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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання II сесії                               

Київської міської ради                             

ІX скликання 07 жовтня 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 07 жовтня 2021 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. (Від 28.08.2021 № 08/231-3195/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

2) Про виплату громадянці Челпановій Наталії Юріївні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

12.08.2021 № 08/231-3046/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

3) Про виплату громадянці Ковальчук Наталії Юріївні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

02.08.2021 № 08/231-2809/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

4) Про виплату громадянці Нещеретній Марині Василівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

18.08.2021 № 08/231-3081/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22191
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21981/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21981/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21981/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22043
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5) Про виплату громадянці Толочко Олені Ігорівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

17.08.2021 № 08/231-3080/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

6) Про виплату громадянці Будніковій Олені Михайлівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

02.08.2021 № 08/231-2810/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

7) Про виплату громадянці Півень Лідії Яківні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

02.08.2021 № 08/231-2807/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

8) Про виплату громадянці Зусік Тетяні Іванівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

18.08.2021 № 08/231-3082/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

9) Про виплату громадянці Брисюк Анастасії Миколаївні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

02.08.2021 № 08/231-2808/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

10) Про зміну найменування Центру соціально-психологічної 

реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями в 

Оболонському районі міста Києва на Центр комплексної реабілітації для дітей 

та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва. (Від 30.06.2021 № 

08/231-2266/ПР). (Доп. Фесик К.О.). 

11) Про створення Центру комплексної реабілітації та надання 

соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю Подільського району міста 

Києва. (Від 20.07.2021 № 08/231-2581/ПР). (Доп. Коваленко С.І.). 

12) Про звернення Київської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення. (Від 22.07.2021 № 08/231-

2672/ПР). (Доп Шлапак А.В.). 

13) Про оголошення природної території ландшафтним заказником 

місцевого значення «Дарничанка». (Від 15.02.2021 № 08/231-771/ПР). (Доп. 

Пинзеник О.О.). 

14) Про звернення Київської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг щодо неприпустимості зростання на третину тарифів на житлово-

комунальні послуги восени 2021 року. (Від 09.07.2021 № 08/231-2426/ПР). 

(Доп. Бродський О.Я.). 

15) Про створення комунальної установи «Фонд модернізації та 

розвитку житлового фонду міста Києва». (Від 01.06.2021 № 08/231-1773/ПР). 

(Доп. Бродський О.Я.). 

16) Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо невідкладного вжиття заходів, спрямованих на недопущення 

зростання тарифів на опалення та гаряче водопостачання для населення. (Від 

30.08.2021 № 08/231-3240/ПР). (Доп. Сторожук В.П.). 

 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21899
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22044
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22044
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22044
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21261
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21261
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21261
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21261
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21261
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19757
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19757
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19757
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15071
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15071
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15071
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22208


3 

 

2. Про питання власності: 

 

1) Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської 

міської ради від 29 вересня 2016 року № 41/1045 «Про майнові питання, 

пов’язані з будівництвом дошкільного навчального закладу на вул. Попова, 7 в 

Оболонському районі». (Від 19.08.2021 № 08/231-3083/ПР). (Доп. Мельник 

Н.О.). 

2) Про вирішення майнових питань, пов’язаних з будівництвом 

офісного центру з концертним залом та центром хорового мистецтва на вул. 

Студентській, 8, 10 у Шевченківському районі. (Від 22.12.2020 № 08/231-

170/ПР). (Доп. Поворозник М.Ю.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

3.1.1 Для інших потреб: 

 

1) Про надання Державній установі «Центр інфраструктури та 

технологій Міністерства внутрішніх справ України» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери 

управління МВС на вул. Волинській, 26 у Солом’янському районі міста Києва 

(419018190). (Від 04.01.2021 № 08/231-368/ПР). 

 

3.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЧИСТИЙ БЕРЕГ 

ТРУХАНІВ» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та 

обслуговування будівлі на острові Передмісна слобідка, 8-Б у Дніпровському 

районі міста Києва (201237252). (Від 24.06.2021 № 08/231-2230/ПР). 

2) Про відмову фізичній особі-підприємцю Крикштулю Богдану 

Руслановичу у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розміщення тимчасової споруди для 

кав’ярні та здійснення підприємницької діяльності на вул. Салютній, парк 

«Веселка» у Шевченківському районі міста Києва (637370135). (Від 09.06.2021 

№ 08/231-1962/ПР). 

3) Про відмову громадянці Кулик Ірині Вікторівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для житлової забудови і комерційної забудови для будівництва 

житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та автостоянкою 

на вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 22-24 у Шевченківському районі міста 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1229061793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1229061793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1229061793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1229061793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1229061793
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21061
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Києва (621910167). (Від 10.06.2021 № 08/231-2031/ПР). 

4) Про відмову громадянину Стаканову Кирилу Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу на проспекті Правди, 5В у Подільському районі міста 

Києва (786015019). (Від 23.06.2021 № 08/231-2215/ПР).  

5) Про відмову громадянину Дішланяну Арутюну Мартиросовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі на вул. Вишгородській, 69/1 у Подільському районі міста Києва 

(492016291). (Від 13.07.2021 № 08/231-2534/ПР). 

6) Про відмову громадянину Весненку Анатолію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі 

на вул. Робітничій, 2а у Святошинському районі міста Києва (408011046). (Від 

17.06.2021 № 08/231-2130/ПР). 

7) Про відмову громадянину Рафальському Андрію Броніславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-виробничих і складських будівель і споруд та відкритої 

автостоянки на вул. Святошинській, 30 у Святошинському районі міста Києва 

(552201698). (Від 09.07.2021 № 08/231-2418/ПР). 

 

3.3. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про надання громадянці Троценко Наталії Олександрівні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 129 у Солом’янському районі міста 

Києва (320198703). (Від 25.06.2020 № 08/231-1625/ПР). 

2) Про надання громадянці Пігальовій Тетяні Костянтинівні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Свято-Георгіївському у Голосіївському районі міста 

Києва (505701576). (Від 17.06.2021 № 08/231-2122/ПР). 

 

3.4. Про відмову у наданні дозволу громадянам на розроблення 

проєкту землеустрою: 

 

1) Про відмову громадянину Стецюрі Сергію Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд на вул. Тепличній, 8-д у 

Святошинському районі міста Києва (534301923). (Від 22.06.2021 № 08/231-

2181/ПР). 

2) Про відмову громадянам Василевській Любові Григорівні та 

Коваленку Олексію Григоровичу 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. 

Мальовничій, 8 у Святошинському районі міста Києва (690410177). (Від 

22.06.2021 № 08/231-2182/ПР). 

3) Про відмову громадянці Боклан Марії Євстафіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Докучаєвській у Солом’янському районі міста Києва (597901352). (Від 

10.06.2021 № 08/231-2033/ПР). 

