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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
І І  СЕС ІЯ   IХ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

____________ № _______________                                                                    

 

проєкт 

 

Про порядок денний пленарного 

засідання II сесії Київської міської 

ради ІX скликання 13 травня                

2021 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської 

міської ради ІX скликання 13 травня 2021 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про зміну типу та найменування загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІ ступенів «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 19» м. 

Києва. (Від 18.02.2021 № 08/231-777/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

2) Про зміну найменування спеціальних шкіл-інтернатів 

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

Фіданян О.Г.). 

3) Про зміну найменування загальноосвітнього навчального закладу І-

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

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

4) Про зміну найменування загальноосвітнього навчального закладу 

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

(Доп. Фіданян О.Г.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1835733762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1835733762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1835733762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1771916311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1771916311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1771916311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19237
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19237
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19237
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5) Про зміну типу та найменування загальноосвітнього навчального 

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

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

6) Про зміну типу та найменування загальноосвітнього навчального 

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

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

7) Про зміну типу та найменування загальноосвітнього навчального 

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

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

8) Про затвердження угоди про підготовку кредитного фінансування 

комунальної корпорації «Київавтодор». (Від 19.10.2020 № 08/231-2613/ПР). 

(Доп. Репік В.М.). 

9) Про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень 

Київської міської ради. (Від 10.02.2021 № 08/231-645/ПР). (Доп. Мондриївський 

В.М.). 

10) Про затвердження плану діяльності Київської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік. (Від 26.03.2021 № 08/231-

1088/ПР). (Доп. Бондаренко В.В., Кириленко І.І.). 

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

19.12.2019 № 505/8078 «Про затвердження списку присяжних Подільського 

районного суду міста Києва». (Від 06.04.2021 № 08/231-1224/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

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

19.12.2019 № 506/8079 «Про затвердження списку присяжних Голосіївського 

районного суду міста Києва». (Від 06.04.2021 № 08/231-1223/ПР). (доп. 

Плужник О.А.). 

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

12.03.2020 № 234/8404 «Про затвердження списку присяжних Дарницького 

районного суду міста Києва». (Від 06.04.2021 № 08/231-1222/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

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

24.09.2020 № 460/9539 «Про затвердження списку присяжних Дніпровського 

районного суду міста Києва». (Від 06.04.2021 № 08/231-1225/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

15) Про зміну типу та найменування Санаторної школи І-ІІ ступенів № 

20 Шевченківського району м. Києва на Гімназію № 20 Шевченківського 

району м. Києва. (Від 15.02.2021 № 08/231-773/ПР). (Доп. Гаряга О. О.). 

16) Про підвищення кваліфікації депутатів Київської міської ради. (Від 

26.02.2021 № 08/231-830/ПР). (Доп. Наконечний М.В.). 

17) Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

Бондаренку В. В. (Від 29.01.2021 № 08/231-606/ПР). (Доп. Кличко В.В.) 

 

 

 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19838
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19838
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19838
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19835
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19839
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20088
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20088
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20088
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20177
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20177
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20177
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20177
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20176
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20175
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20178
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-443050973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-443050973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-443050973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19573
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19573
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2. Про питання власності: 

 

1) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом житлового 

комплексу в пров. Чеслава Бєлінського, 6 у Шевченківському районі. (Від 

04.12.2015 № 08/231-15/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

2) Про внесення змін до додатку до рішення Київської міської ради від 

24 червня 2004 року № 322/1532 «Про затвердження переліку об’єктів 

реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва». (Від 13.03.2020 № 

08/231-641/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

3) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом приватного 

медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі. (Від 

12.09.2018 № 08/231-2824/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Про ініціювання передачі із державної власності до комунальної 

власності: 

1) Про ініціювання передачі із державної власності до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва земельної ділянки скверу «Сквер 

Небесної сотні»» (Від 22.04.2021 №08/231-1370/ПР) (Доп. Кличко В.В., Кулеба 

Є.А., Бондаренко В.В.) 

 

3.2. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою для 

обслуговування та експлуатації зелених насаджень: 

 

1) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації зелених насаджень на 

бульв. Верховної Ради, 13 у Дніпровському районі міста Києва (403013326). 

(Від 29.08.2019 № 08/231-2648/ПР). 

2) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування між будинками на просп. Георгія Гонгадзе, 20г, 20ж, 

20з, 20б у Подільському районі міста Києва (201166973). (Від 06.09.2019 № 

08/231-2747/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Лісовому, 25-а у Деснянському 

районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1082
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15666
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15666
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15666
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15666
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15666
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15666
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15761
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14108
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та обслуговування скверу (К-37173). (Від 04.03.2019 № 08/231-1154/ПР). 

4) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Космонавта Волкова, 18 - 20-а у Деснянському 

районі міста Києва (637080120). (Від 09.12.2019 № 08/231-3783/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Петра Вершигори, 5 у Дніпровському 

районі м. Києва для утримання скверу (К-36732). (Від 28.02.2019 № 08/231-

1025/ПР). 

6) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації зелених насаджень на 

вул. Хорольській, 5 у Дніпровському районі міста Києва (763148012). (Від 

03.09.2019 № 08/231-2712/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Братиславській, 13-15 та вул. Генерала 

Карбишева, 18-а у Дніпровському районі м. Києва для утримання та 

обслуговування парку відпочинку (К-36659). (Від 12.03.2019 № 08/231-

1203/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» між будинками № 4 на вул. Йорданській та № 

12-а на вул. Приозерній в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зелених насаджень (К-38264). (Від 03.05.2019 № 08/231-

1771/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Олександра Архипенка, 3, 3а, 5 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатація зелених насаджень загального користування (К-

35919). (Від 22.10.2018 № 08/231-3706/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Полярній, 6-в, 8-а, вул. Бережанській, 

10, вул. Петра Панча, 1 в Оболонському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-38184). (Від 15.04.2019 № 08/231-1502/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14108
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14235
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1151930342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1151930342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1151930342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1151930342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1151930342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1151930342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1151930342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-756089733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-756089733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-756089733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-756089733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-756089733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-756089733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2073819370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2073819370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2073819370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2073819370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2073819370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2073819370
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11) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на перетині вул. Западинської та Ак. Патона у 

Подільському районі міста Києва (651930119). (Від 11.12.2019 № 08/231-

3855/ПР).   

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Дегтярній, 2-4 у Подільському районі 

м. Києва для утримання, обслуговування та експлуатації скверу (К-37503). (Від 

22.03.2019 № 08/231-1287/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Чорнобильській, 3 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу 

(К-33355). (Від 24.05.2018 № 08/231-1808/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Михайлівській у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35584). (Від 27.09.2018 № 08/231-3133/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Десятинній у Шевченківському районі м. Києва для утримання зелених 

насаджень (К-34851). (Від 19.09.2018 № 08/231-2956/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Трьохсвятительській та Володимирського узвозу у Шевченківському районі м. 

Києва для утримання та експлуатації парку (К-35536). (Від 08.10.2018 № 

08/231-3343/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на узвозі 

Кудрявському у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації зелених насаджень (К-35607). (Від 04.10.2018 № 08/231-3293/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Кудрявській, 23-а у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35368). (Від 25.10.2018 № 08/231-3771/ПР). 

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-664232955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-664232955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-664232955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-664232955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-664232955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11864
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11864
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11864
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11864
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11864
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11993
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відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Бориса Грінченка у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації зелених насаджень (К-35605). (Від 10.10.2018 № 08/231-3446/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Січових Стрільців, 89, 89-а у Шевченківському районі м. Києва для утримання 

та експлуатації скверу (К-35611). (Від 03.10.2018 № 08/231-3248/ПР). 

21) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Голосіївському, 114, корпус 2 у Голосіївському районі міста Києва для 

експлуатації зеленої зони (К-36032). (Від 09.11.2018 № 08/231-3944/ПР). 

