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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
II СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

проєкт 

Про порядок денний пленарного 

засідання II сесії Київської міської ради 

ІX скликання 11 березня 2021 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської 

міської ради ІX скликання 11 березня 2021 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про внесення змін до Переліку та персонального складу постійних 

комісій Київської міської ради IX скликання. (Від 21.12.2020 № 08/231-163/ПР). 

(Доп. Бондаренко В.В.). 

2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 

2018 № 464/6515 «Про затвердження міської комплексної цільової програми 

«Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки». (Від 14.09.2020 № 08/231-

2285/ПР). (Доп. Мондриївський В.М.). 

3) Про зміну найменування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.                         

(Від 20.10.2020 № 08/231-2636/ПР). (Доп. Хан Ю.М.). 

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

19.12.2019 № 505/8078 «Про затвердження списку присяжних Подільського 

районного суду міста Києва». (Від 08.02.2021 № 08/231-630/ПР).                           

(Доп. Плужник О.А.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19135
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19135
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19135
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19614


2 

 

5) Про затвердження Порядку формування та затвердження списків 

присяжних районних судів міста Києва. (Від 08.02.2021 № 08/231-631/ПР). 

(Доп. Плужник О.А.). 

6) Про затвердження Порядку обрання представників громадськості 

до складу поліцейських комісій територіальних органів поліції міста Києва   

(Від 08.02.2021 № 08/231-629/ПР). (Доп. Плужник О.А.). 

7) Про оголошення природної території ландшафтним заказником 

місцевого значення «Зелена мрія». (Від 11.02.2020 № 08/231-391/ПР).                        

(Доп. Москаль Д.Д.). 

 

2. Про питання власності: 

 

1) Про збільшення розміру статутного капіталу комунального 

підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київське інвестиційне агентство». (Від 23.12.2020 № 08/231-

172/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

2) Про збільшення розміру статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН». (Від 25.11.2020                          

№ 08/231-3000/ПР). (Доп. Осипов В.О.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування.                                         

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

 

3.1. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про надання громадянину Смірнову Володимиру Васильовичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Прикордонній, 22 у Деснянському 

районі міста Києва (677650107). (Від 08.12.2020 № 08/231-96/ПР). 

2) Про надання громадянину Суднікову Євгену Олександровичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 18-а у Деснянському 

районі міста Києва (300192865). (Від 30.06.2020 № 08/231-1648/ПР). 

3) Про надання громадянину Чумаслову Володимиру Івановичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 5 у Деснянському районі 

міста Києва (201539868). (Від 03.11.2020 № 08/231-2738/ПР). 

4) Про надання громадянину Хміляру Петру Михайловичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для колективного садівництва на вул. Медовій, 135 у Солом’янському 
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районі міста Києва (618590165). (Від 18.12.2020 № с08/231-128/ПР). 

5) Про надання громадянину Кузьменку Андрію Івановичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик», дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для колективного садівництва на вул. Медовій, 136 у Солом’янському 

районі міста Києва (734680016). (Від 18.12.2020 № 08/231-147/ПР). 

6) Про надання громадянці Косенко Валентині Андріївні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 11-тій Канальній, діл. 4 у 

Дніпровському районі міста Києва (380111250). (Від 03.02.2020 № 08/231-

272/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Вербицькій Ірині Михайлівні на вул. 

Цілинній, 5а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36062). (Від 12.11.2018 № 08/231-

4031/ПР). 

8) Про надання громадянину Клявліну Сергію Володимировичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд поблизу вул. Цілинної у Голосіївському районі 

міста Києва (659370191). (Від 18.12.2020 № 08/231-152/ПР). 

 

3.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову громадянину Трібелю Віктору Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Деснянському районі міста Києва (652633436). (Від 03.12.2020 № 08/231-3/ПР). 

2) Про відмову громадянину Трібелю Віктору Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Деснянському районі міста Києва (631070128). (Від 03.12.2020 № 08/231-7/ПР). 

3) Про відмову громадянину Трібелю Віктору Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража у пров. Сосновому у Деснянському районі міста Києва (478011270). (Від 

03.12.2020 № 08/231-64/ПР). 