4) Про відмову громадянину Дуднику Євгену Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва поблизу вул. Острівної-2 у 

Голосіївському районі міста Києва (771867017). (Від 10.06.2021 № 08/231-

2032/ПР). 

5) Про відмову громадянці Шпілер Наталії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Святошинському районі міста Києва (421014435). (Від 10.06.2021 № 08/231-

2024/ПР). 

6) Про відмову громадянці Шпак Тетяні Петрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Обухівській у Святошинському районі міста Києва (380113918). (Від 17.06.2021 

№ 08/231-2116/ПР). 

7) Про відмову громадянці Медведковій Ользі Григорівні 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. Бобринецькій у Деснянському районі 

міста Києва (590601182). (Від 22.06.2021 № 08/231-2180/ПР). 

8) Про відмову громадянці Кукареко Оксані 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. Фестивальній, 46-о у Голосіївському 

районі міста Києва (390177978). (Від 10.06.2021 № 08/231-2034/ПР). 

9) Про відмову громадянці Трухан Ірині Ігорівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого, 59б у 

Святошинському районі міста Києва (707729015). (Від 10.06.2021 № 08/231-
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2030/ПР). 

10) Про відмову громадянці Діденко Христині Валеріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у Святошинському районі міста 

Києва (518801028). (Від 10.06.2021 № 08/231-2029/ПР). 

11) Про відмову громадянину Боржкову Олексію Валерійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Дніпровському районі міста Києва (604950100). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1979/ПР). 

12) Про відмову громадянину Мисюкевичу Максиму Івановичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (201944459). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1978/ПР). 

13) Про відмову громадянці Гончаренко Дар’ї 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. Озерній, 29-а у Дарницькому 

районі міста Києва (597601578). (Від 09.06.2021 № 08/231-1980/ПР). 

14) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на перетині вулиць Миколи 

Юнкерова та 9-та Лінія в Оболонському районі міста Києва (416010807). (Від 

10.06.2021 № 08/231-2040/ПР). 

15) Про відмову громадянці Бурі Оксані Вікторівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

(300104835). (Від 10.06.2021 № 08/231-2042/ПР). 

16) Про відмову громадянину Буханенку Сергію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Шевченка у Солом’янському районі 

міста Києва (671990118). (Від 10.06.2021 № 08/231-2041/ПР). 

17) Про відмову громадянину Березницькому Єгору Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку на розі вул. Лінія 12-та та вул. Миколи Юнкерова в 

Оболонському районі міста Києва (310150960). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1977/ПР). 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20960
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20960
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21070
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21070
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21070
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21070
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21070
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21069
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21069
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21069
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21069
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21069
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21008
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21008
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18) Про відмову громадянці Шпак Тетяні Петрівні 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. Прорізній у 

Святошинському районі міста Києва (491017963). (Від 09.06.2021 № 08/231-

2007/ПР). 

19) Про відмову громадянину Комогорцеву Михайлу Гергійовичу 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. Ялинковій у 

Дарницькому районі міста Києва (310135700). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1963/ПР). 

20) Про відмову громадянці Майоровій Любові Дем’янівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення садівництва у дачному масиві 

Русанівські сади у Дніпровському районі міста Києва (763266010). (Від 

09.06.2021 № 08/231-1982/ПР). 

21) Про відмову громадянину Піщанському Сергію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (466011893). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1956/ПР). 

22) Про відмову громадянці Драпіковській Ніні 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 селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (463011963). (Від 09.06.2021 № 08/231-1955/ПР). 

23) Про відмову громадянці Харченко Олені 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. Заплавній, 18-а у 

Дарницькому районі міста Києва (615490160). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1954/ПР). 

24) Про відмову громадянці Савіній Вікторії Андріївні 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 

(565101240). (Від 09.06.2021 № 08/231-1953/ПР). 

25) Про відмову громадянину Турлаю Тарасу Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Селянській, 40 в Оболонському районі міста Києва (635620138). (Від 09.06.2021 

№ 08/231-1988/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20977
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20977
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20977
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20977
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20977
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20977
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20965
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20965
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20965
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20965
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20965
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20964
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20964
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20964
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20964
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20964
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20964
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20961
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20961
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20961
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20961
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20961
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20957
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20979
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20979
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20979
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20979
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20979
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20979
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26) Про відмову громадянці Фощан Наталії 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 у Подільському районі міста Києва 

(350183406). (Від 10.06.2021 № 08/231-2025/ПР). 

27) Про відмову громадянину Горчинському Олексію Володимировичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Трублаїні, 82-в у 

Святошинському районі міста Києва (340185039). (Від 10.06.2021 № 08/231-

2026/ПР). 

28) Про відмову громадянину Бомчику Віктору Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Святошинському районі міста Києва (390118083). (Від 10.06.2021 № 08/231-

2028/ПР). 

29) Про відмову громадянину Драчу Анатолію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Михайла Чалого, 116 у Святошинському районі міста Києва (330124557). (Від 

10.06.2021 № 08/231-2027/ПР). 

30) Про відмову громадянину Підгорному Олександру Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража на вул. Січових Стрільців, 55 літ. В у Шевченківському районі міста 

Києва (592301550). (Від 15.06.2021 № 08/231-2085/ПР). 

31) Про відмову громадянці Чайці Юлії Сергіївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Лисичанському, 9а у Солом’янському районі міста 

Києва (320173383). (Від 23.06.2021 № 08/231-2217/ПР). 

32) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (568101724). (Від 17.06.2021 № 08/231-2142/ПР). 

33) Про відмову громадянці Гриценко Ірині Борисівні 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, 16 у 

Деснянському районі міста Києва (370152905). (Від 17.06.2021 № 08/231-

2141/ПР). 

34) Про відмову громадянину Погрібному Євгену Олеговичу у наданні 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21056
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21058
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21058
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21058
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21058
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21058
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21058
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21145
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дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Солов’їній, 2-а у Голосіївському районі 

міста Києва (201565392). (Від 24.06.2021 № 08/231-2229/ПР). 

35) Про відмову громадянці Дейнеко Світлані Ростиславівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого, 55а у 

Святошинському районі міста Києва (593601791). (Від 23.06.2021 № 08/231-

2213/ПР). 

36) Про відмову громадянці Чернишовій Анеліні Павлівні 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 6-му пров. Лермонтова, 23 у 

Дарницькому районі міста Києва (330103395). (Від 17.06.2021 № 08/231-

2146/ПР). 

37) Про відмову громадянці Петрановській Ользі Олегівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва у Голосіївському районі міста 

Києва (439012559). (Від 23.06.2021 № 08/231-2218/ПР). 

38) Про відмову громадянці Поліщук Оксані Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Коростенській, 26 у 

Святошинському районі міста Києва (466019427). (Від 24.06.2021 № 08/231-

2228/ПР). 

39) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (667570173). (Від 17.06.2021 № 08/231-2103/ПР). 

40) Про відмову громадянці Ткачук Світлані Петрівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва індивідуального гаража на вул. Іллєнка 

Юрія, буд. 53а, гараж 1 у Шевченківському районі міста Києва (755221019). 

(Від 25.06.2021 № 08/231-2240/ПР). 

41) Про відмову громадянину Коржу Володимиру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 47 у 

Деснянському районі міста Києва (491012150). (Від 25.06.2021 № 08/231-

2236/ПР). 

42) Про відмову громадянину Скуратовському Сергію Андрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

Дніпровському районі міста Києва (590601477). (Від 25.06.2021 № 08/231-

2235/ПР). 

43) Про відмову громадянину Кучеруку Валерію Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Свєтлова, 7а у 

Святошинському районі міста Києва (465010611). (Від 30.06.2021 № 08/231-

2275/ПР). 

44) Про відмову громадянину Болкуну Дмитру Сергійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у 6-му пров. Лермонтова, 27 у 

Дарницькому районі міста Києва (772726018). (Від 17.06.2021 № 08/231-

2144/ПР). 

45) Про відмову громадянину Голопотилюку Олександру Юрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Заозерному, 8 у 

Деснянському районі міста Києва (472014404). (Від 15.06.2021 № 08/231-

2091/ПР). 

46) Про відмову громадянці Коваль Анастасії Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Путивльському у Деснянському районі 

міста Києва (380105721). (Від 23.06.2021 № 08/231-2212/ПР). 

47) Про відмову громадянці Рудь Тетяні Андріївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Академіка Біляшівського у 

Святошинському районі міста Києва (557501943). (Від 23.06.2021 № 08/231-

2214/ПР). 

48) Про відмову громадянці Коваль Анастасії Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Івана Франка у 

Дарницькому районі міста Києва (755227014). (Від 23.06.2021 № 08/231-

2216/ПР). 

49) Про відмову громадянину Шамічу Миколі Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Обухівській, 127-А у 

Святошинському районі міста Києва (624510159). (Від 15.06.2021 № 08/231-

2090/ПР). 

50) Про відмову громадянці Турлай Аллі Сергіївні у наданні дозволу на 
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розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Селянській, 40 в 

Оболонському районі міста Києва (417019601). (Від 15.06.2021 № 08/231-

2089/ПР). 

51) Про відмову громадянину Яцківському Олексію 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 (присадибна ділянка) на вул. 

Отто Шмідта (біля будинку 6б) у Шевченківському районі міста Києва 

(524101930). (Від 15.06.2021 № 08/231-2086/ПР). 

52) Про відмову громадянину Шпаку Миколі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Прорізній у Святошинському районі міста Києва (691300151). (Від 09.06.2021 

№ 08/231-1957/ПР). 

53) Про відмову громадянці Кирпач Наталії Андріївні 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. Трипільській, 32б у 

Дарницькому районі міста Києва (716349019). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1958/ПР). 

54) Про відмову громадянці Поліщук Ганні Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва, експлуатації і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Куп’янській (між земельною 

ділянкою на вул. Куп’янській, 9а та вул. Куп’янській, 11) у Солом’янському 

районі міста Києва (429017606). (Від 09.06.2021 № 08/231-1989/ПР). 

55) Про відмову громадянину Потапову Сергію Геннадійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 158 у 

Голосіївському районі міста Києва (201007718). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1987/ПР). 

56) Про відмову громадянину Суднікову Євгену Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 2-му Садовому, 2 у 

Деснянському районі міста Києва (514101618). (Від 18.06.2021 № 08/231-

2162/ПР). 

57) Про відмову громадянину Хорунжому Олегу 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 у пров. Сосновому у Деснянському 

районі міста Києва (401017588). (Від 15.06.2021 № 08/231-2088/ПР). 
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58) Про відмову громадянину Безкоровайному Андрію Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 13 у 

Деснянському районі міста Києва (776317011). (Від 25.06.2021 № 08/231-

2239/ПР). 

59) Про відмову громадянину Криворучку Тимофію Федотовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 37 у 

Деснянському районі міста Києва (697170195). (Від 25.06.2021 № 08/231-

2238/ПР). 

60) Про відмову громадянину Антонюку Василю Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 29 у Деснянському 

районі міста Києва (712352015). (Від 25.06.2021 № 08/231-2237/ПР). 

61) Про відмову громадянину Зеленському Миколі Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Повітрофлотській, 34-В у Солом’янському районі міста Києва (437015325). (Від 

22.06.2021 3 08/231-2190/ПР). 

62) Про відмову громадянці Гоменюк Ганні Ігорівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів на вул. Луговій, 83 у 

Солом’янському районі міста Києва (370143219). (Від 22.06.2021 № 08/231-

2191/ПР). 

63) Про відмову громадянину Федорову Дмитру Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(497018212). (Від 22.06.2021 № 08/231-2192/ПР). 

64) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального житлового, гаражного і дачного 

будівництва на хуторі Мриги у Голосіївському районі міста Києва (574301973). 

(Від 09.06.2021 № 08/231-1984/ПР). 

65) Про відмову громадянину Хайрутдінову Едгарду Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна у Печерському 

районі міста Києва (300175914). (Від 09.06.2021 № 08/231-1986/ПР). 

66) Про відмову громадянину Пегеті Станіславу Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд на вул. Толстого, 20-Ж у 

Дарницькому районі міста Києва (340102586). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1981/ПР). 

67) Про відмову громадянці Коломієць Любові Петрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у Деснянському районі міста Києва (512801763). (Від 09.06.2021 

№ 08/231-1961/ПР). 

68) Про відмову громадянину Синюці Віктору Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для експлуатації та обслуговування індивідуального гаража 

на вул. Великій Васильківській, 134, гараж № 2 у Голосіївському районі міста 

Києва (672480107). (Від 09.06.2021 № 08/231-1983/ПР). 

69) Про відмову громадянину Набільському 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 у пров. Шевченка, 33 у 

Дарницькому районі міста Києва (507201177). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1965/ПР). 

70) Про відмову громадянці Коваль Анастасії Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Моложанській у Деснянському районі 

міста Києва (201443501). (Від 22.06.2021 № 08/231-2189/ПР). 

71) Про відмову громадянину Пильненькому Івану Олеговичу 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, 10 у 

Деснянському районі міста Києва (424017926). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1968/ПР). 

72) Про відмову громадянину Мартиненку Андрію Юрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у 4-му пров. Лермонтова у 

Дарницькому районі міста Києва (776507010). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1967/ПР). 

73) Про відмову громадянину Білодіду Геннадію Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Дніпровському районі міста Києва (506901198). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1971/ПР). 