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Архітектора Вербицького, 5 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (парку) (К-35734). (Від 

22.10.2018 № 08/231-3708/ПР). 

23) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування поблизу вул. Колекторної у Дарницькому районі міста 

Києва (466010408). (Від 23.12.2019 № 08/231-3997/ПР). 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Тростянецькій, 51-53 у Дарницькому районі м. Києва для обслуговування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-36142). (Від 

12.11.2018 № 08/231-4029/ПР). 

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Харківському шосе, 59-65 у Дарницькому районі м. Києва для обслуговування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-36140). (Від 

16.11.2018 № 08/231-4131/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Романа Шухевича у Деснянському 

районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень 

та обслуговування парку відпочинку (К-37197). (Від 28.02.2019 № 08/231-

940/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11993
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11993
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11993
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11993
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12427
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-900253976
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-900253976
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-900253976
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-900253976
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-900253976
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-900253976
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16894
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1460551534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1460551534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1460551534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1460551534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1460551534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1460551534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14200
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27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками 27 і 29 на вул. Симиренка у Святошинському районі м. Києва для 

експлуатації скверу (К-36031). (Від 16.11.2018 № 08/231-4132/ПР). 

28) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 

вул. Григоровича Барського та вул. Симиренка у Святошинському районі міста 

Києва для експлуатації скверу (К-36353). (Від 28.12.2018 № 08/231-4384/ПР). 

29) Про надання Київському комунальному об’єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації скверу з 

майданчиком для вигулу тварин на вул. Лук’янівській, 1 у Шевченківському 

районі міста Києва (494015784). (Від 22.08.2019 № 08/231-2611/ПР). 

30) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Бориспільській, 30, 34, 38 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-34453). (Від 

19.09.2018 № 08/231-2959/ПР). 

31) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Петра Григоренка, 19, 21 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-34457). (Від 

10.09.2018 № 08/231-2770/ПР). 

32) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Новодарницькій, 30-32 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-34455). (Від 

19.09.2018 № 08/231-2962/ПР). 

33) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Володимира Маяковського, 59 у Деснянському районі м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території 

скверу (К-34982). (Від 18.09.2018 № 08/231-2923/ПР). 

34) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» біля 

насосної станції в с. Троєщина у Деснянському районі м. Києва для утримання 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8307
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8307
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8307
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8307
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8307
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1372111371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1372111371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1372111371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1372111371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1372111371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1372111371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11537
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11543
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11543
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11543
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11543
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11543
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11543
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11379
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11379
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11379
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11379
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та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої 

території (К-34738). (Від 12.09.2018 № 08/231-2827/ПР). 

35) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Марини Цвєтаєвої, 16, 16б, 16в у Деснянському районі м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території 

скверу (К-35038). (Від 10.09.2018 № 08/231-2773/ПР). 

36) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» вздовж 

будинку 48 на бульв. Перова у Дніпровському районі м. Києва для утримання 

скверу (К-33151). (Від 17.05.2018 № 08/231-1657/ПР). 

37) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

на вул. Райдужній, 63, 65 у Дніпровському районі міста Києва (430014639). (Від 

15.05.2020 № 08/231-1242/ПР). 

38) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

бульварі Лесі Українки у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зеленої зони (К-33361). (Від 15.05.2018 № 08/231-1593/ПР). 

39) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Генерала Алмазова у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зеленої зони (К-33325). (Від 31.05.2018 № 08/231-1899/ПР). 

40) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Крутому узвозі у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зеленої зони на схилі (К-33324). (Від 31.05.2018 № 08/231-

1898/ПР). 

41) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Хрещатик, 23-25 у Печерському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої території (К-

34900). (Від 24.09.2018 № 08/231-3038/ПР). 

42) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ 

ОБ’ЄДНАННЮ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ 

НАСАДЖЕНЬ МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» в межах Андріївського узвозу, вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11379
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11379
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11352
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10264
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10264
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10264
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10264
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10264
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10413
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Воздвиженської, вул. Гончарної, пров. Десятинного у Подільському районі м. 

Києва для утримання зелених насаджень та обслуговування скверу (К-33359). 

(Від 22.05.2018 № 08/231-1753/ПР). 

43) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

перетині вул. Божків Яр та вул. Нечуя-Левицького у Солом’янському районі м. 

Києва для утримання та експлуатації скверу (К-33315). (Від 22.05.2018 № 

08/231-1735/ПР). 

44) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 

бульв. Чоколовського та вул. Пітерської у Солом’янському районі м. Києва для 

утримання та експлуатації скверу (К-34394). (Від 18.09.2018 № 08/231-

2929/ПР). 

45) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Генерала Тупікова, 3/1 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35167). (Від 27.09.2018 № 08/231-3135/ПР). 

46) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Вацлава Гавела, 85 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35166). (Від 27.09.2018 № 08/231-3138/ПР). 

47) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

скверу (К-34212). (Від 09.10.2018 № 08/231-3398/ПР). 

48) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 

вул. Преображенської та вул. Андрія Головка у Солом’янському районі м. 

Києва для утримання та експлуатації скверу (К-34406). (Від 10.0.2.2018 № 

08/231-3452/ПР). 

49) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Семашка, 8а, 10 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33317). (Від 22.05.2018 № 08/231-1751/ПР). 

50) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10413
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11492
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11492
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11492
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11492
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11492
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11492
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11704
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11704
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11704
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11704
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11704
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11987
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11987
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11987
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11987
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11987
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11999
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11999
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11999
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11999
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11999
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11999
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10424
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вул. Татарської та пров. Татарського у Шевченківському районі м. Києва для 

експлуатації скверу (К-33621). (Від 23.05.2018 № 08/231-1767/ПР). 

51) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

32869). (Від 21.05.2018 № 08/231-1704/ПР). 

52) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Глибочицькій у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації парку (К-35541). (Від 04.10.2018 № 08/231-3303/ПР). 

53) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Золотоворітській у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу 

(К-33667). (Від 23.05.2018 № 08/231-1773/ПР). 

54) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Перемоги, 52/2 у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35547). (Від 04.10.2018 № 08/231-3296/ПР). 

55) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Десятинній, 15 у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої 

території (К-34845). (Від 17.09.2018 № 08/231-2897/ПР). 

56) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Чеховському у Шевченківському районі для експлуатації скверу (К-32884). (Від 

23.05.2018 № 08/231-1769/ПР). 

57) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на площі 

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

32870). (Від 21.05.2018 № 08/231-1700/ПР). 

58) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

біля будинку № 8А на вул. Композитора Лятошинського у Голосіївському 

районі міста Києва (426018850). (Від 30.06.2020 № 08/231-1657/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10424
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10359
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17585
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59) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (парк відпочинку «Микільська Слобідка») вздовж 

Русанівської протоки річки Дніпро від просп. Броварського до вул. 2-гої 

Садової та вул. Микільсько-Слобідської 7-9 вздовж вул. Микільсько-

Слобідської у Дніпровському районі міста Києва (693250181). (Від 29.09.2020 

№ 08/231-2444/ПР). 

60) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (парк) у пров. Киянівському, 13-21 у 

Шевченківському районі міста Києва (625230162). (Від 13.01.2020 № 08/231-

70/ПР). 

61) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Перемоги, 73-а у Святошинському 

районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень та 

обслуговування скверу (К-38798). (Від 13.06.2019 № 08/231-2128/ПР). 

62) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Божків Яр у Солом’янському районі міста Києва для утримання та експлуатації 

скверу (К-37066). (Від 20.02. 2019 № 08/231-891/ПР). 

63) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування біля будинків № 5, 5-а та №7 на бульв. Лесі Українки 

у Печерському районі міста Києва (435011068). (Від 21.11.2019 № 08/231-

3521/ПР). 

64) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Рахманінова, 22 у Святошинському 

районі м. Києва для експлуатації скверу (К-37837). (Від 01.03.2019 № 08/231-

1050/ПР). 

65) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Авіаконструктора Антонова, 37-47 у Солом’янському районі міста Києва для 

утримання та експлуатації скверу (К-37168). (Від 19.02.2019 № 08/231-880/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18388
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17017
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14058
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14058
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14058
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14043
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66) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» в транспортній розв’язці вулиць Стеценка та 

Академіка Туполєва у Шевченківському та Святошинському районах м. Києва 

для утримання та експлуатації зелених насаджень (К-35625). (Від 15.04.2019 № 

08/231-1503/ПР). 

67) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» вздовж 

будинків на вул. Архітектора Ніколаєва, №№ 11, 13, 15, вул. Оноре де Бальзака, 

№№ 14, 16, 16-а, 18, 20, 24, просп. Володимира Маяковського, №№ 21-в, 21-г у 

Деснянському районі міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень та обслуговування скверу (К-37166). (Від 18.02.2019 № 

08/231-831/ПР). 

68) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Академіка Глушкова (біля будинків 

№№ 9-в, 9-г, 9-д) у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, 

утримання та експлуатації зелених насаджень (скверу) (К-37044). (Від 

28.02.2019 № 08/231-1008/ПР). 

69) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на Парковій дорозі у Печерському районі м. 

Києва для обслуговування та експлуатації зелених насаджень загального 

користування (К-38875). (Від 13.06.2019 № 08/231-2130/ПР). 

70) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки КИЇВСЬКОМУ 

КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» на 

площі Щекавицькій у Подільському районі м. Києва для утримання, 

обслуговування та експлуатації скверу (К-38699). (Від 18.06.2019 № 08/231-

2139/ПР). 

71) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Зодчих, 36-38 у Святошинському 

районі м. Києва для експлуатації скверу (К-37836). (Від 04.03.2019 № 08/231-

1128/ПР). 

72) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Генерала Наумова, 31-33 у 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14286
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Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-37835). (Від 

01.03.2019 № 08/231-1049/ПР). 

73) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (біля пам’ятного знаку Магдебурзького Права) від 

Володимирського узвозу до Набережного шосе у Подільському районі міста 

Києва (587701575). (Від 07.08.2020 № 08/231-2004/ПР). 

74) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Ентузіастів, 3/1 у Дніпровському 

районі м. Києва для створення, облаштування та експлуатації скверу (К-38426). 

(Від 03.05.2019 № 08/231-1742/ПР). 

75) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Радунській, 5, 5-б у Деснянському районі міста 

Києва (584301922). (Від 09.12.2019 № 08/231-3785/ПР). 

76) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Богатирській, 6/1 в Оболонському 

районі м. Києва для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (скверу) (К-38725). (Від 07.06.2019 № 08/231-

2029/ПР). 

77) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Перемоги у Шевченківському районі 

м. Києва для утримання та обслуговування скверу (К-37828). (Від 01.03.2019 № 

08/231-1060/ПР). 

78) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Перемоги, 9-б у Шевченківському 

районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу (К-37827). (Від 

01.03.2019 № 08/231-1059/ПР). 

79) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» від площі Перемоги до Повітрофлотського 
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проспекту у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

обслуговування бульвару (К-37833). (Від 01.03.2019 № 08/231-1075/ПР). 

80) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Митрофана Довнар-Запольського, між 

будинками 1/12, 3, 3/1, 3/2 у Шевченківському районі м. Києва для утримання 

та експлуатації скверу (К-37832). (Від 12.03.2019 № 08/231-1205/ПР). 

81) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Лісківській, 18-а, 18-в у Деснянському районі 

міста Києва (390118309). (Від 09.12.2019 № 08/231-3786/ПР). 

82) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» між будинками на вул. Щусєва, 8, 10-а, 12-а та 

будинками на вул. Академіка Грекова, 18, 18-а, 22, 22-а у Шевченківському 

районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-37830). (Від 

04.03.2019 № 08/231-1129/ПР). 

83) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Жилянській, між будинками № 120-б 

та № 120-в у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

обслуговування скверу (К-37829). (Від 01.03.2019 № 08/231-1058/ПР). 

84) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками №№ 15, 13, 9-г, 19, 17 та 15-а на вул. Челябінській та № 24-г на вул. 

Митрополита Андрея Шептицького у Дніпровському районі м. Києва для 

утримання скверу (К-33154). (Від 12.03.2019 № 08/231-1204/ПР). 

85) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» між будинками №№ 4, 4А, 6 на вул. Оноре де 

Бальзака у Деснянському районі міста Києва для облаштування, утримання та 

експлуатації зелених насаджень (скверу) (К-38523). (Від 07.06.2019 № 08/231-

2022/ПР). 

86) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на перетині просп. Володимира Маяковського, 

14/13 та вул. Теодора Драйзера, 11 у Деснянському районі міста Києва для 
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утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування 

скверу (К-38604). (Від 07.06.2019 № 08/231-2030/ПР). 

87) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на перетині просп. Лісового та вул. 

Братиславської у Деснянському районі міста Києва для утримання та 

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

38606). (Від 07.06.2019 № 08/231-2033/ПР). 

88) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Лісовому, 12 у Деснянському районі 

міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 

обслуговування скверу (К-38607). (Від 07.06.2019 № 08/231-2023/ПР). 

89) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Будищанській (між будинками № 4 та 

№ 6 а) у Деснянському районі м. Києва для облаштування, утримання та 

експлуатації зелених насаджень (скверу) (К-37753). (Від 13.03.2019 № 08/231-

1243/ПР). 

90) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Жукова, 21 (сквер) у Деснянському 

районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень 

та обслуговування скверу (К-37195). (Від 01.03.2019 № 08/231-1087/ПР). 

91) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування в межах вул. Деміївської та пров. Деміївського у 

Голосіївському районі міста Києва (509901029). (Від 18.11.2020 № 08/231-

2901/ПР). 

92) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування на вул. Деміївська, 11 у Голосіївському районі міста 

Києва (201148232). (Від 18.11.2020 № 08/231-2900/ПР). 

93) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15118
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15118
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15126
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15126
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загального користування поблизу будинку № 45 по вул. Лютневій у 

Голосіївському районі міста Києва (491017165). (Від 05.11.2020 № 08/231-

2781/ПР). 

94) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Сошенка (біля № 33) у Подільському районі 

міста Києва (724131012). (Від 24.11.2020 № 08/231-2996/ПР). 

95) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на бульв. Дружби Народів (біля будинків № 22 та № 

24/2) у Печерському районі міста Києва (515101513). (Від 05.11.2020 № 08/231-

2782/ПР). 

96) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування (скверу) по вул. Гвардійській у Голосіївському районі 

міста Києва (505301247). (Від 18.12.2020 № 08/231-157/ПР). 

97) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування біля житлового будинку № 6 на вул. Наталії Ужвій у 

Подільському районі міста Києва (350119554). (Від 24.12.2020 № 08/231-

247/ПР). 

98) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування у 11 мікрорайоні житлового масиву Осокорки, ділянка 

32 біля будинку на вул. Лариси Руденко, 21-а у Дарницькому районі міста 

Києва (748623016). (Від 19.10.2020 № 08/231-2633/ПР). 

99) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

біля будинку 7-А на вул. Ревуцького у Дарницькому районі міста Києва 

(567701611). (Від 18.11.2020 № 08/231-2899/ПР). 

100) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
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постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування на перетині вул. Пирогівський шлях та вул. 

Лауреатської у Голосіївському районі міста Києва (201806185). (Від 19.11.2020 

№ 08/231-2923/ПР). 

101) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

на вул. Сім’ї Кульженків (поруч з будинками №№ 31, 31А, 31Б) в 

Оболонському районі міста Києва (501201329). (Від 07.07.2020 № 08/231-

1706/ПР). 

102) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (парк відпочинку на схилах Багринової гори) на вул. 

Моторній, 11 у Голосіївському районі міста Києва (320123797).(Від 19.11.2020 

№ 08/231-2924/ПР). 

103) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

між будинками № 2/26, 4, 6 на вул. Вифлеємській, між будинками № 22/1, 24, 

26/2 на просп. Соборності та між будинками № 1/22, 3 на вул. Тампере у 

Дніпровському районі міста Києва (429016156). (Від 22.09.2020 № 08/231-

2399/ПР). 

104) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (скверу) на вул. Олександра Бойченка, 11, 13 у 

Дніпровському районі міста Києва (498018076). (Від 03.12.2020 № 08/231-

46/ПР). 

105) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

на вул. Краківській, 14/6 у Дніпровському районі міста Києва (442018217). (Від 

16.09.2020 № 08/231-2353/ПР). 

106) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для облаштування, експлуатації та обслуговування 

зелених насаджень загального користування на вул. Міста Шалетт у 
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Дніпровському районі міста Києва (516901877). (Від 20.11.2020 № 08/231-

2927/ПР). 

107) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (парку з водними об’єктами) на вул. Оноре де 

Бальзака у Деснянському районі міста Києва (330125486). (Від 24.12.2020 № 

08/231-243/ПР). 

108) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

на вул. Миколи Матеюка, 9 у Деснянському районі міста Києва (541401675). 

(Від 18.11.2020 № 08/231-2898/ПР). 

 

3.3. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОБОДА КОМПАНІ» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. 

Саперно-Слобідській, 25 у Голосіївському районі міста Києва (712749019). (Від 

03.12.2020 № 08/231-28/ПР). 

 

3.4. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про надання громадянці Василенко Марії Андріївні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва на вул. Янтарній (м/р Жуляни) у 

Солом’янському районі міста Києва (601090199). (Від 04.01.2021 № 08/231-

375/ПР). 

2) Про надання громадянину Данильчуку Олексію Григоровичу, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик», дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для колективного садівництва на вул. Медовій, 93 у Солом’янському 

районі міста Києва (486015592). (Від 29.12.2020 № 08/231-282/ПР). 

3) Про надання громадянці Бабій Катерині Юріївні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Леся Танюка у Деснянському районі міста Києва 

(593601147). (Від 11.06.2020 № 08/231-1433/ПР). 
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4) Про надання громадянину Копилу Вадиму Васильовичу дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд поблизу вул. Олександра Осецького у Голосіївському районі 

міста Києва (665120155). (Від 04.01.2021 № 08/231-365/ПР). (Повторно). 

5) Про надання громадянину Горовому Денису Петровичу дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Вітавській, 30-Б у Голосіївському районі міста Києва 

(535401095). (Від 25.05.2020 № 08/231-1292/ПР). (Повторно). 

 

3.5. Про відмову у наданні дозволу громадянам на розроблення 

проєкту землеустрою: 

 

1) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Деснянському та Дарницькому районах міста Києва (759505017). 

(Від 16.11.2020 № 08/231-2842/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Деснянському та Дарницькому районах міста Києва (547401753). 

(Від 18.11.2020 № 08/231-2858/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Деснянському та Дарницькому районах міста Києва (647040111). 

(Від 27.11.2020 № 08/231-3001/ПР). 

4) Про відмову громадянину Шевчуку Олександру Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського 

призначення, для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (644370103). (Від 04.01.2021 № 08/231-

373/ПР). 

5) Про відмову громадянці Комар Тетяні Іванівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській 

у Деснянському районі міста Києва (201740606). (Від 04.01.2021 № 08/231-

333/ПР). 

6) Про відмову громадянці Сягалюк Надії Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (604950136). (Від 04.01.2021 № 08/231-332/ПР). 

7) Про відмову громадянці Шевчук Марії Василівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

міста Києва (768908019). (Від 04.01.2021 № 08/231-331/ПР). 

8) Про відмову громадянці Вітенок Стефанії Тимківні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (486017141). (Від 04.01.2021 № 08/231-330/ПР). 

9) Про відмову громадянину Рудницькому Олегу Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства 

у Деснянському районі міста Києва (201447248). (Від 04.01.2021 № 08/231-

329/ПР). 

10) Про відмову громадянці Шевченко Лідії Павлівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, для 

сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (405014764). (Від 04.01.2021 № 08/231-328/ПР). 

11) Про відмову громадянину Ковтунівському Максиму 

Володимировичу у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у с. Биківня 

у Деснянському районі міста Києва (643420111). (Від 04.01.2021 № 08/231-

326/ПР). 

12) Про відмову громадянину Новікову Юрію Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (477015850). (Від 04.01.2021 № 08/231-343/ПР). 

13) Про відмову громадянці Весні Валентині Іванівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, для 

сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (417012731). (Від 04.01.2021 № 08/231-342/ПР). 

14) Про відмову громадянці Стеценко Раїсі Григорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (532401646). (Від 04.01.2021 № 08/231-341/ПР). 

15) Про відмову громадянці Ковтонюк Олені Федорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (706683012). (Від 04.01.2021 № 08/231-340/ПР). 

16) Про відмову громадянці Поміновій Вірі Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (201731255). (Від 04.01.2021 № 08/231-338/ПР). 

17) Про відмову громадянці Зозулевич Антоніні Леонідівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (549401212). (Від 04.01.2021 № 08/231-337/ПР). 

18) Про відмову громадянину Шурину Андрію Павловичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (527201499). (Від 04.01.2021 № 08/231-335/ПР). 

19) Про відмову громадянці Фалько Галині Михайлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (577401807). (Від 04.01.2021 № 08/231-344/ПР). 

20) Про відмову громадянину Гайнієву Олексію Назмійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення садово-городнього господарства на 

вул. Пухівській у Деснянському районі міста Києва (437013446). (Від 

04.01.2021 № 08/231-352/ПР). 

21) Про відмову громадянці Швагер Тамарі Андріївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, для 

сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (488017199). (Від 04.01.2021 № 08/231-346/ПР). 

22) Про відмову громадянину Мельнику Віталію Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського 

призначення, для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (530901250). (Від 04.01.2021 № 08/231-

358/ПР). 

23) Про відмову громадянину Рибаку Валентину Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського 

призначення, для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (360155581). (Від 04.01.2021 № 08/231-

359/ПР). 

24) Про відмову громадянці Ольховик Ганні Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (330148383). (Від 04.01.2021 № 08/231-360/ПР). 
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25) Про відмову громадянці Москіній Ніні Петрівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській 

у Деснянському районі міста Києва (614080133). (Від 04.01.2021 № 08/231-

361/ПР). 

26) Про відмову громадянину Ватажку Миколі Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 28 у 

Деснянському районі міста Києва (360193694). (Від 04.01.2021 № 08/231-

362/ПР). 

27) Про відмову громадянці Василюк Валентині Григорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (553201943). (Від 04.01.2021 № 08/231-355/ПР). 

28) Про відмову громадянці Цигиповій Анастасії Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського 

призначення, для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (201055844). (Від 04.01.2021 № 08/231-

357/ПР). 

29) Про відмову громадянці Бруяці Вірі Іванівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, для 

сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (330111638). (Від 04.01.2021 № 08/231-374/ПР). 

30) Про відмову громадянину Кісельову Володимиру Івановичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського 

призначення для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (380185064). (Від 04.01.2021 № 08/231-

369/ПР). 

31) Про відмову громадянину Журавлю Олегу Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (450010853). (Від 04.01.2021 № 08/231-367/ПР). 

32) Про відмову громадянці Курило Раїсі Андріївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, для 

сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (628820112). (Від 05.01.2021 № 08/231-407/ПР). 

33) Про відмову громадянці Степанюк Любові Анатоліївні у наданні 

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

будинку, господарських будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва 

(400014507). (Від 04.01.2021 № 08/231-345/ПР). 

34) Про відмову громадянці Журавель Олені Федорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (572301448). (Від 15.01.2021 № 08/231-435/ПР). 