4) Про відмову громадянину Трібелю Віктору Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сосновій у 

Деснянському районі міста Києва (310165367). (Від 03.12.2020 № 08/231-
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56/ПР). 

5) Про відмову громадянину Трібелю Віктору Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сосновій у 

Деснянському районі міста Києва (416016862). (Від 03.12.2020 № 08/231-4/ПР). 

6) Про відмову громадянину Трібелю Віктору Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сосновій у 

Деснянському районі міста Києва (733555018). (Від 03.12.2020 № 08/231-

37/ПР). 

7) Про відмову громадянину Трібелю Віктору Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража у пров. 6-му Садовому у Деснянському районі міста Києва (370189247). 

(Від 03.12.2020 № 08/231-65/ПР). 

8) Про відмову громадянину Сєргєєнку Віталію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Прикордонній, 22 у 

Деснянському районі міста Києва (330148295). (Від 03.12.2020 № 08/231-

27/ПР). 

9) Про відмову громадянці Сягалюк Надії Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Прикордонній у 

Деснянському районі міста Києва (664130197). (Від 03.12.2020 № 08/231-

26/ПР). 

10) Про відмову громадянину Солов’ю Олександру Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Толочанській, 25 у 

Деснянському районі міста Києва (595101110). (Від 08.12.2020 № 08/231-

97/ПР). 

11) Про відмову в наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд у Деснянському районі міста Києва (370136709). (Від 07.08.2020                         

№ 08/231-2012/ПР). 

12) Про відмову громадянину Помінчуку Вадиму Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Заозерному, 30 у 

Деснянському районі міста Києва (553301228). (Від 08.12.2020 № 08/231-
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89/ПР). 

13) Про відмову громадянину Ніколаєнку Олександру Федоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаражу на вул. Оноре де Бальзака, 21 у Деснянському районі міста Києва 

(548201433). (Від 03.12.2020 № 08/231-8/ПР). 

14) Про відмову громадянці Коваль Анастасії Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд між вул. Леніна та вул. Толстого у 

Деснянському районі міста Києва (790918017). (Від 03.12.2020 № 08/231-

10/ПР). 

15) Про відмову громадянину Рудницькому Олегу Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства 

у Деснянському районі міста Києва (350161396). (Від 18.12.2020 № 08/231-

154/ПР). 

16) Про відмову громадянину Рудницькому Олегу Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства 

у Деснянському районі міста Києва (320178301). (Від 18.12.2020 № 08/231-

155/ПР). 

17) Про відмову громадянину Невідомому Михайлу Олексійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва у 1-му пров. Радистів у Деснянському районі міста Києва 

(756157010). (Від 03.12.2020 № 08/231-38/ПР). 

18) Про відмову громадянці Невідомій Софії Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва у 1-му 

пров. Радистів у Деснянському районі міста Києва (635120182). (Від 21.12.2020 

№ 08/231-166/ПР). 

19) Про відмову громадянці Невідомій Софії Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Деснянському районі міста Києва (434012047). (Від 03.12.2020 № 08/231-

40/ПР). 

20) Про відмову громадянці Горох Ганні Леонідівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Крайньому у Деснянському районі 

міста Києва (370176281). (Від 24.12.2020 № 08/231-230/ПР). 

21) Про відмову громадянину Смірнову Володимиру Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража на вул. Крайній, 17 у Деснянському районі міста Києва (635830172). 

(Від 18.12.2020 № 08/231-145/ПР). 

22) Про відмову громадянину Комару Миколі Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Волошковому, 17 у 

Деснянському районі міста Києва (651240151). (Від 03.12.2020 № 08/231-

39/ПР). 

23) Про відмову громадянину Кунаху Олександру Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у Деснянському районі міста 

Києва (340144165). (Від 03.12.2020 № 08/231-16/ПР). 

24) Про відмову громадянину Кунаху Олександру Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у Деснянському районі міста 

Києва (504801254). (Від 24.11.2020 № 08/231-2961/ПР). 

25) Про відмову громадянці Снітко Людмилі Дмитрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд між просп. Броварським і вул. 

Радистів у Деснянському районі міста Києва (593301273). (Від 03.12.2020 № 

08/231-29/ПР). 

