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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

VI СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проект 

пленарного засідання VI сесії                               

Київської міської ради                                        

VІІІ скликання 26.06.2018 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання VІ сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 26.06.2018 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про перейменування вулиці у місті Києві. (Від 16.11.2017 № 08/231-

2744/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.).  

2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 7 липня 

2016 року № 574/574 «Про введення мораторію (заборони) на суцільну вирубку 

зелених насаджень у межах об’єктів природно-заповідного фонду міста Києва». 

(Від 09.02.2018 № 08/231-515/ПР).(Доп. Пинзеник О.О.). 

3) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована по 

вул. Олександра Архипенка, 3, 3-А, 5 в Оболонському районі м. Києва. (Від 

26.09.2017 № 08/231-2286/ПР). (Доп. Свириденко Г.В., Кочур М.А.). 

4) Про надання статусу скверу земельній ділянці на просп. Петра 

Григоренка, 43 у Дарницькому районі м. Києва. (Від 19.12.2017 № 08/231-

3220/ПР). (Доп. Бохняк В.Я.). 

5) Про надання статусу скверу земельній ділянці на просп. Перемоги, 
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біля буд. № 9-б у Шевченківському районі м. Києва. (Від 06.02.2018 № 08/231-

433/ПР). (Доп. Кутняк С.В.). 

6) Про заборону відчуження майна та земель територіальної громади 

міста Києва, на яких розташовані дитячі інтернатні заклади. (Від 08.02.2018 № 

08/231-481/ПР). (Доп. Шлапак А.В.). 

7) Про затвердження звітів за 2017 рік про результати проведення 

моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року та з оцінки результативності реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. (Від 02.03.2018 № 08/231/ПР). 

(Доп. Мельник Н.О.). (Друге читання). 

8) Про внесення доповнення у додаток до рішення Київської міської 

ради від 20.12.2017 №702/3709 «Про затвердження плану діяльності Київської 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік». (Від 

05.06.2018 № 08/231-1949/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

 

2. Про питання власності (Доп. Гудзь А.А.): 
 

1) Про деякі питання управління електроенергетичним майном 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, необхідним для 

передачі та постачання електричної енергії. (Від 26.04.2018 № 08/231-1442/ПР). 

(Доп. Пантелеєв П.О., Науменко Д.В.). 

2) Про закріплення основних засобів за Київською міською радою. 

(Від 02.04.2018 № 08/231-1085/ПР).  

3) Про затвердження Порядку списання об’єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва. (Від 21.02.2018 № 08/231-

658/ПР). 

4) Про передачу в оренду єдиному претенденту на право оренди 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста 

Києва. (Фізична особа-підприємець Побережний Дмитро Олександрович, вул. 

Іоанна Павла II, буд. № 14/21 (спеціалізована школа №47 ім. А.С. Макаренка з 

поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва). (Від 

29.03.2018 № 08/231-1050/ПР). 

5) Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом’янського району м. 

Києва на списання будівель. (Від 21.02.2018 № 08/231-657/ПР). (Доп. Гудзь 

А.А., Шкуро М.Ю.). 

6) Про створення Київського міського соціального гуртожитку для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. (Від 05.04.2018 № 

08/231-1143/ПР). (Доп. Танцюра В.А.). 

7) Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва гуртожитків, включених до 

статутних капіталів товариств. (Від 08.02.2018 № 08/231-482/ПР). (Доп. Харчук 

С.В.). 
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3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Міщенко О.Г., Поліщук О.Г., Свистунов О.В.): 

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Ділайко Наталії 

Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Петра Запорожця, 18-18-а у Деснянському районі м. 

Києва (П-9652). (Від 21.11.2017 № 08/231-2801/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Галевській Ірині 

Анатоліївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Лісорубній, 32а у Святошинському районі м. Києва 

(П-9592). (Від 20.11.2017 № 08/231-2769/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Кравченку Сергію 

Миколайовичу та Тертичній Ніні Петрівні для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 66 у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9728). (Від 21.11.2017 № 08/231-2802/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Якубенку 

Костянтину Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 13 у 

Голосіївському районі м. Києва (П-9567). (Від 11.12.2017 № 08/231-3130/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Гончарову 

Руслану Володимировичу для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Далекій, 19 у Солом’янському районі 

м. Києва (П-9774). (Від 12.02.2018 № 08/231-543/ПР). 