74) Про відмову громадянину Клименку Олександру Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення товарного 
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сільськогосподарського виробництва у Деснянському районі міста Києва 

(470010118). (Від 09.06.2021 № 08/231-1960/ПР). 

75) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю 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 (присадибна ділянка) на вул. 

Академіка Єфремова у Святошинському районі міста Києва (516501527). (Від 

09.06.2021 № 08/231-1959/ПР). 

76) Про відмову громадянину Рябоконю 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. Олександра Білаша, 3 

у Деснянському районі міста Києва (515601909). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1973/ПР). 

77) Про відмову громадянину Рябченку Костянтину Яновичу 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. Кутовому у Деснянському 

районі міста Києва (695530198). (Від 09.06.2021 № 08/231-1974/ПР). 

78) Про відмову громадянину Шапці Владиславу Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Деснянському районі міста Києва (201864613). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1972/ПР). 

79) Про відмову громадянину Яланському Сергію Іллічу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

міста Києва (390107442). (Від 09.06.2021 № 08/231-1975/ПР). 

80) Про відмову громадянину Рябоконю Олексію 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. Олександра Білаша, 

31 у Деснянському районі міста Києва (457014340). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1976/ПР). 

81) Про відмову громадянці Стецюрі Ользі Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Трублаїні, 78-а у 

Святошинському районі міста Києва (567401795). (Від 22.06.2021 № 08/231-

2183/ПР). 

82) Про відмову громадянину Андрейчуку Роману Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 3-ій Садовій, 2 (СТ 

«Нивки») у Святошинському районі міста Києва (664230129). (Від 22.06.2021 

№ 08/231-2184/ПР). 

83) Про відмову громадянину Бобаничу Андрію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва у Голосіївському районі міста 

Києва (671450157). (Від 22.06.2021 № 08/231-2185/ПР). 

84) Про відмову громадянці Поляковій Оксані Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Марка Черемшини, 11 у Дніпровському районі міста Києва (779385019). (Від 

22.06.2021 № 08/231-2186/ПР). 

85) Про відмову громадянину Гуренку Олексію Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва поблизу вул. 

Острівної-2 у Голосіївському районі міста Києва (201994543). (Від 22.06.2021 

№ 08/231-2187/ПР). 

86) Про відмову громадянину Воронову Андрію Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Карла Маркса, 80/2 у 

Солом’янському районі міста Києва (772133015). (Від 22.06.2021 № 08/231-

2188/ПР). 

87) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю 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 (присадибна ділянка) на вул. Осінній 

у Святошинському районі міста Києва (684110116). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1966/ПР). 

88) Про відмову громадянину Нацику Олександру Семеновичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Дніпровському районі міста Києва (795572017). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1970/ПР). 

89) Про відмову громадянину Верховському Артему Костянтиновичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Дніпровському районі міста Києва (310179080). (Від 09.06.2021 № 08/231-

1969/ПР). 

90) Про відмову громадянину Шпаку Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаража на 

перетині вул. Павленка та вул. Обухівської у Святошинському районі міста 

Києва (525601708). (Від 15.06.2021 № 08/231-2092/ПР). 
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91) Про відмову громадянці Гірій Ганні Ігорівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства у Голосіївському 

районі міста Києва (454018701). (Від 22.06.2021 № 08/231-2200/ПР). 

92) Про відмову громадянці Руденко Віті Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства у 

Голосіївському районі міста Києва (691860159). (Від 22.06.2021 № 08/231-

2198/ПР). 

93) Про відмову громадянину Яланському Миколі Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (370102749). (Від 22.06.2021 № 08/231-2199/ПР). 

94) Про відмову громадянину Демченку Володимиру Володимировичу 

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. Левадній у Дарницькому 

районі міста Києва (390145328). (Від 22.06.2021 № 08/231-2197/ПР). 

95) Про відмову громадянину Полякову Олександру Леонтійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва на вул. Марка Черемшини у Дніпровському районі міста Києва 

(470014941). (Від 22.06.2021 № 08/231-2196/ПР). 

96) Про відмову громадянину Корнієнку Сергію Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Мальовничій, 10 у Святошинському районі міста Києва (582101372). (Від 

22.06.2021 № 08/231-2195/ПР). 

97) Про відмову громадянину Гурею Михайлу Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку на вул. Літинській у Дніпровському районі міста Києва (783803012). 

(Від 09.06.2021 № 08/231-1964/ПР). 

98) Про відмову громадянину Шевченку Максиму Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у 

селищі Биківня у Деснянському районі міста Києва (718127013). (Від 

22.06.2021 № 08/231-2193/ПР). 

99) Про відмову громадянину Шевченку Віктору Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (789649016). (Від 22.06.2021 № 08/231-2194/ПР). 

100) Про відмову громадянці Шупик Тетяні Леонідівні у наданні 
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дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 60 у Дарницькому районі 

міста Києва (465016834). (Від 08.07.2021 № 08/231-2398/ПР). 

101) Про відмову громадянину Білику Володимиру Дем’яновичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку на перетині вулиць Сумської та Амурської у Голосіївському районі 

міста Києва (360100576). (Від 08.07.2021 № 08/231-2403/ПР). 

102) Про відмову громадянину Пономаренку Максиму Андрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Залізничній у Солом’янському районі міста Києва (463019071). (Від 08.07.2021 

№ 08/231-2402/ПР). 

103) Про відмову громадянину Заверюсі Івану Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для житлового будівництва у Голосіївському 

районі міста Києва (625110126). (Від 08.07.2021 № 08/231-2401/ПР). 

104) Про відмову громадянину Лебедєву Євгену Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (567701721). (Від 08.07.2021 № 08/231-2391/ПР). 

105) Про відмову громадянину Федорову Дмитру Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Березневій у Дарницькому районі міста 

Києва (563201923). (Від 08.07.2021 № 08/231-2390/ПР). 

106) Про відмову громадянці Руденко Лідії Миколаївні 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. Першого Травня, 10-л у Дарницькому 

районі міста Києва (401015606). (Від 08.07.2021 № 08/231-2389/ПР). 

107) Про відмову громадянину Якушу Михайлу Марковичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у провул. Левадному, 5-Д у Дарницькому 

районі міста Києва (380188371). (Від 08.07.2021 № 08/231-2388/ПР). 

108) Про відмову громадянину Шпаку Миколі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля пров. Радистів, 5-а у Деснянському районі 

міста Києва (201082041). (Від 13.07.2021 № 08/231-2509/ПР). 

109) Про відмову громадянці Демковській Олені Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража у пров. 

Лисогірському у Голосіївському районі міста Києва (458014006). (Від 

13.07.2021 № 08/231-2508/ПР). 

110) Про відмову громадянину Шпаку Миколі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Чабанівській у Голосіївському районі 

міста Києва (486017355). (Від 13.07.2021 № 08/231-2507/ПР). 