35) Про відмову громадянину Клочку Богдану Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра Білаша, 25 у 

Деснянському районі міста Києва (390193629). (Від 15.01.2021 № 08/231-

439/ПР). 

36) Про відмову громадянці Яковлевій Галині Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (350130634). (Від 15.01.2021 № 08/231-441/ПР). 

37) Про відмову громадянці Коровчук Валентині Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для сільськогосподарського виробництва на вул. 

Пухівській у Деснянському районі міста Києва (754790019). (Від 15.01.2021 № 

08/231-443/ПР). 

38) Про відмову громадянці Шевченко Марії Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (201712351). (Від 04.01.2021 № 08/231-325/ПР). 

39) Про відмову громадянину Журавлю Юрію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (310154155). (Від 15.01.2021 № 08/231-432/ПР). 

40) Про відмову громадянці Гриценко Оксані Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для сільськогосподарського виробництва на вул. 

Пухівській у Деснянському районі міста Києва (632420152). (Від 15.01.2021 № 

08/231-433/ПР). 

41) Про відмову громадянину Рудницькому Олегу Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства 

у Деснянському районі міста Києва (370136457). (Від 15.01.2021 № 08/231-

434/ПР). 
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42) Про відмову громадянці Омельченко Євгенії 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 пров. Петріва Всеволода, 2 

у Шевченківському районі міста Києва (330127491). (Від 22.02.2021 № 08/231-

808/ПР). 

43) Про відмову громадянці Танько Нелі Яківні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській 

у Деснянському районі міста Києва (455019881). (Від 04.01.2021 № 08/231-

334/ПР). 

44) Про відмову громадянці Омельянчик Ганні Панасівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для сільськогосподарського виробництва на вул. 

Пухівській у Деснянському районі міста Києва (538001965). (Від 15.01.2021 № 

08/231-437/ПР). 

45) Про відмову громадянину Ярошевичу Олегу Андрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(519301694). (Від 05.01.2021 № 08/231-418/ПР). 

46) Про відмову громадянці Дяченко Марині 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 Голосіївському районі міста Києва (593401153). (Від 

05.01.2021 № 08/231-419/ПР). 

47) Про відмову громадянину Данилову 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 у Голосіївському районі міста Києва 

(441017458). (Від 05.01.2021 № 08/231-409/ПР). 

48) Про відмову громадянці Павлюк Катерині Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Лисогірській, 37 у Голосіївському районі міста Києва (380152430). (Від 

15.01.2021 № 08/231-440/ПР). 

49) Про відмову громадянці Кулинич Валентині Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Феодосійському у 

Голосіївському районі міста Києва (642110194). (Від 05.01.2021 № 08/231-

416/ПР). 

50) Про відмову громадянину Марченку Юлію Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 
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гаража на вул. Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва 

(511801985). (Від 15.01.2021 № 08/231-447/ПР). 

51) Про відмову громадянці Корєховій Євгенії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Феодосійській у 

Голосіївському районі міста Києва (526901335). (Від 05.01.2021 № 08/231-

396/ПР). 

52) Про відмову громадянці Гриценко Катерині Олегівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 4-л у Голосіївському 

районі міста Києва (756873013). (Від 19.02.2021 № 08/231-800/ПР) 

53) Про відмову громадянці Позніхаренко Тетяні 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. Лауреатській, 43-б у Голосіївському 

районі міста Києва (350171887). (Від 27.01.2021 № 08/231-533/ПР). 

54) Про відмову громадянці Дейнеці Ганні Михайлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 4-м у 

Голосіївському районі міста Києва (600320127). (Від 19.02.2021 № 08/231-

798/ПР). 

55) Про відмову громадянину Дейнеці 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. Старообухівській, 4-к у Голосіївському 

районі міста Києва (201655472). (Від 19.02.2021 № 08/231-792/ПР). 

56) Про відмову громадянці Макар Альоні Ігорівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Старообухівській, 24б у Голосіївському районі міста 

Києва (508501584). (Від 19.02.2021 № 08/231-799/ПР). 

57) Про відмову громадянці Тимофєєвій 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 

(471018841). (Від 05.01.2021 № 08/231-417/ПР). 

58) Про відмову громадянину Глінкіну Костянтину Юрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(370137154). (Від 04.01.2021 № 08/231-351/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19420
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19420
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19768
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19768
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19768
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19768
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19768
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19327
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19327


26 

 

59) Про відмову громадянці Чубановій Тамарі Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва (551301463). (Від 

15.01.2021 № 08/231-436/ПР). 

60) Про відмову громадянці Ковтонюк Марині Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального садівництва на 

вул. Соборній у Дарницькому районі міста Києва (486019164). (Від 15.01.2021 

№ 08/231-438/ПР). 

61) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального садівництва на вул. Соборній 

у Дарницькому районі міста Києва (320198305). (Від 15.01.2021 № 08/231-

442/ПР). 

62) Про відмову громадянину Вакуленку Максиму Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(560601187). (Від 15.01.2021 № 08/231-444/ПР). 

63) Про відмову громадянину Журавлю Юрію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (685340117). (Від 15.01.2021 № 08/231-445/ПР). 

64) Про відмову громадянину Барановському Андрію Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаражу на вул. Дяченка, 10Б у Дарницькому районі міста Києва (788202017). 

(Від 10.02.2021 № 08/231-670/ПР). 

65) Про відмову громадянину Бігунову Івану Феліксовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва (547201269). (Від 

27.01.2021 № 08/231-561/ПР). 

66) Про відмову громадянину Ткаченку Андрію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(524001323). (Від 05.01.2021 № 08/231-414/ПР). 

67) Про відмову громадянину Рибачуку Вячеславу Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(201261218). (Від 05.01.2021 № 08/231-406/ПР). 
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68) Про відмову громадянину Білецькому Миколі 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. Заплавній, 63а у 

Дарницькому районі міста Києва (469012748). (Від 05.01.2021 № 08/231-

412/ПР). 

69) Про відмову громадянину Кривошею Віталію Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(380164211). (Від 05.01.2021 № 08/231-398/ПР). 

70) Про відмову громадянину Денисенку Сергію Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

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

71) Про відмову громадянину Бабію Микиті Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

72) Про відмову громадянці Шумаді Олесі Юріївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

73) Про відмову громадянину Шумаді Юрію Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

74) Про відмову громадянці Рашковій Світлані Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

101/ПР). 

 

3.6. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянином Осадчим Миколою 

Олександровичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Чайковського, 4 у 

Дарницькому районі міста Києва (635162835). (Від 01.10.2020 № 08/231-

2485/ПР). 
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2) Про приватизацію громадянином Ковтуном Павлом Аркадійовичем 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мистецькій, 34/1 у Голосіївському 

районі міста Києва (П-10002). (Від 06.06.2019 № 08/231-2015/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Запатович Надії 

Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Горького, 32-а у Деснянському районі 

міста Києва (П-9932). (Від 19.04.2019 № 08/231-1575/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Шубкіною 

Любов’ю Олександрівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. 9-го Травня, 9 у Святошинському 

районі м. Києва (П-9759). (Від 19.04.2019 № 08/231-1579/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Карпиною 

Віктором Антоновичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Чайківській, 2 у Святошинському 

районі м. Києва (П-10083). (Від 15.07.2019 № 08/231-2442/ПР). 

6) Про приватизацію громадянкою Кумуржи Євгенією Михайлівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Буйка Професора, 37-Г у 

Голосіївському районі міста Києва (643382823). (Від 20.01.2020 № 08/231-

148/ПР). (Повторно). 

7) Про приватизацію громадянином Кузміцинським Віталієм 

Володимировичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Набережно-Корчуватській, 10 

у Голосіївському районі міста Києва» (480285091) (Від 23.04.2021 №08/231-

1376/ПР). 