26) Про відмову громадянину Єлістратову Олександру Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Заозерному, 32 у 

Деснянському районі міста Києва (576401938). (Від 08.12.2020 № 08/231-

88/ПР). 

27) Про відмову громадянці Князєвій Ірині Геннадіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Заозерному, 26 у 

Деснянському районі міста Києва (683220141). (Від 18.12.2020 № 08/231-

153/ПР). 

28) Про відмову громадянину Глибовцю Миколі Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Гришка у 

Деснянському районі міста Києва (657230153). (Від 24.11.2020 № 08/231-

2965/ПР). 

29) Про відмову громадянину Приймаку Сергію Олексійовичу у 

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

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Моложанській, 20 у 

Деснянському районі міста Києва (400015668). (Від 08.12.2020 № 08/231-

102/ПР). 

30) Про відмову громадянину Калюжному Володимиру Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для експлуатації під індивідуальним 

гаражем на вул. Володимирській, 10 (перетин пров. Десятинного та Пейзажної 

алеї) у Шевченківському районі міста Києва (697250164). (Від 03.12.2020                      

№ 08/231-19/ПР). 

31) Про відмову громадянці Яценко Ользі Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(360163636). (Від 18.12.2020 № 08/231-131/ПР). 

32) Про відмову громадянці Ковалевській Тетяні Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Назарія Яремчука у Голосіївському 

районі міста Києва (698170177). (Від 19.11.2020 № 08/231-2914/ПР). 

33) Про відмову громадянину Забродському Михайлу Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд поблизу вул. Олександра Осецького 

у Голосіївському районі міста Києва (350152340). (Від 08.12.2020 № 08/231-

84/ПР). 

34) Про відмову громадянину Суботіну Юрію Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд поблизу вул. Олександра Осецького 

у Голосіївському районі міста Києва (390123861). (Від 03.12.2020 № 08/231-

58/ПР). 

35) Про відмову громадянці Ларкіній Анжелі Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Москвіна у Голосіївському районі 

міста Києва (201423905). (Від 03.12.2020 № 08/231-61/ПР). 

36) Про відмову громадянину Григорчуку Олександру Андрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Майкопському у 

Голосіївському районі міста Києва (695110195). (Від 03.12.2020 № 08/231-

62/ПР). 

37) Про відмову громадянці Браіловій Юлії Борисівні у наданні дозволу 

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

будівель і споруд поблизу вул. Квітучої у Голосіївському районі міста Києва 

(402015092). (Від 24.12.2020 № 08/231-218/ПР). 

38) Про відмову громадянину Степанюку Олександру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва (472010885).                           

(Від 24.12.2020 № 08/231-183/ПР). 

39) Про відмову громадянину Окрайченку Максиму Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва у Святошинському районі міста Києва (744944013). (Від 24.12.2020 

№ 08/231-225/ПР). 

40) Про відмову громадянину Бохонському Андрію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Тепличній у 

Святошинському районі міста Києва (380104348). (Від 24.12.2020 № 08/231-

206/ПР). 

41) Про відмову громадянину Андрейчуку Роману Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення індивідуального 

садівництва на вул. Садовій, 4, діл. 108 у Святошинському районі міста Києва 

(557901361). (Від 24.12.2020 № 08/231-236/ПР). 

42) Про відмову громадянці Вережан Людмилі Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Осінній, 102 у 

Святошинському районі міста Києва (583501211). (Від 24.12.2020 № 08/231-

195/ПР). 

43) Про відмову громадянці Грінченко Ларисі Йосип-Францівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва біля вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва 

(340162978). (Від 03.12.2020 № 08/231-57/ПР). 

44) Про відмову громадянину Павлику Павлу Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва (320143026). (Від 

03.12.2020 № 08/231-35/ПР). 

45) Про відмову громадянину Вороніну Максиму Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Центральної (Хутір Редьки-1) в Оболонському районі міста Києва 

(320142443). (Від 18.12.2020 № 08/231-149/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19198
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19184
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19050
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19050
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19050
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19050
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19050
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19010
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19010
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19010
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19010
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19010
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19122
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19122
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19122
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19122
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19122
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46) Про відмову громадянці Корнелишиній Маргариті Миколаївні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва біля вул. Центральної (Хутір Редьки-1) в Оболонському районі 

міста Києва (460016777). (Від 18.12.2020 № 08/231-150/ПР). 