111) Про відмову громадянці Забродській Ганні Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на біля вул. Радистів у Деснянському районі 

міста Києва (550401186). (Від 13.07.2021 № 08/231-2506/ПР). 

112) Про відмову громадянину Шпаку Миколі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 52 у Деснянському районі 

міста Києва (310139279). (Від 13.07.2021 № 08/231-2505/ПР). 

113) Про відмову громадянці Данько Дарині Ігорівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Магістральній у Шевченківському 

районі міста Києва (649800154). (Від 13.07.2021 № 08/231-2504/ПР). 

114) Про відмову громадянину Кір’яну Сергію Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Магістральній у 

Шевченківському районі міста Києва (760726010). (Від 13.07.2021 № 08/231-

2503/ПР). 

115) Про відмову громадянину Лігусу Максиму Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража у пров. 

Цегельному у Голосіївському районі міста Києва (407016965). (Від 13.07.2021 

№ 08/231-2528/ПР). 

116) Про відмову громадянину Шундику Артему Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Тираспольській у 

Подільському районі міста Києва (310100492). (Від 13.07.2021 № 08/231-

2527/ПР). 

117) Про відмову громадянину Сороці Віктору Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Крилова у 

Дарницькому районі міста Києва (442015340). (Від 13.07.2021 № 08/231-

2526/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21448
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21448
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21448
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21448
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21448
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21446
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21446
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21446
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21446
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21446
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21445
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21444
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21444
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21444
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21444
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21444
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21444
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21468
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21468
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21468
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21468
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21468
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21466
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21466


19 

 

118) Про відмову громадянці Янчук Ользі Петрівні 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. Шевченка, 6 у Солом’янському районі міста Києва 

(350152126). (Від 13.07.2021 № 08/231-2525/ПР). 

119) Про відмову громадянину Барановському Борису Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 164б у 

Голосіївському районі міста Києва (720210015). (Від 13.07.2021 № 08/231-

2533/ПР). 

120) Про відмову громадянину Рогоцькому Ростиславу Олександровичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Рожнянській (урочище Городище) у Деснянському районі міста Києва 

(320126743). (Від 13.07.2021 № 08/231-2502/ПР). 

121) Про відмову громадянці Шпак Тетяні Петрівні 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. Чабанівській напроти номера 17 у Голосіївському 

районі міста Києва (503601542). (Від 13.07.2021 № 08/231-2501/ПР). 

122) Про відмову громадянці Коваль Анастасії Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(491011087). (Від 17.06.2021 № 08/231-2137/ПР). 

123) Про відмову громадянці Коваль Анастасії Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Шевченка у 

Голосіївському районі міста Києва (201351710). (Від 17.06.2021 № 08/231-

2138/ПР). 

124) Про відмову громадянці Кузьміній-Ковальчук Марії Євгенівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування 

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

Ірпінській у Святошинському районі міста Києва (340197210). (Від 09.07.2021 

№ 08/231-2415/ПР). 

125) Про відмову громадянину Ковальчуку Костянтину 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. Хмельницькій у 

Святошинському районі міста Києва (493018970). (Від 09.07.2021 № 08/231-

2414/ПР). 

126) Про відмову громадянину Шундику Олександру Володимировичу у 
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наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Магістральній у 

Шевченківському районі міста Києва (424016738). (Від 09.07.2021 № 08/231-

2416/ПР). 

127) Про відмову громадянину Захарчуку Едуарду Леонідовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Святошинському районі міста Києва (660900197). (Від 09.07.2021 № 08/231-

2417/ПР). 

128) Про відмову громадянину Маснєву Максиму Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального житлового, гаражного і 

дачного будівництва, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого у Святошинському 

районі міста Києва (680280191). (Від 09.07.2021 № 08/231-2419/ПР). 

129) Про відмову громадянину Кондратенку Владиславу Петровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

господарських будівель на вул. Трублаїні, 46 у Святошинському районі міста 

Києва (201266112). (Від 09.07.2021 № 08/231-2420/ПР). 

130) Про відмову громадянці Захарчук Наталії Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

Святошинському районі міста Києва (790714015). (Від 09.07.2021 № 08/231-

2421/ПР). 

131) Про відмову громадянину Лебедєву Євгену Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (582701344). (Від 08.07.2021 № 08/231-2392/ПР). 

132) Про відмову громадянці Ушаковій Світлані Олексіївні 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. Левадній, 21 Б у Дарницькому районі 

міста Києва (465016719). (Від 08.07.2021 № 08/231-2393/ПР). 

133) Про відмову громадянці Якуш Людмилі Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у провул. Левадному, 5-Г у Дарницькому 

районі міста Києва (563601969). (Від 08.07.2021 № 08/231-2394/ПР). 

134) Про відмову громадянину Гришку Ростиславу Олександровичу у 

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

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 16 у 

Дарницькому районі міста Києва (340103514). (Від 08.07.2021 № 08/231-

2395/ПР). 

135) Про відмову громадянці Коваль Анастасії Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Ватутінському у Деснянському районі 

міста Києва (475016104). (Від 08.07.2021 № 08/231-2396/ПР). 

136) Про відмову громадянці Сидорчук Оксані 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 пров. Івана Франка, 9-д у Дарницькому 

районі міста Києва (300193269). (Від 08.07.2021 № 08/231-2397/ПР). 

137) Про відмову громадянці Рутковській Лесі Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Трояндовій, 7 у Солом’янському 

районі міста Києва (300168035). (Від 13.07.2021 № 08/231-2511/ПР). 

138) Про відмову громадянину Рогачу Олександру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у пров. 

Радистів, 1 у Деснянському районі міста Києва (442018118). (Від 13.07.2021 № 

08/231-2510/ПР). 

139) Про відмову громадянці Кір’ян Ксенії Сергіївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Магістральній у Шевченківському 

районі міста Києва (456018955). (Від 13.07.2021 № 08/231-2518/ПР). 

140) Про відмову громадянину Сороці Віктору Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Крилова у 

Дарницькому районі міста Києва (736038014). (Від 13.07.2021 № 08/231-

2517/ПР). 

141) Про відмову громадянину Кротевичу Богдану Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку у Голосіївському районі міста Києва (610610118). (Від 13.07.2021 № 

08/231-2516/ПР). 

142) Про відмову громадянину Ширінову Ігнату Камал Огли у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів на вул. Либідській 

у Голосіївському районі міста Києва (778072013). (Від 13.07.2021 № 08/231-

2515/ПР). 
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143) Про відмову громадянину Свистуну Юрію Івановичу 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. Левадній, 60 А у Дарницькому районі 

міста Києва (201425585). (Від 13.07.2021 № 08/231-2514/ПР). 

144) Про відмову громадянці Рудницькій Альоні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства у 

Голосіївському районі міста Києва (583701531). (Від 13.07.2021 № 08/231-

2524/ПР). 