 

3.7. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Гладун Марині Володимирівні, члену 

ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «САДОВО-ДАЧНЕ ТОВАРИСТВО 

«ФРОНТОВИК», у приватну власність земельної ділянки для ведення 

садівництва на вул. 8-ма Лінія, діл.12 в Оболонському районі міста Києва (А-

25318). (Від 01.03.2019 № 08/231-1100/ПР). 

2) Про передачу громадянці Козловій Людмилі Максимівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 77є у 

Солом’янському районі міста Києва (А-25665). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2264/ПР). 

3) Про передачу громадянці Прокоповій Олені Вячеславівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Чабанівській, 4 у 

Голосіївському районі міста Києва (А-25656). (Від 21.02.2019 № 08/231-

908/ПР). 

4) Про передачу громадянці Полішко Валентині Миколаївні у 
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приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Деснянському районі м. Києва (А-25307). (Від 26.06.2019 № 08/231-2332/ПР). 

5) Про передачу громадянину Бондарю Володимиру Михайловичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі м. Києва (А-24131). (Від 02.11.2018 № 08/231-3856/ПР). 

6) Про передачу громадянину Цибі Максиму Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 4-а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-24283). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2261/ПР). 

7) Про передачу громадянину Лазоренку Олексію Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Комсомольському у 

Солом’янському районі міста Києва (А-23679). (Від 08.01.2019 № 08/231-9/ПР). 

(Повторно). 

8) Про передачу громадянці Линник Яні Володимирівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 63а у 

Голосіївському районі міста Києва (554627095). (Від 14.09.2020 № 08/231-

2318/ПР). 

9) Про передачу громадянці Куреєвій Ользі Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 58-б у Солом’янському 

районі міста Києва (А-24692) (382214923). (Від 10.07.2019 № 08/231-2399/ПР). 

10) Про передачу громадянину Орещенку Тарасу Михайловичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 58-а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-24756). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2281/ПР). 

11) Про передачу громадянці Цегульській Марині Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Смерековій, 40 у 

Солом’янському районі міста Києва» (А-25174) (Від 26.06.2019 №08/231-

2306/ПР). 

 

3.8. Про затвердження проєкту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Управлінню справами Верховної Ради України для житлового 

будівництва для народних депутатів та працівників апарату на вул. 

Обсерваторній, 11 у Шевченківському районі м. Києва (Д-3592). (Від 03.02.2016 

№ 08/231-681/ПР). (Повторно). 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-742128933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-742128933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-742128933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-742128933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15430
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15315
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1285
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3.9. Про затвердження технічної документації: 

 

1) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (375339622). (Від 05.01.2021 № 08/231-420/ПР). 

 

3.10. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОДЕЗМАРК ИНТ» для 

будівництва, експлуатації та обслуговування закладу торгівлі у пров. 

Серпуховському, 7 у Голосіївському районі міста Києва (667403930). (Від 

12.06.2020 № 08/231-1470/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА ПЛЮС» для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на вул. 

Проектній, 3-а у Святошинському районі міста Києва» (489396027) (Від 

14.09.2020 №08/231-2286/ПР). 

 

3.11. Про затвердження детальних планів територій: 

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 

листопада 2013 року № 518/10006 «Про затвердження міської програми 

створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» (Від 23.04.2021 

№08/231-1372/ПР). 

2) Про затвердження детального плану території в межах вулиць Юрія 

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

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

(Доп. Свистунов О.В.). (Повторно). 

 

3.12. Надання/передача: 

 

3.12.1. Для створення озеленених територій загального 

користування: 

 

1) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Оболонського району м. Києва земельних ділянок у постійне 

користування для створення озеленених територій загального користування 

(парк) на вул. Бережанській, 10-20нас в Оболонському районі м. Києва 

(343951799). (Від 28.11.2019 № 08/231-3630/ПР). 

2) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування на вул. Північній, 46 - просп. Героїв Сталінграда, 61-а в 

Оболонському районі міста Києва (Д-9559). (Від 06.06.2019 № 08/231-1982/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19397
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19397
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17326
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15042
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3) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Оболонського району м. Києва земельної ділянки у постійне 

користування для створення озеленених територій загального користування 

(сквер) на вул. Героїв Дніпра, 20, 20-а, 20-б, 20-в, 22-а в Оболонському районі 

м. Києва (239092499). (Від 28.11.2019 № 08/231-3629/ПР). 

4) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та 

обслуговування території (сквер ім. В. Стуса) на просп. Перемоги, 140-в у 

Святошинському районі м. Києва (Д-9554). (Від 06.06.019 № 08/231-1983/ПР). 

5) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та 

обслуговування території (сквер) на просп. Леся Курбаса, 1-Г у 

Святошинському районі м. Києва (Д-8669). (Від 15.05.2019 № 08/231-1844/ПР). 

6) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва земельної 

ділянки для створення озеленених територій загального користування на просп. 

Оболонському, 36 в Оболонському районі м. Києва (Д-9558). (Від 07.06.2019 № 

08/231-2020/ПР). 

7) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування на просп. Героїв Сталінграда, 58 - вул. Прирічній, 31 в 

Оболонському районі м. Києва (Д-9564). (Від 10.06.2019 № 08/231-2106/ПР). 

8) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Оболонського району м. Києва у постійне користування земельних 

ділянок для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування на просп. Мінському, 4 в Оболонському районі м. Києва (Д-

9606). (Від 09.07.2019 № 08/231-2389/ПР). 

9) Про надання у постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва земельних 

ділянок для створення озеленених територій загального користування на просп. 

Героїв Сталінграда, 9-11-а в Оболонському районі м. Києва (Д-9590). (Від 

08.07.2019 № 08/231-2365/ПР). 

10) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва земельної 

ділянки для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування на просп. Героїв Сталінграда, 65 в Оболонському районі м. Києва 

(А-26906). (Від 10.06.2019 № 08/231-2105/ПР). 

11) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Деснянського району м. Києва в постійне користування земельної 

ділянки для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 

обслуговування території скверу на вул. Лісківській у Деснянському районі 

міста Києва (760631394) (Від 02.04.2020 №08/231-882/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16595
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16595
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16595
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16595
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16595
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14916
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14916
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14916
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14916
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14916
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15169
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15169
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15169
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15169
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15169
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15172
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15172
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15172
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15172
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15172
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12051
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3.12.2. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

 

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

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

Академіка, 76-А у Голосіївському районі міста Києва (620684128). (Від 

27.12.2019 № 08/231-4065/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

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

обслуговування будівлі теплового пункту) на вул. Срібнокільській, 24Б у 

Дарницькому районі міста Києва (742295414). (Від 08.01.2020 № 08/231-24/ПР). 

3) 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, 6а у Святошинському районі 

міста Києва (458412000). (Від 23.11.2020 № 08/231-2955/ПР). 

4) 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 вул. Зодчих, 4 у Святошинському районі міста Києва 

(764158412). (Від 20.11.2020 № 08/231-2926/ПР). 

5) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (будівлі котельні, будівлі складів солі 

та матеріалів, ПММ, будівлі ГРП) на вул. Салютній, 23-Б у Шевченківському 

районі міста Києва (354177325). (Від 29.12.2020 № 08/231-297/ПР). 

6) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Героїв Севастополя, 15 у Солом’янському районі міста Києва 

(617504137). (Від 04.01.2021 № 08/231-395/ПР). 

7) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 
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користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Правди, 64 у Подільському районі міста Києва 

(400419732). (Від 04.01.2021 № 08/231-394/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на бульв. Лесі Українки, 18-а у Печерському районі міста Києва 

(687294113). (Від 20.01.2021 № 08/231-469/ПР). 

9) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

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

обслуговування теплового пункту) на Дніпровській набережній, 9А у 

Дніпровському районі міста Києва (374185784). (Від 27.12.2019 № 08/231-

4063/ПР). 

10) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування теплового пункту) на вул. Північній, 54б в 

Оболонському районі міста Києва (354119851). (Від 23.12.2019 № 08/231-

3983/ПР). 

11) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування центрального теплового пункту) на просп. 