47) Про відмову громадянину Радченку Ігорю Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(692000176). (Від 18.12.2020 № 08/231-141/ПР). 

48) Про відмову громадянину Дубині Григорію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(545201454). (Від 18.12.2020 № 08/231-142/ПР). 

49) Про відмову громадянину Бондаренку Євгенію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(201360909). (Від 18.12.2020 № 08/231-143/ПР). 

50) Про відмову громадянину Хоменку Станіславу Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаража на                  

вул. Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва (411010102).                  

(Від 18.12.2020 № 08/231-144/ПР). 

51) Про відмову громадянці Коваль Анастасії Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Богуна, 26-в у Дарницькому районі міста Києва (543401360). (Від 24.11.2020                         

№ 08/231-2993/ПР). 

52) Про відмову громадянину Ковалю Володимиру Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

пров. Лермонтова, 12а у Дарницькому районі міста Києва (418010502).                      

(Від 24.11.2020 № 08/231-2992/ПР). 

53) Про відмову громадянці Міщенко Тетяні Михайлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на                           

вул. Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (631120100).                                 

(Від 08.12.2020 № 08/231-85/ПР). 

54) Про відмову громадянці Довбенко Наталії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на                 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19107
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19107
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19107
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19107
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19107
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19110
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19110
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19110
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19110
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19110
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19111
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18937
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18937
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18937
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18937
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18937
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18937
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19072
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19062
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19062
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19062
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вул. Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (779731011).                               

(Від 08.12.2020 № 08/231-91/ПР). 

55) Про відмову громадянці Ковальчук Нелі Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля вулиці Лермонтова у 

Дарницькому районі міста Києва (425015798). (Від 03.12.2020 № 08/231-5/ПР). 

56) Про відмову громадянину Цуркану Дмитру Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (682270190). (Від 03.12.2020 № 08/231-13/ПР). 

57) Про відмову громадянину Базіру Станіславу Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Дарницькому районі міста Києва (340164868). (Від 03.12.2020 № 08/231-18/ПР).  

58) Про відмову громадянину Ковальчуку Ігорю Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля вулиці Лермонтова у 

Дарницькому районі міста Києва (549901347). (Від 03.12.2020 № 08/231-21/ПР). 

59) Про відмову громадянину Дембіцькому Юрію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

вул. Лермонтова, 77а у Дарницькому районі міста Києва (340130202).                        

(Від 03.12.2020 № 08/231-6/ПР). 

60) Про відмову громадянці Кротенко Тетяні Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 161 у 

Дарницькому районі міста Києва (549901962). (Від 03.12.2020 № 08/231-9/ПР). 

61) Про відмову громадянину Королю Яну Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на                  

вул. Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (201664589).                              

(Від 03.12.2020 № 08/231-55/ПР). 

62) Про відмову громадянину Денисенку Сергію Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 2-В у 

Дарницькому районі міста Києва (465014329). (Від 08.12.2020 № 08/231-81/ПР). 

63) Про відмову громадянці Довбенко Наталії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19062
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19062
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19022
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19022
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19022
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19022
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19022
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18990
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18990
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18990
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18990
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18990
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18990
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18997
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19066
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19066
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19066
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19066
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19066
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19005
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ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (201401749). (Від 03.12.2020 № 08/231-32/ПР). 

64) Про відмову громадянці Довбенко Ользі Іванівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова у Дарницькому районі 

міста Києва (201089288). (Від 03.12.2020 № 08/231-30/ПР). 

65) Про відмову громадянину Довбенку Івану Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва на вул. Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва 

(300102302). (Від 24.12.2020 № 08/231-222/ПР). 

66) Про відмову громадянці Місюрі Оксані Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на                  

вул. Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (350167757).                                

(Від 24.12.2020 № 08/231-200/ПР). 

67) Про відмову громадянці Фадеєвій Наталії Олексіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на                

вул. Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (201569808).                                

(Від 24.12.2020 № 08/231-198/ПР). 

68) Про відмову громадянину Стародубцю Андрію Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста 

Києва (615860180). (Від 24.12.2020 № 08/231-196/ПР). 