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Білокінь Світлані 

Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Сонячній, 6 у Шевченківському районі м. Києва (П-

9763). (Від 26.12.2017 № 08/231-3274/ПР). 

 

3.2. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки громадянину Гудзю Юрію 

Геннадійовичу для реконструкції гаража під офісну будівлю на вул. 

Краківській, 7 (бокс 27-б) у Дніпровському районі м. Києва (Є-1460). (Від 

22.11.2017 № 08/231-2819/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ЯК СУПЕР 

ЕСТЕЙТ» для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі громадського 

призначення на вул. Маршала Якубовського, 6-Б у Голосіївському районі м. 

Києва (Є-1463). (Від 09.11.2017 № 08/231-2705/ПР). 

3) Про продаж земельної ділянки громадянці Гаврилюк Нелі Петрівні 

для експлуатації та обслуговування павільйону-магазину на вул. Героїв Дніпра, 
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29-а в Оболонському районі м. Києва (Є-1439). (Від 18.09.2017 № 08/231-

2152/ПР). 

 

3.3. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСОРТНАСІННЄОВОЧ» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування господарських будівель 

на вул. Народного ополчення, 15 у Солом’янському районі м. Києва та 

внесення змін до нього (А-22819). (Від 11.01.2017 № 08/231-95/ПР). 

2) Про поновлення ТОВАТИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВКП «КОМУНШЛЯХБУД» договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування бази дорожньої техніки у пров. 

Моторному, 18 у Голосіївському районі м. Києва (А-22396). (Від 26.09.2016 № 

08/231-3941/ПР). 

 

3.4. Про затвердження детального плану території: 

 

1) Про затвердження детального плану території в межах вул. 

Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня. (Від 15.01.2018 № 08/231-81/ПР). (Доп. 

Македон В.М., Логвиненко А.В., Аляб’єва Т.А., Соболєв І.О.). 

2) Про затвердження детального плану території в межах вулиць 

Бойчука (колишня Кіквідзе), Професора Підвисоцького, бул. Дружби Народів, 

Чеська, Матросова, Залізничне шосе у Печерському районі м.Києва. (Від 

04.06.2018 № 08/231-1912/ПР). (Доп. Лесенко А.В.). 

3) Про затвердження детального плану території обмеженої вулицями 

Михайла Кравчука, Ревуцького, Здолбунівською та Харківським шосе у 

Дарницькому районі. (Від 05.06.2018 № 08/231-1943/ПР). (Доп. Лесенко А.В.). 

 

3.5. Надання/передача: 

 

1) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДАВІА ІНВЕСТМЕНТ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування адміністративних будинків, офісних приміщень 

та інших будівель громадської забудови у Військовому проїзді, 6 у 

Печерському районі м. Києва (Д-8745). (Від 08.06.2018 № 08/231-1983/ПР). 

2) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Червоноармійська, 17 А/1» земельної ділянки для обслуговування житлового 

будинку та прибудинкової території на вул. Великій Васильківській, 17 (А) у 

Печерському районі м. Києва (Д-7996). (Від 21.03.2018 № 08/231-762/ПР). 

3) Про передачу дочірньому підприємству «АРДАЛ» земельних 

ділянок для будівництва, експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів 

транспортної інфраструктури на просп. Броварському (біля ринку «Лісовий») у 

Деснянському районі м. Києва (Д-8316). (Від 18.05.2018 № 08/231-1695/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7789
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7789
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1821
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1821
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1821
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1821
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1821
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4372
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4372
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4372
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4372
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4372
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9959
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9959
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9959
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9959
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10554
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10554
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10554
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5954
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5954
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5954
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5954
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9436
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9436
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9436
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9436
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4) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «КИЇВ-

БЕТОН» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлово-адміністративного комплексу з об’єктами соціально-побутового і 

торговельного призначення та паркінгами у пров. Заводському, 1/2 в 

Дарницькому районі м. Києва (Д-8906). (Від 05.06.2018 № 08/231-1944/ПР). 