Правди, 37 у Подільському районі міста Києва (678844124). (Від 23.12.2019 № 

08/231-3982/ПР). 

12) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. 

Героїв Дніпра, 40А в Оболонському районі міста Києва (604904134). (Від 

23.12.2019 № 08/231-3995/ПР). 

13) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16889
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16949
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16949
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16949
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16949


34 

 

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

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. Лісківській, 

9/22 у Деснянському районі міста Києва (406416618). (Від 27.12.2019 № 08/231-

4066/ПР). 

14) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

Дубровицькій, 7 в Оболонському районі міста Києва (722157416). (Від 

08.01.2020 № 08/231-22/ПР). 

15) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

Агрегатній, 9 в Оболонському районі міста Києва (604654107). (Від 08.01.2020 

№ 08/231-23/ПР). 

16) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

Генерала Наумова, 19 у Святошинському районі міста Києва (574841480). (Від 

08.01.2020 № 08/231-21/ПР). 

 

3.12.3. Для інших потреб: 

 

1) Про надання Комунальному некомерційному підприємству «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1» Шевченківського району міста 

Києва земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд Філії №1 КНП «ЦПМСД№1» 

Шевченківського району міста Києва на вул. Богдана Хмельницького, 46 у 

Шевченківському районі міста Києва (531241405). (Від 31.07.2020 № 08/231-

1957/ПР). 

2) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРТЕЙД» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. 

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

№ 08/231-1133/ПР). 

3) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«КЛОНДАЙК» земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

адміністративно-учбово-складського центру з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського призначення та паркінгом у пров. Моторному, 19-
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А у Голосіївському районі міста Києва (490449179) (Від 29.09.2020 № 08/231-

2441/ПР). 

4) Про надання ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ФАЙНА ТАУН 2» земельних ділянок в 

постійне користування для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури на вул. Салютній, 2 у Шевченківському районі міста Києва 

(334350509, 247669366, 247284237) (Від 16.03.2021 № 08/231-955/ПР). 

5) Про надання ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ФАЙНА ТАУН» земельних ділянок в 

постійне користування для експлуатації і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури на вул. Салютній, 2 у Шевченківському районі міста Києва 

(524939896) (Від 16.03.2021 № 08/231-953/ПР). 

6) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРВОНА КАПЕЛЮШКА» земельної ділянки в 

оренду для експлуатації та обслуговування будівлі громадського призначення 

на вул. Мирній, 7 у Подільському районі міста Києва (648014128). (Від 

01.03.2021 № 08/231-837/ПР). 

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖАРВІС ЛТД» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Академіка Туполєва, 

18е у Шевченківському районі міста Києва (647314495), (Від 27.05.2020 № 

08/231-1299/ПР). 

8) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «Ярославів Вал» земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку на вул. Ярославів Вал, 29Б у Шевченківському районі міста 

Києва (472393738). (Від 16.04.2020 № 08/231-1109/ПР). 

9) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОБРІЙ» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлових 

будівель та споруд на вул. Північно-Сирецькій, 1-3 у Подільському районі міста 

Києва (239076021). (Від 31.03.2021 № 08/231-1151/ПР). 

10) Про передачу ПІДПРИЄМСТВУ З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК УКРАЇНА» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування автозаправної станції на вул. Євгена 

Коновальця, 24 у Печерському районі міста Києва (623964306). (Від 12.03.2021 

№ 08/231-934/ПР). 

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВЕРХОУМ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування кафе на вул. Раїси Окіпної, 16 у Дніпровському 

районі міста Києва (384406141). (Від 14.04.2021 № 08/231-1307/ПР). 

12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПБ ІНВЕСТ» земельної ділянки в оренду для 
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експлуатації та обслуговування комплексу нежитлових будівель та споруд на 

вул. Пирогівський шлях, 32а, 34-в у Голосіївському районі міста Києва 

(241032933). (Від 15.04.2021 № 08/231-1326/ПР). 

13) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«САНВОРД КИЇВ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування виробничо-складських будівель та споруд на вул. 

Зрошувальній, 17 у Дарницькому районі міста Києва (624764496). (Від 

15.04.2021 № 08/231-1320/ПР). 

14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУНАТЕХ» земельної ділянки в оренду для 

будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім 

об'єктів дорожнього сервісу) на вул. Дорогожицькій, 8 у Шевченківському 

районі міста Києва» (496392873) (Від 30.03.2021 №08/231-1103/ПР). 

15) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«АДМІНІСТРАТИВНО-СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «КУДРЯВСЬКИЙ» 

земельної ділянки в оренду для реконструкції та експлуатації адміністративно-

складського комплексу на вул. Кудрявській, 16-а у Шевченківському районі 

міста Києва» (384478496) (Від 21.04.2021 №08/231-1361/ПР). 

16) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ВК-48» 

земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування торгово-

виставкового комплексу на вул. Великій Китаївській, 48 у Голосіївському 

районі міста Києва» (675294404) (Від 23.04.2021 №08/231-1377/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЧАЙНА-ОФІС» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Почайнинській, 

38/44 у Подільському районі міста Києва» (справа 540539750, доручення 

заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 23.04.2021 

№08/231-1379/ПР). 

18) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури (заїзди-виїзди) на вул. Народного ополчення у Солом’янському 

районі міста Києва» (справа 535139904, доручення заступника міського голови 

- секретаря Київської міської ради від 02.04.2021 №08/231-1197/ПР). 

19) Про передачу ПІДПРИЄМСТВУ З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» в оренду земельної 

ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування ресторану швидкого 

обслуговування на площі Деміївській, 1-3 (літера А) у Голосіївському районі 

міста Києва (482407940). (Від 10.04.2020 № 08/231-928/ПР). 

20) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО СОЛОМІЯ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі на вул. Смілянській, 17-А у Солом’янському районі міста Києва 

(394162340). (Від 31.03.2021 № 08/231-1146/ПР). 
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21) Про передачу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРКРАФТ» земельної ділянки в оренду для 

обслуговування та експлуатації адміністративно-виробничого комплексу з 

об’єктами громадського призначення на вул. Старосільській, 1 у Дніпровському 

районі міста Києва (509839240). (Від 16.03.2021 № 08/231-954/ПР). 

22) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕММА» земельної ділянки в оренду для експлуатації 

та обслуговування майнового комплексу на вул. Промисловій, 14 у 

Дарницькому районі міста Києва (650473906). (Від 19.03.2021 № 08/231-

1068/ПР). 

23) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ» земельної ділянки в оренду для будівництва, експлуатації та 

обслуговування багатофункціонального комплексу з наземними і підземними 

паркінгами та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, 

соціального та торговельного призначення на вул. Академіка Туполєва, 12 у 

Шевченківському районі міста Києва (676224375). (Від 31.03.2021 № 08/231-

1155/ПР). 

24) Про передачу громадянину Галіку Володимиру Олександровичу в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлового 

будинку-виставкового салону-магазину на вул. Набережно-Луговій, 2, 2-Є, 2-К 

у Подільському районі міста Києва (244454596). (Від 13.04.2020 № 08/231-

1030/ПР). 

25) Про передачу громадянці Матвієнко Галині Пилипівні в оренду 

земельної ділянки для обслуговування бази відпочинку на Столичному шосе, 

133-А у Голосiївському районі міста Києва (511044682). (Від 02.12.2019 № 

08/231-3651/ПР). 

26) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«АВТОБАНСЕРВІС» в оренду земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 

(крім об’єктів дорожнього сервісу) на просп. Миколи Бажана, 1-д у 

Дарницькому районі міста Києва (А-26854). (Від 06.06.2019 № 08/231-1972/ПР). 

27) Про передачу приватному підприємству «КФ «МАРЛЕАН» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлових 

будівель на вул. Деміївській, 5 у Голосіївському районі міста Києва 

(557741885). (Від 13.04.2021 № 08/231-1268/ПР). 

28) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦИТАДЕЛЬ КОНСТРАКШН» земельної ділянки в 

оренду для експлуатації та обслуговування виробничої бази на вул. Пухівській, 

2В у Деснянському районі міста Києва (552544170). (Від 26.02.2021 № 08/231-

831/ПР). 

29) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СФ ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІЗ» в оренду земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих нежитлових будівель і 
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споруд на бульв. Ромена Роллана, 16 у Святошинському районі міста Києва 

(595244736). (Від 25.03.2020 № 08/231-739/ПР). 

30) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Норд» 

земельної ділянки в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування 

адміністративно-складських будівель на просп. Соборності, 19 у Дніпровському 

районі міста Києва (401399463). (Від 15.04.2021 № 08/231-1316/ПР). 

31) Про передачу громадянину Спектору Олександру Іосифовичу 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівлі кафе на 

вул. Січових Стрільців, 20 у Шевченківському районі міста Києва» (469440472) 

(Від 09.04.2021 №08/231-1255/ПР). 

32) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«МАРС» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлових будівель на вул. Володимирській, 101 (літ. Б, В) у Голосіївському 

районі міста Києва (384126906). (Від 30.03.2021 № 08/231-1092/ПР). 

 

3.13. Про внесення змін до рішення: 

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 10 липня 

2018 року № 1264/5328 (667733889). (Від 08.05.2020 № 08/231-1231/ПР). 

 

3.14.  Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок:  

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 11 

липня 2003 року № 75-6-00066 (247559261). (Від 02.09.2020 № 08/231-2236/ПР). 

2) Про внесення змін до договору оренди від 29 лютого 2008 року № 

79-6-00597 (зі змінами), укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕПАТ»» (531940429) (Від 

03.09.2020 №08/231-2246/ПР). 

 

3.15. Про поновлення договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Буран» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

автогосподарства на вул. Марка Вовчка, 6 в Оболонському районі м. Києва від 

22 лютого 2007 року № 78-6-00419 (А-26523) (Від 15.07.2019 № 08/231-

2466/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Буран» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

автогосподарства на вул. Марка Вовчка, 6 в Оболонському районі м. Києва від 

22 лютого 2007 № 78-6-00418 (А-26524) (Від 15.07.2019 № 08/231-2468/ПР). 

3) Про поновлення фізичній особі – підприємцю Ляшук Аллі 

Миколаївні договору оренди земельної ділянки для розширення території під 

торговельний комплекс на вул. Ужгородській, 17-19 у Голосіївському районі м. 

Києва (543605540) (А-23953) (543605540). (Від 15.10.2019 № 08/231-3082/ПР). 

4) Про поновлення приватному акціонерному товариству «Київська 
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будівельна компанія «Київбудком» договору оренди земельної ділянки для 

реконструкції з розширенням і надбудовою нежитлових будівель та споруд під 

виробничі та адміністративно-побутові приміщення, подальшої їх експлуатації 

та обслуговування на просп. Валерія Лобановського, 119-б у Голосіївському 

районі (629510571). (Від 06.02.2020 № 08/231-316/ПР).  

5) Про поновлення приватному акціонерному товариству «ІНСТИТУТ 

ПАПЕРУ», Державному науково-виробничому підприємству «Державний 

інформаційний геологічний фонд України», Фонду державного майна України, 

Державній комісії України по запасах корисних копалин, Державному 

геологічному підприємству «Державна комісія з експертизи геологічних 

проектів та кошторисів «Геолекспертиза», Українському державному 

геологорозвідувальному інституту (УкрДГРІ) (державне підприємство) 

договору оренди земельної ділянки від 05 листопада 2008 року № 82-6-00528 (зі 

змінами)» (448056502) (Від 15.04.2021 №08/231-1313/ПР). 

6) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Молодіжний житловий комплекс «ОБОЛОНЬ» договору оренди земельної 

ділянки від 13 квітня 2006 року № 78-6-00364 (зі змінами) (424052125). (Від 

15.04.2021 № 08/231-1315/ПР). 

7) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Л-

ГРУП» договору оренди земельної ділянки від 11 квітня 2006 року № 72-6-

00357 (574205300). (Від 15.04.2021 № 08/231-1328/ПР). 

8) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Л-

ГРУП» договору оренди земельної ділянки від 11 квітня 2006 року № 79-6-

00407 (зі змінами) (691720544). (Від 15.04.2021 № 08/231-1327/ПР). 

9) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ЛОС-

ЛТД» договору оренди земельної ділянки від 06 листопада 2003 року № 63-6-

00078 (зі змінами) для будівництва, експлуатації та обслуговування тимчасової 

відкритої автостоянки на просп. Петра Григоренка, 36-38 у Дарницькому районі 

(679360543). (Від 05.10.2020 № 08/231-2493/ПР). 

10) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «КЕРТ» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

готельного комплексу на вул. Предславинській, 35 у Печерському районі 

(406055768). (Від 18.11.2019 № 08/231-3351/ПР).  

11) Про поновлення комерційно-виробничо-технологічному товариству 

з обмеженою відповідальністю «ОРБІТА» договору оренди земельної ділянки 

від 27 лютого 2001 року № 90-6-00017 (320569079). (Від 15.04.2021 № 08/231-

1329/ПР). 

12) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«АВВА-СЕРВІС» договору оренди земельної ділянки від 24 березня 2008 року 

№ 78-6-00523 (зі змінами) (447059402). (Від 14.04.2021 № 08/231-1308/ПР). 

13) Про поновлення фізичній особі-підприємцю Чернявській Марії 

Петрівні договору оренди земельної ділянки для реконструкції існуючої 

адміністративно-виробничої будівлі під житловий будинок із вбудованим 

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

28.11.2019 № 08/231-3589/ПР). (Повторно). 
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4. Про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на 

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

 

1) Про відмову громадянину Дригіну Володимиру Володимировичу у 

розгляді по суті клопотання від 23 квітня 2018 року про вирішення земельного 

спору щодо земельних ділянок на вул. Макарівській, 27 та вул. Макарівській, 

29 у Шевченківському районі міста Києва (320100640). (Від 20.11.2019 № 

08/231-3487/ПР). (На виконання постанови Шостого апеляційного 

адміністративного суду від 03.04.2019 у справі № 826/7426/18).  

2) Про передачу громадянці Теркун Тетяні Русланівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 31-а у Голосіївському 

районі міста Києва (А-24281). (Від 15.08.2019 № 08/231-2548/ПР). (На 

виконання постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 

06.12.2019 у справі № 640/2023/19). (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). (Від 

06.06.2019 № 08/231-1993/ПР). (На виконання постанови Київського 

апеляційного адміністративного суду від 23.08.2018 у справі № 826/17304/16). 

(Повторно). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Туріну 

Володимиру Юхимовичу, Туріну Ігорю Юхимовичу для ведення садівництва, 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд, для будівництва індивідуального гаражу на вул. Федора Максименка, 

34 в Оболонському районі м. Києва. (На виконання постанови Шевченківського 

районного суду м. Києва від 27.06.2012 у справі № 2610/3926/2012).  

(Повторно). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Угринюк Марії Петрівні у пров. 

Докучаєвському, 18 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-24016). 

(Від 02.03.2016 № 08/231-1237/ПР). (На виконання рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 30.08.2019 у справі № 826/1500/17).  

(Повторно). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Угринюку Тарасу Богдановичу на 

вул. Тепличній у Святошинському районі міста Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-24370). 

(Від 15.02.2016 № 08/231-883/ПР). (На виконання рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 06 серпня 2018 року у справі № 

826/1501/17).  (Повторно). 

7) Про надання громадянину Морозу Івану Анатолійовичу дозволу на 

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

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

(669610154). (Від 14.11.2019 № 08/231-3308/ПР). (Постановою Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 25.11.2016 у справі № 826/5737/16).  

(Повторно). 

 

5. Різне: 

 

 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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