69) Про відмову громадянину Бочарову Віктору Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у 1-му пров. Івана Франка, 4 у 

Дарницькому районі міста Києва (657670167). (Від 24.12.2020 № 08/231-

193/ПР). 

70) Про відмову громадянці Єрмоленко Ользі Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Мостовій, 3-Б у Дарницькому 

районі міста Києва (537701719). (Від 24.12.2020 № 08/231-231/ПР). 

71) Про відмову громадянину Стрельцову Денису Дмитровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(598901769). (Від 24.12.2020 № 08/231-229/ПР). 

72) Про відмову громадянину Лупейку Михайлу Олександровичу у 
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наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(679580173). (Від 24.12.2020 № 08/231-207/ПР). 

73) Про відмову громадянину Іванову Дмитру Федоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаража на                   

вул. Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва (340135761).                    

(Від 24.12.2020 № 08/231-184/ПР). 

74) Про відмову громадянину Дробнову Богдану Сергійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Заплавній, 4-ж у 

Дарницькому районі міста Києва (645700180). (Від 24.12.2020 № 08/231-

192/ПР). 

75) Про відмову громадянину Сергієнку Руслану Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у 1-му пров. Івана Франка, 6 

у Дарницькому районі міста Києва (452012474). (Від 24.12.2020 № 08/231-

191/ПР). 

76) Про відмову громадянці Місюрі Оксані Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на                 

вул. Лісовій у Дарницькому районі міста Києва (697370149). (Від 24.12.2020                

№ 08/231-187/ПР). 

77) Про відмову громадянину Пилипівському Віктору Володимировичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних споруд для влаштування інженерних, 

гідротехнічних споруд (берегоукріплення) та створення озеленених територій 

(обслуговування їх) на вул. Садовій, 108, межує з ділянкою 1а у Дарницькому 

районі міста Києва (627790198). (Від 03.12.2020 № 08/231-36/ПР). 

78) Про відмову громадянину Бабію Микиті Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гоголя, 48 у Дарницькому 

районі міста Києва (561001825). (Від 08.12.2020 № 08/231-93/ПР). 

79) Про відмову громадянці Шумаді Олесі Юріївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Івана Франка 1, 6 у Дарницькому 

районі міста Києва (461013736). (Від 08.12.2020 № 08/231-95/ПР). 

80) Про відмову громадянці Чепурко Олександрі Олегівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19162
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19162
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19162
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19162
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19167
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19171
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19011
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19070
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19070
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19070
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19070
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19070
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19074
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19074
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19074
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19074
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19074
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19080
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19080


13 

 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 84-о у 

Дарницькому районі міста Києва (380135440). (Від 08.12.2020 № 08/231-99/ПР). 

81) Про відмову громадянину Портянкіну Володимиру Лукічу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Польовій, 5к у 

Дарницькому районі міста Києва (602230171). (Від 03.12.2020 № 08/231-24/ПР). 

82) Про відмову громадянину Афанасьєву Василю Авдійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Березневій, 34-й у 

Дарницькому районі міста Києва (463018822). (Від 03.12.2020 № 08/231-20/ПР). 

83) Про відмову громадянину Шумаді Юрію Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у 1-му пров. Івана Франка, 4 у 

Дарницькому районі міста Києва (559901659). (Від 08.12.2020 № 08/231-94/ПР). 

84) Про відмову громадянину Стародубцю Андрію Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста 

Києва (778263014). (Від 24.12.2020 № 08/231-223/ПР). 

85) Про відмову громадянину Божкову Денису Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(457013434). (Від 24.12.2020 № 08/231-224/ПР). 

86) Про відмову громадянину Сапону Олександру Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(566501002). (Від 24.12.2020 № 08/231-228/ПР). 

87) Про відмову громадянину Лихоліту Валентину Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(673840133). (Від 24.12.2020 № 08/231-197/ПР). 

88) Про відмову громадянину Тимошенку Олександру Валерійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража на вул. Коцюбинського 22 у Дарницькому районі міста Києва 

(201681652). (Від 24.12.2020 № 08/231-219/ПР). 

89) Про відмову громадянину Паненку Ігорю Федоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаража на                   

вул. Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва (310100286).                                 