5) Про надання земельної ділянки державному підприємству 

«Укрінвестбуд» для будівництва житлового комплексу з вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом на вул. Івана 

Кочерги, 17-а у Дарницькому районі м. Києва (Д-8664). (Від 24.05.2018 № 

08/231-1812/ПР). 

6) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЙВ АКТИВ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд заводу на вул. Амурській, 6 у Голосіївському 

районі м. Києва (А-22796). (Від 13.03.2018 № 08/231-861/ПР). 

7) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСАЛЬЯНСГРУП» для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд гаража на вул. Малинській, 20 у 

Святошинському районі м. Києва (А-24331). (Від 28.03.2018 № 08/231-989/ПР). 

8) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВТБ БАНК» земельних ділянок для експлуатації нежитлової будівлі офісу та її 

обслуговування та для організації під’їздів до офісу на бульв. Вацлава Гавела, 6 

корп. 3 літ. «У» у Солом’янському районі м. Києва (А-23098). (Від 14.11.2017 

№ 08/231-2727/ПР). 

9) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА-ТУР» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування майнового комплексу - СТО з вбудованими офісними 

приміщеннями на вул. Перспективній, 9/11 у Печерському районі м. Києва (Д-

7523). (Від 21.11.2016 № 08/231-4670/ПР). 

10) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«СЕЛЕНА-ПЛЮС» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

виробничого корпусу на вул. Червоноткацькій, 78 у Деснянському районі м. 

Києва (Д-6523). (Від 19.09.2016 № 08/231-3863/ПР). 

11) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «Сан Парк» для експлуатації та обслуговування складських та 

адміністративно-побутових будівель логістичного комплексу та 

обслуговуванню автобусів, легкових, вантажних та спеціалізованих автомобілів 

на вул. Сім’ї Хохлових, 11/2 у Шевченківському районі м. Києва (Д-7656). (Від 

09.01.2018 № 08/231-27/ПР). 

12) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Лілія 

ЛТД» земельної ділянки для обслуговування та експлуатації нежилого 

будинку-офісу на вул. Петра Сагайдачного, 29 (літ. В) у Подільському районі м. 

Києва (Д-8014). (Від 11.09.2017 № 08/231-2071/ПР). 

13) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» для експлуатації та 

обслуговування майнового комплексу на вул. Богатирській, 3 в Оболонському 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10570
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10570
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10570
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10570
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10570
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10456
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10456
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10456
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10456
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10456
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9611
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9611
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9611
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9611
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9692
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9692
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9692
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9692
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8325
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8325
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8325
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8325
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8325
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4967
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4298
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8763
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8763
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8763
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8763
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8763
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8763
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9283
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9283
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9283
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районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

13.04.2006 № 78-6-00364 (А-25013). (Від 06.04.2018 № 08/231-1177/ПР). 

14) Про передачу земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «БУЛГАКОВ» 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на 

вул. Булгакова, 12-а у Святошинському районі м. Києва (Д-8480). (Від 

20.11.2017 № 08/231-2775/ПР). 

15) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Вигурівському, 13-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24714) (Від 22.03.2018 № 08/231-925/ПР). 

16) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Радунській, 46-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24715). (Від 22.03.2018 № 08/231-947/ПР). 

17) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Оноре де Бальзака, 46-б у Деснянському районі м. 

Києва (А-24721). (Від 22.03.2018 № 08/231-943/ПР). 

18) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Братиславській, 4-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24744). (Від 22.03.2018 № 08/231-927/ПР). 

19) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Оноре де Бальзака, 59 у Деснянському районі м. 

Києва (А-24702). (Від 22.03.2018 № 08/231-941/ПР). 

20) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Мілютенка, 18-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24717). (Від 22.03.2018 № 08/231-930/ПР). 

21) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Космонавта Волкова, 22-а у Деснянському районі 

м. Києва (А-24704). (Від 26.03.2018 № 08/231-966/ПР). 

22) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Вигурівському, 13-б у Деснянському районі м. 

Києва (А-24747). (Від 22.03.2018 № 08/231-929/ПР). 

23) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Будищанській, 5-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24794). (Від 22.03.2018 № 08/231-928/ПР). 

24) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9283
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9283
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8365
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8365
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8365
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8365
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8365
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9679
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9679
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9679
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9679
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9675
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9675
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9675
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9675
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9659
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9659
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9659
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9659
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9673
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9673
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9673
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9673
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9662
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9662
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9662
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9662
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9645
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9645
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9645
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9645
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9661
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9661
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9661
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9661
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9660
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9660
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9660
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9660
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9501
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9501
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навчального закладу на вул. Миколи Матеюка, 15-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24716). (Від 26.03.2018 № 08/231-965/ПР). 

25) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Маршала Жукова, 24-б у Деснянському районі м. 

Києва (А-24779).(Від 22.03.2018 № 08/231-934/ПР). 

26) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Шолом-Алейхема, 4-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-24775).(Від 22.03.2018 № 08/231-945/ПР). 

27) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Оноре де Бальзака, 52-б у Деснянському районі м. 

Києва (А-24740).(Від 22.03.2018 № 08/231-944/ПР). 

28) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Лісовому, 31-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24741). (Від 22.03.2018 № 08/231-932/ПР). 

29) Про надання управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Радунській, 22/9-а у Деснянському районі м. Києва 

(А-24703). (Від 22.03.2018 № 08/231-926/ПР). 

30) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти (школа № 9) на просп. Маршала 

Рокоссовського, 5 в Оболонському районі м. Києва (А-25067). (Від 10.05.2018 

№ 08/231-1524/ПР). 

 

3.6. Про внесення змін до рішення: 

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2008 

№ 884/884 (із змінами та доповненнями внесеними рішенням Київської міської 

ради від 27.11.2009 № 782/2851) (А-25204). (Від 06.06.2018 № 08/231-1954/ПР). 

 

3.7. Про внесення змін до договору оренди: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок від 

01.09.2008 № 63-6-00502 (зі змінами внесеними договором від 27.04.2016 № 

118), укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «УКР-ТОП-СЕРВІС» (А-25271). (Від 07.06.2018 № 08/231-

1982/ПР). 

 

3.8. Про зміну цільового призначення: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВАРИСТВА 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9501
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9501
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9677
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9677
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9677
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9677
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9676
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9676
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9676
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9676
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9664
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9664
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9664
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9664
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10196
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10196
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10196
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10196
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10196
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10571
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10571
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10571
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10586
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10586
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10586
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10586
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10586
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7281
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З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ 

ФІРМИ «СЕРВІСШИНА» ЛТД для будівництва, експлуатації і обслуговування 

житлового комплексу з паркінгом на вул. Кудряшова, 14-а у Солом’янському 

районі м. Києва (Д-7784). (Від 13.07.2017 № 08/231-1615/ПР). (Повторно). 

2) Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКА 311» для 

експлуатації та обслуговування медичного закладу на вул. Протасів Яр, 23 та 

вул. Протасів Яр, 23-а у Солом’янському районі м. Києва (А-24686). (Від 

10.05.2018 № 08/231-1523/ПР). 

 

3.9. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Кудько Світлані Михайлівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. 5-му Садовому, 21 у Деснянському 

районі м. Києва (А-23874). (Від 14.05.2018 № 08/231-1563/ПР). 

2) Про передачу громадянину Черненку Костянтину Валерійовичу 

земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Садовій, 105, діл. 2а у 

Дарницькому районі м. Києва (А-23500). (Від 31.05.2018 № 08/231-1895/ПР). 