145) Про відмову громадянці Рутковській Лесі Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Трояндовій, 27А 

у Солом’янському районі міста Києва (618210186). (Від 13.07.2021 № 08/231-

2523/ПР). 

146) Про відмову громадянину Іщуку Костянтину Тарасовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів на вул. Городній, 9 

у Солом’янському районі міста Києва (586701530). (Від 13.07.2021 № 08/231-

2522/ПР). 

147) Про відмову громадянці Коломієць Катерині Степанівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Рожнянській (урочище Городище) у Деснянському районі міста Києва 

(485012323). (Від 13.07.2021 № 08/231-2521/ПР). 

148) Про відмову громадянці Демковській Олені Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

індивідуального жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Старообухівській у Голосіївському районі міста Києва (538901113). (Від 

13.07.2021 № 08/231-2520/ПР). 

149) Про відмову громадянці Самченко Вікторії Юріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення індивідуального садівництва на вул. 

Деснянській, діл. 7 А (ГО «СТ «Приозерне») у Дніпровському районі міста 

Києва (553001245). (Від 13.07.2021 № 08/231-2519/ПР). 

150) Про відмову громадянину Біленку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

Святошинському районі міста Києва (522601476). (Від 13.07.2021 № 08/231-

2532/ПР). 

151) Про відмову громадянину Андрійчуку Сергію Михайловичу у 

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

будинку, господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(478010988). (Від 08.07.2021 № 08/231-2399/ПР). 

152) Про відмову громадянці Гаврилюк Наталії Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 3-В у Дарницькому районі 

міста Києва (330118551). (Від 08.07.2021 № 08/231-2371/ПР). 

153) Про відмову громадянці Інцкірвелі Ларисі Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Дніпровій, 3 у 

Дарницькому районі міста Києва (444011794). (Від 08.07.2021 № 08/231-

2386/ПР). 

154) Про відмову громадянину Стецюку Петру Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва поблизу пров. 

Соснового у Деснянському районі міста Києва (443013098). (Від 08.07.2021 № 

08/231-2382/ПР). 

155) Про відмову громадянці Ковтонюк Марині Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

районі міста Києва (201790238). (Від 08.07.2021 № 08/231-2372/ПР). 

156) Про відмову громадянці Продан Розі Русланівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 39 у Деснянському районі міста 

Києва (631800182). (Від 08.07.2021 № 08/231-2373/ПР). 

157) Про відмову громадянці Терещенко Ніні Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування для сільськогосподарського виробництва на 

вул. Пухівській у Деснянському районі міста Києва (634620136). (Від 

08.07.2021 № 08/231-2374/ПР). 

158) Про відмову громадянину Корнеєнку Віталію Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на вул. 

Старообухівській у Голосіївському районі міста Києва (571501777). (Від 

19.05.2020 № 08/231-1246/ПР). 

159) Про відмову громадянці Головатенко Юлії В’ячеславівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Пирогівський шлях, 154 у 

Голосіївському районі міста Києва (581701269). (Від 04.08.2021 № 08/231-

2851/ПР). 
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160) Про відмову громадянину Ковальову Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд поблизу пров. Соснового у Деснянському 

районі міста Києва (787965010). (Від 13.07.2021 № 08/231-2531/ПР). 

161) Про відмову громадянину Сафроняку Руслану Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Костянтина Хохлова у Голосіївському районі міста Києва 

(502501591). (Від 13.07.2021 № 08/231-2512/ПР). 

162) Про відмову громадянину Потельчаку Олександру Володимировичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража біля вул. 

Анни Ахматової, буд. № 4 у Дарницькому районі міста Києва (310167097). (Від 

13.07.2021 № 08/231-2513/ПР). 

163) Про відмову громадянці Федоровій Наталії Ігорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(201406912). (Від 08.07.2021 № 08/231-2385/ПР). 

164) Про відмову громадянину Харченку Олександру Івановичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 30 у 

Деснянському районі міста Києва (527001326). (Від 08.07.2021 № 08/231-

2384/ПР). 

165) Про відмову громадянці Рудницькій Альоні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства у 

Голосіївському районі міста Києва (523601609). (Від 13.07.2021 № 08/231-

2500/ПР). 

166) Про відмову громадянці Хейн Анастасії Валеріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Отто Шмідта у 

Шевченківському районі міста Києва (350141434). (Від 17.06.2021 № 08/231-

2125/ПР). 

167) Про відмову громадянину Харуку Владиславу Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража на вул. Бориса 

Гаріна у Солом’янському районі міста Києва (350129122). (Від 17.06.2021 № 

08/231-2120/ПР). 

168) Про відмову громадянці Степанюк Людмилі Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд на вул. Обухівській, 111-в у 

Святошинському районі міста Києва (561401723). (Від 17.06.2021 № 08/231-

2118/ПР). 

 

3.5. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянами Мехед Світланою Ярославівною та 

Мехедом Геннадієм Анатолійовичем земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Монтажників, 37 у Солом’янському районі міста Києва (П-10013). (Від 

13.05.2019 № 08/231-1795/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянами Навроцькою 

Марією Михайлівною, Навроцьким Ярославом Володимировичем та 

Навроцьким Олександром Валерійовичем для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Парковій, 55-а у 

Подільському районі міста Києва (П-9997). (Від 24.06.2019 № 08/231-2179/ПР). 

3) Про приватизацію громадянином Позніхіренком Олегом 

Васильовичем земельної ділянки для експлуатації та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Солов’їній, 13 у 

Голосіївському районі міста Києва (П-9825). (Від 23.05.2019 № 08/231-

1921/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Фетеску 

Октябріною Василівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Жашківській, 72-г у Подільському 

районі міста Києва (П-9941). (Від 03.05.2019 № 08/231-1676/ПР). 

5) Про приватизацію громадянкою Колос Надією Володимирівною 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 6 у Солом’янському районі 

міста Києва (П-10024). (Від 06.06.2019 № 08/231-1994/ПР). 

6) Про приватизацію громадянкою Адаменко Надією Миколаївною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ташкентській, 45-б у Дарницькому 

районі міста Києва (А-26055). (Від 03.05.2019 № 08/231-1682/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Авраменко 

Ольгою Григорівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Радосинській, 70 у Деснянському 

районі міста Києва (П-9951). (Від 23.05.2019 № 08/231-1917/ПР). 

8) Про приватизацію громадянкою Іванченко Дар’єю Кирилівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луганській, 35 у Солом’янському 

районі міста Києва (П-10004). (Від 23.05.2019 № 08/231-1926/ПР). 

9) Про приватизацію громадянином Давиденком Олексієм 

Григоровичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Нижній Вал, 25-А у 
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Дарницькому районі міста Києва (228305773). (Від 28.01.2020 № 08/231-

212/ПР). 

 

3.6. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Чижмі Ганні Юхимівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Митрополита 

Володимира Сабодана, 32 у Деснянському районі міста Києва (П-10027). (Від 

18.06.2019 № 08/231-2150/ПР). 