(Від 24.12.2020 № 08/231-220/ПР). 

90) Про відмову громадянці Юрченко Катерині Михайлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Дарницькому районі міста Києва (320169541). (Від 06.11.2020 № 08/231-

2783/ПР). 

91) Про відмову громадянці Белянко Ірині Григорівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Промисловому, 9-д у Дарницькому 

районі міста Києва (597701437). (Від 24.12.2020 № 08/231-216/ПР). 

92) Про відмову громадянину Стародубцю Андрію Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста 

Києва (442012915). (Від 24.12.2020 № 08/231-221/ПР). 

93) Про відмову громадянці Рашковій Світлані Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Івана Франка, 2л у 

Дарницькому районі міста Києва (310119122). (Від 08.12.2020 № 08/231-

101/ПР). 

94) Про відмову громадянці Собіянській Ользі Григорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 84-п у 

Дарницькому районі міста Києва (666210136). (Від 08.12.2020 № 08/231-98/ПР). 

95) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Деснянському та Дарницькому районах міста Києва (431017534). 

(Від 22.09.2020 № 08/231-2375/ПР). 

96) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність у 

Дніпровському районі міста Києва (402014375). (Від 24.11.2020 № 08/231-

2962/ПР). 

97) Про відмову громадянину Мальзаму Павлу Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального гаражного будівництва в 

межах міста Києва (432014553). (Від 03.12.2020 № 08/231-49/ПР). 
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3.3. Про відмову у передачі земельної ділянки: 

 

1) Про відмову громадянці Філіпповій Аллі Олександрівні в передачі у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Пирогівський шлях, 105-а у 

Голосiївському районі міста Києва (635562700). (Від 23.12.2019 № 08/231-

3980/ПР). 

2) Про відмову у передачі гаражно-будівельному кооперативу 

«СТРОЙ-АВТО» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування гаражів на вул. Деміївській, 35-37 у Голосіївському районі 

міста Києва (583939005). (Від 19.03.2020 № 08/231-704/ПР). 

 

3.4. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянами Баулою Трохимом Павловичем та 

Дюкель Галиною Михайлівною земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на                               

вул. Підбірній, 19 у Голосіївському районі міста Києва (432285569). (Від 

13.04.2020 № 08/231-1019/ПР). 

2) Про приватизацію громадянином Пількевичем Олександром 

Леонідовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Трублаїні, 14 у 

Святошинському районі міста Києва (228796320). (Від 24.12.2020 № 08/231-

211/ПР). 

3) Про приватизацію громадянкою Пограничною Любов’ю Іванівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Євгена Харченка, 40 у Дарницькому 

районі міста Києва (362843856). (Від 31.01.2020 № 08/231-247/ПР). 

4) Про приватизацію громадянином Мамаєм Олександром 

Миколайовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Ясинуватському, 9-Б у 

Голосіївському районі міста Києва (561028131). (Від 21.02.2020 № 08/231-

478/ПР). 

5) Про приватизацію громадянками Толкачовою Іриною Федорівною 

та Крикун Маргаритою Анатоліївною земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на                         

вул. Путивльській, 70 у Деснянському районі міста Києва (584228523).                      

(Від 24.04.2020 № 08/231-1138/ПР). 

 

3.5. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Кравченку Сергію Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 59-г у 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13883
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16459
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16459
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16459
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Солом’янському районі міста Києва (530827585). (Від 20.11.2019 № 08/231-

3474/ПР). 

2) Про передачу громадянину Бутку Олександру Сергійовичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 193 у Солом’янському районі міста 

Києва (А-25935). (Від 24.06.2019 № 08/231-2178/ПР). 

3) Про передачу громадянці Тараніній Юлії Ігорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

районі міста Києва (А-24083). (Від 15.07.2019 № 08/231-2439/ПР). 

4) Про передачу громадянину Згурі Ігорю Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 228-а у 

Голосіївському районі міста Києва (А-24046). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2259/ПР). 

5) Про передачу громадянці Дюдяєвій Олені Сергіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 80 в Оболонському 

районі міста Києва (382718198). (Від 10.02.2020 № 08/231-372/ПР). 