3) Про передачу громадянці Макодзебі Марії Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

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

Лермонтова, 19 у Дарницькому районі м. Києва (А-23306). (Від 29.05.2018 № 

08/231-1836/ПР). 

4) Про передачу громадянину Стасюку Вадиму Ігоровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 4-А у Солом’янському 

районі м. Києва (А-24099). (Від 17.05.2018 № 08/231-1678/ПР). 

5) Про передачу громадянці Обувайло Неллі Дмитрівні, члену 

садівничого товариства «Зелений луг», у приватну власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва на вул. 9-й Луговій, діл. 16 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-18557). (Від 21.11.2017 № 08/231-2799/ПР). 

6) Про передачу громадянці Чорній Наталії Валеріївні, члену 

садівничого товариства «Дніпро-1» Дарницького району м. Києва у приватну 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 

Садовій, 50, діл. 4-б у Дарницькому районі м. Києва (А-23076). (Від 14.11.2017 

№ 08/231-2723/ПР). 

7) Про передачу громадянину Рогозі Яну Ігоровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Московській, 45а у Солом’янському 

районі м. Києва (А-23650). (Від 04.04.2018 № 08/231-1119/ПР). 

8) Про передачу громадянину Кобринському Володимиру 

Пилиповичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Бродівській, 224-б у Голосіївському районі м. Києва (А-22598). (Від 28.11.2017 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7281
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7281
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7281
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7281
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9519
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9519
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9519
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9519
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9519
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10242
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10242
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10242
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10242
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10552
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10552
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10552
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10496
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10496
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10496
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10496
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10496
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10350
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10350
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10350
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10350
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8352
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8352
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8352
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8352
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8292
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8292
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8292
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8292
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8292
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9821
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9821
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9821
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9821
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1458
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1458
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1458
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1458
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№ 08/231-2928/ПР). (Повторно). 

9) Про передачу громадянину Машовцю Андрію Олеговичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Якова Степового, 15 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24127). (Від 06.06.2018 № 08/231-1974/ПР). 

10) Про передачу земельних ділянок, що перебувають в оренді 

обслуговуючого кооперативу садово-дачного товариства «СТАДНЕ» 

громадянам членам обслуговуючого кооперативу садово-дачного товариства 

«СТАДНЕ» у приватну власність для ведення колективного садівництва в 

мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі міста Києва та внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки (А-25025). (Від 06.06.2018 № 08/231-

1975/ПР). 

 

3.10. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Сьомці Тетяні Василівні на вул. 

Сергія Колоса, 121а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-

30124).(Від 03.10.2017 № 08/231-2390/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Середі Тетяні Анатоліївні на вул. 

Лазурній, 15б у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-29439). 

(Від 28.09.2017 № 08/231-2322/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Добровінському Олександру 

Вікторовичу на вул. Мирослава Ірчана, 1 у Святошинському районі міста Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-30136). (Від 28.09.2017 № 08/231-2331/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Третяк Юлії Миколаївні на вул. 

Лауреатській, 78 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-29883). 

(Від 28.09.2017 № 08/231-2321/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Єременку Костянтину Михайловичу 

на вул. Набережно-Корчуватській, 23 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-29450). (Від 19.10.2017 № 08/231-2627/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Шинкаренко Юлії Миколаївні на вул. 

Крилова, 44-г у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31253). (Від 10.10.2017 № 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1458
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10575
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10575
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10575
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10575
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10573
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8002
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7942
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7942
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7942
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7942
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7942
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7951
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7951
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7951
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7951
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7951
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7941
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7941
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7941
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7941
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7941
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8221
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8221
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8221
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8221
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8221
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7347
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7347
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7347
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7347
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08/231-2506/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Бондарю Дмитру Ігоровичу на вул. 

Гвардійській, 24 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-

29924).(Від 03.10.2017 № 08/231-2388/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Назаренко Вірі Анатоліївні на 

Столичному шосе, 28-д у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-29502). 

(Від 03.10.2017 № 08/231-2387/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Пільгуну Юрію Вікторовичу на вул. 

Карла Маркса, 52а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30126). 