2) Про передачу громадянину Орехову Миколі Трохимовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Гришка, 23 у 

Деснянському районі міста Києва (П-10057). (Від 24.06.2019 № 08/231-

2172/ПР). 

3) Про передачу громадянці Ореховій Людмилі Євгенівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Миколи Гришка, 25 у Деснянському 

районі міста Києва (П-10056). (Від 15.07.2019 № 08/231-2462/ПР). 

4) Про передачу громадянці Наливайко Наталії Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Василя Сухомлинського, 21 у 

Деснянському районі міста Києва (П-10052). (Від 18.06.2019 № 08/231-

2149/ПР). 

5) Про передачу громадянці Сущевій Наталії Юріївні у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Фруктовій, 22А у Подільському районі 

міста Києва (227066217). (Від 18.03.2021 № 08/231-990/ПР). 

6) Про передачу громадянину Ожинському Владиславу 

Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 

Ізяславському, 39 у Солом’янському районі міста Києва (453275222). (Від 

05.08.2021 № 08/231-2938/ПР). 

7) Про передачу громадянці Поповій Ользі Анатоліївні земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 171-б у 

Голосіївському районі міста Києва (553439065). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1479/ПР). (Повторно). 

8) Про передачу громадянину Троцюку Леоніду Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Назарія Яремчука, 62 у 

Голосiївському районі міста Києва (729724279). (Від 03.09.2019 № 08/231-

2692/ПР). (Повторно). 

9) Про передачу громадянину Браславському Миколі Федоровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 21-о у 

Голосіївському районі міста Києва (А-23101). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2307/ПР). (Повторно). 

 

3.7. Надання/передача: 

 

3.7.1. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

 

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Івана Миколайчука, 5 у Дніпровському районі міста 

Києва (472416139). (Від 31.03.2021 № 08/231-1156/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування комплексу будівель котельні 

на вул. Геофізиків, 10 у Дарницькому районі міста Києва (394136879). (Від 

31.03.2021 № 08/231-1157/ПР). 

3) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. 

Перемоги, 70 у Шевченківському районі міста Києва (334134261). (Від 

30.03.2021 № 08/231-1104/ПР). 

4) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Радунській, 44-А у Деснянському районі міста Києва 

(744920413). (Від 02.04.2021 № 08/231-1202/ПР). 

5) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на Харківському шосе, 148-Б у Дарницькому районі міста 

Києва (241475043). (Від 06.04.2021 № 08/231-1216/ПР). 

6) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Корольова Академіка, 11/1 у Святошинському 

районі міста Києва (672144125). (Від 01.04.2021 № 08/231-1172/ПР). 
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7) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування підстанції «Святошинська» на просп. Перемоги, 

59-А у Солом’янському районі міста Києва (777943399). (Від 30.10.2020 № 

08/231-2687/ПР). 

8) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування підстанції «ВУЛКАН» на вул. Каунаській, 12 у 

Дніпровському районі міста Києва (343914438). (Від 17.10.2019 № 08/231-

3152/ПР). 

9) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування ПС «Лугова» на вул. Колекторній, 3 (літ. В) у 

Дарницькому районі міста Києва (Д-9527). (Від 12.07.2019 № 08/231-2416/ПР). 

10) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування ПС «Біличанська» на вул. Генерала Наумова, 64 

(літ.А) у Святошинському районі міста Києва (Д-9515). (Від 09.07.2019 № 

08/231-2377/ПР). 

11) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування ПС «Куренівська» на вул. Вербовій, 19/24 (літ. 

А, Б, В, Г) в Оболонському районі міста Києва (Д-9530). (Від 12.07.2019 № 

08/231-2415/ПР). 

12) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування ПС «Дніпровська» на вул. Промисловій, 5/7 

(літ. А) у Голосіївському районі міста Києва (410430453). (Від 20.08.2019 № 

08/231-2580/ПР). 

13) Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування підстанції «Маріїнська» на вул. Богдана 

Гаврилишина, 27 у Шевченківському районі міста Києва (А-26458). (Від 

15.02.2019 № 08/231-781/ПР). 

14) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування ПС «Приорська» на вул. Світлицького, 30-а 

(літ. А, Б) у Подільському районі міста Києва (Д-9524). (Від 09.07.2019 № 

08/231-2376/ПР). 

15) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування ПС-110/10 кВ «Одеська» на Кільцевій дорозі, 3-

В у Голосіївському районі міста Києва (Д-9372). (Від 19.04.2019 № 08/231-

1558/ПР). 
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3.7.2. Для інших потреб: 

 

1) Про передачу приватному підприємству «Українська 

консультаційна група» ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЙ РІАЛ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САГА ІНВЕСТ ЛТД», ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛУЖБА ОХОРОНИ ЦСБ» 

земельних ділянок в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлового комплексу з громадськими приміщеннями на вул. Набережно-

Хрещатицькій, 9 у Подільському районі міста Києва (619914457). (Від  

28.05.2020 № 08/231-1318/ПР). 

2) Про надання ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВЕТЕРАНІВ ТА 

ІНВАЛІДІВ АТО» земельної ділянки в постійне користування для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлових будинків з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського призначення та об’єктами соціально-побутової 

інфраструктури на вул. Канальній, 10 у Дарницькому районі міста Києва 

(776576392). (Від 21.07.2021 № 08/231-2611/ПР). 

3) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРГО» в оренду земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями 

адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом з 

благоустроєм прилеглої території (завершення будівництва) на вул. 

Солом’янській, 17-а у Солом’янському районі міста Києва (678933937). (Від 

05.08.2021 № 08/231-2937/ПР). (Повторно). 

4) Про передачу приватному акціонерному товариству «Реалізаційна 

база» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

комплексу будівель і споруд бази на вул. Миру, 19 у Святошинському районі 

міста Києва (344423771). (Від 26.10.2020 № 08/231-2661/ПР). 

5) Про передачу приватному акціонерному товариству «Реалізаційна 

база» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

комплексу будівель і споруд бази на вул. Миру, 19 у Святошинському районі 

міста Києва (419444826). (Від 26.10.2020 № 08/231-2653/ПР). 

6) Про передачу приватному акціонерному товариству «Реалізаційна 

база» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

комплексу будівель і споруд бази на вул. Миру, 19 у Святошинському районі 

міста Києва (519844942). (Від 29.10.2020 № 08/231-2683/ПР). 