6) Про передачу громадянці Одех Ніні Костянтинівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 88а у Солом’янському 

районі міста Києва (372730379). (Від 20.11.2019 № 08/231-3471/ПР). 

7) Про передачу громадянину Кравченку Миколі Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 59-в у 

Солом’янському районі міста Києва (785852277). (Від 09.12.2019 № 08/231-

3789/ПР). 

8) Про передачу громадянину Запольському Олександру 

Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на                         

вул. Трояндовій, 18 у Солом’янському районі міста Києва (А-23207).                            

(Від 26.06.2019 № 08/231-2258/ПР). 

9) Про передачу громадянину Гриві Степану Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на 

вул. Садовій, 84, діл. 63 у Дарницькому районі міста Києва (641072707).                    

(Від 29.07.2020 № 08/231-1881/ПР). 

10) Про передачу громадянину Лашку Артему Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 109-а у 

Деснянському районі міста Києва (А-24754). (Від 28.01.2019 № 08/231-551/ПР). 

11) Про передачу громадянину Соловйову Едуарду Петровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 107а у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16459
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15334
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14962
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Деснянському районі міста Києва (544722685). (Від 27.05.2020 № 08/231-

1300/ПР). 

12) Про передачу громадянці Науменко Ользі Василівні земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

386/ПР). (Повторно). 

 

3.6. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (211667647). (Від 13.02.2020 № 08/231-

401/ПР). 

 

3.7. Надання/передача: 

 

1) Про надання приватному акціонерному товариству «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

адміністративно-навчального корпусу на вул. Фрометівській, 2 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25108). (Від 25.06.2018 № 08/231-2126/ПР). 

2) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕНЕРГОПРОЕКТ-М» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування адміністративно-офісної будівлі на вул. Різницькій, 9 у 

Печерському районі міста Києва (466439428). (Від 12.06.2020 № 08/231-

1464/ПР). 

3) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС СІСТЕМ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Гарматній, 4 у 

Солом’янському районі міста Києва (442418790). (Від 09.06.2020 № 08/231-

1366/ПР). 

4) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЦЕНТРБУДІНВЕСТ-ГРУП» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі на вул. Гарматній, 4 у Солом’янському 

районі міста Києва (551341010). (Від 31.07.2020 № 08/231-1930/ПР). 

5) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЮТЮННИКА, 48» земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вулиці 

Василя Тютюнника, 48 у Печерському районі міста Києва (364104682).                        

(Від 22.01.2021 № 08/231-484/ПР). 

6) Про надання Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) земельної 

ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14962
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нежитлової будівлі на вул. Прорізній, 19 у Шевченківському районі міста Києва 

(344160811). (Від 04.09.2020 № 08/231-2248/ПР). 

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ. БІ. ПІ. ІНВЕСТ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будівель і споруд на вул. Олени 

Теліги, 4 у Шевченківському районі міста Києва (447402671). (Від 18.12.2020     

№ 08/231-151/ПР). 

8) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ТОРГОВА ГРУПА» земельної ділянки в 

оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на                                        

вул. Прип’ятській, 11-Б у Дарницькому районі міста Києва (550040564).                     

(Від 09.02.2021 № 08/231-635/ПР). 

9) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ФІРМА 

«СОЛО» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

нежилого будинку на вул. Великій Васильківській, 4 у Шевченківському районі 

міста Києва (532139841). (Від 05.11.2020 № 08/231-2776/ПР). 

10) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТУРМАН» та дочірньому підприємству «Нефрит-АС» товариства з 

обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежилого будинку на вул. Великій 

Васильківській, 4 у Шевченківському районі міста Києва (436399765).                        

(Від 04.01.2021 № 08/231-387/ПР). 

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛД КОММЕРС ГРУП» земельної ділянки в оренду 

для експлуатації та обслуговування універмагу «Троєщина» на вул. Теодора 

Драйзера, 21 у Деснянському районі міста Києва (599944962). (Від 04.02.2021 

№ 08/231-624/ПР). 