(Від 28.09.2017 № 08/231-2320/ПР). 

 

3.11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕРН УКРАЇНА» на вул. Кирилівській, 102 (літ. 

«Т») у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

складу будівельних матеріалів (К-29513). (Від 27.04.2017 № 08/231-1108/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ВОЗНЕСІННЯ 

ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 

ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА на просп. 40-річчя Жовтня, 54 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва культової споруди та недільної 

школи (К-25625). (Від 10.05.2016 № 08/231-2078/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки науково-виробничій фірмі «Хельга» на вул. 

Володимира Сосюри, 3 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації 

підприємства торгівлі (К-30811). (Від 10.01.2018 № 08/231-35/ПР). 

 

3.12. Про затвердження проекту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Управлінню адміністративними будинками Управління справами 

Апарату Верховної Ради України для експлуатації та обслуговування бази 

відпочинку на вул. Вишгородській, 150 в Оболонському районі м. Києва (Д-

7632). (Від 28.03.2018 № 08/231-1029/ПР). 

2) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Міністерству оборони України для експлуатації та обслуговування 

адміністративно – господарських будівель і споруд військового містечка № 233 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7347
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8000
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8000
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8000
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8000
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8000
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7999
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7999
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7999
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7999
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7999
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7940
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7940
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7940
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7940
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7940
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9739
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9739
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9739
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9739
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9739
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9042
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9042
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9042
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на вул. Бориспільській у Дарницькому районі м. Києва (Д-7172). (Від 

31.01.2018 № 08/231-318/ПР). (Повторно). 

3) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Генеральній прокуратурі України для  експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку на вул. Ісаакяна, 17 у Шевченківському районі м. 

Києва (Д-7147). (Від 01.03.2018 № 08/231-730/ПР). (Повторно). 

4) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки військовій частині 3030 Національної гвардії України для експлуатації 

та обслуговування майнового комплексу військового містечка на вул.  

Бориспільській, 67 у Дарницькому районі м. Києва (Д-7619). (Від 12.02.2018 № 

08/231-536/ПР). (Повторно). 

 

3.13. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хакимзянову 

Віктору Авриковичу на вул. Антоновича, 155-а у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-31338). (Від 19.10.2017 № 08/231-2631/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Якимі Євгенію 

Івановичу на вул. Кіровоградській, 21 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-29913). (Від 03.10.2017 № 08/231-2395/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бондаренко 

Олександрі Юріївні на вул. Красилівській, 15 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації та обслуговування гаража (К-31144). (Від 

02.10.2017 № 08/231-2364/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Білику Віктору 

Володимировичу на перетині вул. Амурської та вул. Сумської у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-31260). (Від 28.09.2017 № 08/231-2334/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Абрашину 

Володимиру Олександровичу на вул. Садовій у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-30456). (Від 05.10.2017 № 08/231-2462/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Головченку 

Олександру Вікторовичу на хуторі Редьки, 1 в Оболонському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32811). (Від 21.02.2018 № 08/231-656/ПР). 

http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9042
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9042
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9432
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9432
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9432
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9432
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9313
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9313
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9313
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9313
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9313
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8225
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8225
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8225
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8225
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8225
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8006
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8006
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8006
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8006
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8006
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7974
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7974
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7974
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7974
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7974
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7955
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7955
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7955
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7955
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7955
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8061
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8061
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8061
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8061
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8061
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9391
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9391
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9391
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9391
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9391
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7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коштарю 

Анатолію Олеговичу на вулиці Лазурній у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32581). (Від 20.02.2018 № 08/231-646/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бабуріну Артему  

Володимировичу на вул. Кайсарова у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31491). (Від 23.10.2017 № 08/231-2641/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Охременку 

Дмитру Сергійовичу у пров. Мічуріна (згідно з наданою схемою) у 

Печерському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-31290). (Від 19.10.2017 № 08/231-

2630/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шестопалову 

Ігорю Олеговичу на вул. Івана Улітіна, 51/37 у Святошинському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, будівництво 