7) Про передачу приватному акціонерному товариству «Реалізаційна 

база» земельних ділянок в оренду для експлуатації та обслуговування 

комплексу будівель і споруд бази на вул. Миру, 19 у Святошинському районі 

міста Києва (551144311). (Від 16.02.2021 № 08/231-775/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛІТЕН» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування вентиляційного кіоску № 1 на просп. Повітрофлотському,1 у 

Солом’янському районі міста Києва (Д-8979). (Від 15.04.20219 № 08/231-

1507/ПР). 
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9) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛІТЕН» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування вентиляційного кіоску № 2 на площі Привокзальній у 

Солом’янському районі міста Києва (Д-8890). (Від 15.02.2019 № 08/231-

772/ПР). 

10) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛІТЕН» земельної ділянки у постійне користування для експлуатації 

та обслуговування вентиляційного кіоску № 21 на просп. Перемоги у 

Святошинському районі міста Києва (797948418). (Від 30.06.2020 № 08/231-

1637/ПР). 

11) Про надання Державній службі України з надзвичайних ситуацій в 

постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі на вул. Круглоуніверситетській, 20/1 у Печерському 

районі міста Києва (585439310). (Від 22.06.2021 № 08/231-2204/ПР). 

12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРІКС» земельної ділянки в оренду для експлуатації 

та обслуговування багатофункціонального комплексу на вул. Олеся Гончара, 71 

у Шевченківському районі міста Києва (579941440). (Від 01.07.2020 № 08/231-

1663/ПР). 

13) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВАЛЕНТИНА-

92» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі (магазину) на вул. Лагерній, 46/48-В у Шевченківському районі міста 

Києва (323916930). (Від 17.06.2021 № 08/231-2152/ПР). 

14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ-ТРЕФ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Ломоносова, 73 у 

Голосіївському районі міста Києва (402395111). (Від 17.09.2021 № 08/231-

3414/ПР). 

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНАПОЛІС» в оренду земельної ділянки для 

реконструкції, будівель і споруд під житловий комплекс з приміщеннями 

громадського призначення, експлуатації та обслуговування житлового 

комплексу з приміщеннями громадського призначення на вул. Голосіївській, 

13-Д у Голосіївському районі міста Києва (383999802). (Від 24.06.2021 № 

08/231-2232/ПР). 

16) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Домашній затишок» у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку та 

прибудинкової території на вул. Голосіївській, 13-б у Голосіївському районі 

міста Києва (606903928). (Від 04.08.2020 № 08/231-1985/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН» земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування комплексу громадських та 

адміністративно-господарських будівель і споруд на вул. Бережанській, 9 в 

Оболонському районі міста Києва (622633964). (Від 17.09.2021 № 08/231-
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3409/ПР). 

18) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСМОПОЛІТ 2016» в оренду земельної ділянки для 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів 

дорожнього сервісу) (заїзди-виїзди) на вул. Вадима Гетьмана, 6 у 

Солом’янському районі міста Києва (502039110). (Від 17.09.2021 № 08/231-

3410/ПР). 

19) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ 

ПЛЮС» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

нежитлового будинку на вул. Канальній, 1-а у Дарницькому районі міста Києва 

(354399501). (Від 17.09.2021 № 08/231-3412/ПР). 

20) Про передачу громадянину Олентиру Богдану Вікторовичу 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі-закладу по наданню медичних послуг на вул. Мартиросяна, 17-б у 

Солом’янському районі міста Києва (576343183). (Від 16.07.2021 № 08/231-

2573/ПР). 

21) Про передачу громадянці Корольовій Наталії Вікторівні земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. 

Бальзака Оноре де, 10-В у Деснянському районі міста Києва (303900265). (Від 

11.08.2021 № 08/231-3034/ПР). 

 

3.8. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (528849246) (Є-1512). (Від 03.10.2019 

№ 08/231-2990/ПР). 

2) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (607341199). (Від 17.06.2020 № 08/231-

1501/ПР). 

3) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (488118182). (Від 04.06.2021 № 08/231-

1929/ПР). 

4) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1535) (394922162). (Від 15.07.2019 

№ 08/231-2475/ПР). 

5) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, які підлягають продажу (Є-1510). (Від 13.03.2019 № 08/231-

1238/ПР). 

6) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (444116984). (Від 30.08.2019 № 08/231-

2666/ПР). 
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3.9. Про поновлення договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ЯХТ-

КЛУБ «ЛОКОМОТИВ» договору оренди земельної ділянки від 26 жовтня 2004 

року № 66-6-00198 (зі змінами) (708346051). (Від 01.09.2021 № 08/231-

3262/ПР). 

2) Про поновлення приватному акціонерному товариству 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» договору оренди земельних 

ділянок від 11 лютого 2008 року № 79-6-00591 (зі змінами) та внесення змін до 

нього (205773680). (Від 06.09.2021 № 08/231-3302/ПР). 

 

4. Про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на 

виконання рішень/постанов судів. (Доп. Пелих В.М.): 

 

1) Про надання громадянину Смірнову Володимиру Васильовичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

районі міста Києва (677650107). (На виконання постанови Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 22.06.2018 у справі № 826/17768/17). 

(Від 08.12.2020 № 08/231-96/ПР). (Повторно). 

2) Про передачу громадянці Мельниковій Олені Борисівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 10 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22885). (На виконання постанови 

Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.09.2019 у справі 

826/1092/18). (Від 23.11.2017 № 08/231-2838/ПР). (Повторно). 

3) Про передачу громадянину Степаненку Сергію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на 

вул. Садовій, 66, діл. 1-в у Дарницькому районі міста Києва (А-26216). (На 

виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 

23.08.2018 у справі № 826/17304/16). (Від 06.06.2019 № 08/231-1993/ПР). 

(Повторно). 

4) Про безоплатну передачу Туріну Ігорю Юхимовичу, Туріну 

Володимиру Юхимовичу земельної ділянки, яка розташована по вул. Федора 

Максименка, 34 в м. Києві загальною площею 0,2768 га, за нормами ст. 121 ЗК 

України, з цільовим призначенням для ведення садівництва, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, для будівництва індивідуального гаражу, з 

урахуванням ідеальних частин останніх в домоволодінні № 34 по вул. 

Червонофлотській (теперішня назва – вул. Федора Максименка) в м. Києві 

(786941385). (На виконання постанови Шевченківського районного суду м. 

Києва від 27.06.2012 у справі 2610/3926/2012, ухвали Шевченківського 

районного суду м. Києва від 11.06.2021 у справі 2610/3926/2012, постанови 

Шостого апеляційного адміністративного суду від 01 лютого 2021 року у справі 

826/5426/16). (Від 07.07.2021 № 08/231-2357/ПР). (Повторно). 
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5) Про надання громадянину Морозу Івану Анатолійовичу дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі міста Києва 

(669610154). (На виконання постанови Окружного адміністративного суду 

міста Києва від 25.11.2016 у справі 826/5737/16). (Від 15.06.2021 № 08/231-

2084/ПР). (Повторно). 

 

 

Київський міський голова      Віталій КЛИЧКО 
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