12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОСЕРВІС» в оренду земельної ділянки для 

реконструкції з розширенням в частині прибудови двоповерхової будівлі до 

існуючого нежитлового будинку для розміщення теплопункту, критої 

автостоянки та адміністративних приміщень на вул. Хорива, 41б у 

Подільському районі міста Києва (364449022). (Від 05.08.2020 № 08/231-

1991/ПР). 

13) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРСКРІМ» земельної ділянки в оренду для 

реконструкції та експлуатації автозаправочної станції на розі вулиць 

Костянтинівської та Заводської у Подільському районі міста Києва (695104343). 

(Від 09.06.2020 № 08/231-1361/ПР). 

14) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування існуючої адміністративної будівлі на вул. Інститутській, 28 у 

Печерському районі міста Києва (510239727). (Від 20.08.2020 № 08/231-

2142/ПР). 
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15) Про передачу громадянам Лещенку Карлосу Мнацакановичу та 

Стєпаняну Максиму Олександровичу в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування шиномонтажного павільйону з благоустроєм 

прилеглої території на просп. Науки, 34 у Голосiївському районі міста Києва 

(344382416). (Від 07.10.2019 № 08/231-3049/ПР).  

16) Про передачу громадянам Сліпцю Петру Петровичу, Шаблатовичу 

Олегу Миколайовичу земельної ділянки в оренду для реконструкції лінійно-

диспетчерської станції з будівництвом об’єктів соціально-побутового 

призначення, торгівлі та харчування з подальшими їх експлуатацією та 

обслуговуванням на вул. Попудренка, 1 у Дніпровському районі міста Києва                  

(720657442). (Від 27.04.2020 № 08/231-1177/ПР). 

17) Про передачу в оренду Державі Угорщина земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Мельникова, 

16-а у Шевченківському районі міста Києва (Д-9021). (Від 26.04.2019 № 08/231-

1590/ПР). 

18) Про передачу підприємству «Міський спортивно-технічний клуб» 

Київської міської організації ТСО України земельної ділянки для 

обслуговування та експлуатації будівель на вул. Вадима Гетьмана, 27 у 

Солом’янському районі м. Києва (Д-8917). (Від 30.11.2018 № 08/231-4242/ПР). 

19) 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). 

20) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ» в 

оренду земельних ділянок для завершення будівництва, подальшої експлуатації 

та обслуговування комплексу торговельно-офісних споруд з спортивно-

оздоровчими приміщеннями на вул. Маршала Тимошенка, 21, корпус 14 та 16 у 

Оболонському районі міста Києва (239122996). (Від 24.06.2020 № 08/231-

1616/ПР). 

 

3.8. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення та 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 16.04.2020 № 08/231-1074/ПР). 

2) 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). 

3) Про укладення на новий строк між Київською міською радою та 
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товариством з обмеженою відповідальністю «ГЕММА» договору оренди 

земельної ділянки від 04 листопада 2005 року № 91-6-00511 (310532823).                    

(Від 28.01.2021 № 08/231-604/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Міжнародна економічна компанія» договору оренди земельної ділянки від 19 

жовтня 2007 року № 91-6-00714 на вул. Жилянській, 108 (літера А) у 

Шевченківському районі (508805238). (Від 29.07.2020 № 08/231-1848/ПР). 

 

3.9. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на                          

просп. Степана Бандери (навпроти озера Вербне) від 25 лютого № 78-6-00073, 

укладеного між Київською міською радою та закритим акціонерним 

товариством «УКРЗЕРНОПРОМ» (Д-9328). (220250644). (Від 05.12.2019                           

№ 08/231-3721/ПР). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки                            

від 07 грудня 1998 року № 78-5-00035 (зі змінами), укладеного між Київською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

комерційна фірма «Нон-стоп» (247355340). (Від 18.06.2020 № 08/231-1542/ПР). 

3) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на                            

вул. Кіото, біля станції метро «Лісова» у Деснянському районі від 06 серпня 

2003 року № 62-6-00069, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ЮІС» (314743810). (Від 

12.06.2020 № 08/231-1462/ПР). 

4) Про внесення змін до договору оренди від 29 лютого 2008 року                

№ 79-6-00597 (зі змінами), укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕПАТ» (531940429).                            

(Від 03.09.2020 № 08/231-2246/ПР). 

 

4. Різне: 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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