індивідуального гаража та садівництва (К-32516). (Від 15.02.2018 № 08/231-

586/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу 

«ГБК «Подол Арт Проект» на просп. Свободи, 2д у Подільському районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування гаражів (К-31278). (Від 09.10.2017 № 

08/231-2487/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Розливану Юрію 

Федоровичу на вул. Феодори Пушиної, 38-в у Святошинському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (К-31330). (Від 19.10.2017 № 08/231-2632/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Матвійчуку 

Олександру Володимировичу у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31169). (Від 19.10.2017 № 08/231-2629/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Макогонову 

Віталію Івановичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (К-31047). (Від 03.10.2017 № 08/231-2394/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ФІРМІ «МАГ» У ФОРМІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ на вул. Краківській, 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9383
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9383
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9383
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9383
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9383
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8228
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8228
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8228
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8228
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8228
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8224
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8224
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8224
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8224
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8224
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8224
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9327
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9327
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9327
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9327
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9327
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9327
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8116
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8116
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8116
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8116
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8116
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8226
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8226
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8226
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8226
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8226
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8223
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8223
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8223
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8223
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8223
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8005
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8005
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8005
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8005
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8005
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8004
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28а, 28б у Дніпровському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

багатоповерхового житлового будинку (К-31189). (Від 03.10.2017 № 08/231-

2393/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ 

«УКРРІЧФЛОТ» на вул. Електриків, 10 у Подільському районі м. Києва для 

експлуатації та реконструкції об’єктів та адміністративних будівель 

підприємства транспорту (К-31966). (Від 10.01.2018 № 08/231-34/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Віталію Васильовичу біля пров. Залужного у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31219). (Від 03.10.2017 № 08/231-2397/ПР). 

18)  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки київському комунальному 

виробничому підприємству «Міськпаливо» на вул. Богатирській в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва АЗК та комплексу 

обслуговування транспорту (К-31203). (Від 28.09.2017 № 08/231-2340/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ 

КООПЕРАТИВУ «ПОЛІССЯ» на вул. Північній, 3 в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування гаражів (К-31999). (Від 13.12.2017 № 

08/231-3169/ПР). 

 

3.14. Про відмову в поновленні договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у поновленні товариству з обмеженою відповідальністю 

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДІМ ФПУ» договору оренди земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування споруд учбово-спортивної бази з готелем 

загальним розміром 2,4291 га на вул. Нагірній, 25 у Шевченківському районі м. 

Києва від 17.04.2003 року. (Від 17.04.2018 № 08/231-1292/ПР). (Доп. Кутняк 

С.В.). 

 

3.15. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 23.12.2011 

№ 91-6-00947, укладеного між Київською міською радою та підприємством 

дитячо-юнацьким учбово-спортивним центром профспілок м. Києва 

«Авангард» (А-24935). (Від 19.04.2018 № 08/231-1325/ПР). 

2) Про розірвання договорів оренди земельної ділянки від 21.04.2008 

№ 91-6-00767, № 91-6-00768, № 91-6-00769, № 91-6-00770, укладених між 

Київською міською радою та приватним підприємством «Будівельна компанія 

«СОМПЕКС» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-

офісного комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури та підземним 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8768
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8768
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8768
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8768
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8768
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8768
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8008
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8008
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8008
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8008
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8008
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7960
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7960
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7960
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7960
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7960
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8635
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8635
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8635
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8635
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8635
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9964
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9964
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9964
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9964
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9964
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9964
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10014
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10014
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10014
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10014
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10254
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паркінгом на вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва та надання 

цим земельним ділянкам статусу парку відпочинку. (Від 15.05.2018 № 08/231-

1618/ПР). (Доп. Кутняк С.В.). 

 

4. Різне. 

 

1) Інформація щодо міжквартальних проїздів та доріг районного 

значення м. Києва, які не перебувають на балансі районних ШЕУ та КК 

«Київавтодор». (Доп. Симонов С.А.). 

 

Київський міський голова     В. Кличко 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10254
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10254

