
1 

 

 

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

VII СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проект 

пленарного засідання VII сесії                               

Київської міської ради                                          

VІІІ скликання 29.11.2018 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання VІІ сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 29.11.2018 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Малишева Віктора 

Володимировича, (Від 01.10.2018 № 08/231-3197/ПР). (Доп. Загуменний Д.М., 

Кучерявий І.Т.). 

2) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Калакури Марії 

Михайлівни. (Від 01.10.2018 № 08/231-3195/ПР). (Доп. Загуменний Д.М., 

Кучерявий І.Т.).  

3) Про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень 

Київської міської ради. (Від 09.10.2018 № 08/231-3394/ПР). (Доп. Загуменний 

Д.М.). 

4) Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату 

Київської міської ради. (Від 23.10.2018 № 08/231-3736/ПР). (Доп. Прокопів 
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В.В.) 

5) Про припинення діяльності комунального підприємства «Київський 

міський центр земельного кадастру та приватизації землі». (Від 26.09.2018 № 

08/231-3090/ПР). (Доп. Оленич П.С.) 

6) Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення 

Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів у м. Києві».(Від 09.07.2018 № 08/231-2203/ПР). (Доп. 

Симонов С.А.). 

7) Про вихід із складу засновників друкованого засобу масової 

інформації – журналу «Київ». (Від 28.09.2018 № 08/231-3162/ПР). (Доп. Хонда 

М.П.). 

8) Про зміну найменування комунального підприємства Київської 

міської ради «Вечірній Київ» на комунальне підприємство Київської міської 

ради «Центр публічної комунікації та інформації». (Від 08.10.2018 № 08/231-

3338/ПР). (Доп. Хонда  М.П). 

9) Щодо посилення впливу громади на процес прийняття рішень у 

районах столиці. (Від 30.08.2018 № 08/231-2589/ПР). (Доп. Білінський Т.В.). 

10) Про перейменування Київської дитячої академії мистецтв. (Від 

15.11.2018 № 08/231-4079/ПР). (Доп. Муха В.В.). 

11) Про перейменування вулиці у Солом’янському районі міста Києва. 

(Від 06.09.2018 № 08/231-2726/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

12) Про найменування провулку у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 06.09.2018 № 08/231-2723/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

13) Про перейменування вулиці у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 06.09.2018 № 08/231-2724/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

14) Про перейменування площі у Дніпровському районі міста Києва. 

(Від 06.09.2018 № 08/231-2725/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

15) Про перейменування провулку у Солом’янському районі міста 

Києва. (Від 06.09.2018 № 08/231-2728/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

16) Про присвоєння назви скверу у Солом’янському районі міста Києва. 

(Від 06.09.2018 № 08/231-2722/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

17) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 

проспекті Перемоги, № 73А у Святошинському районі м. Києва. (Від 

05.03.2018 № 08/231-748/ПР). (Доп. Лобан Ю.М.). 

18) Про надання статусу парку земельній ділянці площею 1,004 га 

(кадастровий номер 8000000000:75:297:0006), що розташована за адресою: вул. 

Володимира Покотила (Картвелішвілі), 6 в єдиних межах парку «Юність» 

Святошинського району м. Києва. (Від 30.07.2018 № 08/231-2466/ПР). (Доп. 

Левін В.І.). 

19) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Мілютенка, 5-

б у Деснянському районі м. Києва. (Від 16.07.2018 № 08/231-2232/ПР). (Доп. 

Картавий І.Л.). 

20) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Радистів, 34-

36 у Деснянському районі м. Києва. (Від 26.07.2018 № 08/231-2463/ПР). (Доп. 

Картавий І.Л.). 
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21) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Кіото, 11-а у 

Деснянському районі м. Києва. (Від 27.06.2018 № 08/231-2162/ПР). (Доп. 

Картавий І.Л.). 

22) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Миколайчука, 3/1» у Дніпровському районі 

міста Києва. (Від 04.10.2018 № 08/231-3283/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

23) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Срібний кіл» у Дарницькому районі міста 

Києва. (Від 04.10.2018 № 08/231-3285/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

24) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Дніпровська набережна, 9-А» у 

Дніпровському районі міста Києва. (Від 04.10.2018 № 08/231-3284/ПР). (Доп. 

Березніков О.І.). 

25) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Старт» у Шевченківському районі міста 

Києва. (Від 04.10.2018 № 08/231-3282/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

26) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.12.2016 

року №704/1708 «Про уточнення назв вулиць та провулків у місті Києві». (Від 

23.03.2018 № 08/231-960/ПР). (Доп. Мондриївський В.М.). 

27) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 

2017 року №1044/4051 «Про годину запитань до виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)». (Від 19.10.2018 № 

08/231-3667/ПР). (Доп. Бондаренко В.Д., Меліхова Т.І.). 

28)  Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 

2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва». (Від 06.02.2017 № 08/231-355/ПР). (Доп. 

Антонєнко Л.В.). (Друге читання). 

29) Про відмову Державному територіально-галузевому об’єднанню 

«Південно-Західна залізниця» у поновленні договору оренди земельної ділянки 

від 21.12.2007 року № 79-6-0054 та надання земельній ділянці площею 0,2415 га 

на вул. Саксаганського, 73 у Голосіївському районі м. Києва статусу скверу. 

(Від 17.05.2018 № 08/231-1653/ПР). (Доп. Гусовський С.М.). 

30)  Про припинення інвестиційного договору № 050-13/і/124 від 

17.04.2013 року «Про будівництво об’єкта багатофункціонального призначення 

та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою 

будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв’язки на 

Поштовій площі у Подільському районі». (Від 25.06.2018 № 08/231-2129/ПР). 

(Доп. Бродський О.Я.). (Друге читання). 

31) Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської 

ради з питань виявлення та повернення у комунальну власність майна 

територіальної громади міста Києва (нерухомості, земельних ділянок тощо), 

відчуженого з порушенням законодавства України, у тому числі «Ділянки 

прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на 

Поштовій площі в місті Києві. (Від 19.07.2018 № 08/231-2331/ПР). (Доп. 

Сиротюк Ю.М.). 
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32) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 14.03.2008 

№ 79-6-00605, укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «Господарник» для облаштування рекреаційної 

зони в поєднанні водоймища з будівництвом розважально-торговельного 

комплексу на просп. Валерія Лобановського (Червонозоряному), 113 у 

Голосіївському районі м. Києва. (Від 14.03.2018 № 08/231-875/ПР). (Доп. 

Мірошниченко І.М.). 

33) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо зобов’язання членів Кабінету Міністрів України та державних службовців 

категорій А і Б центральних органів виконавчої влади проходити лікування 

виключно в медичних закладах України. (Від 05.09.2018 № 08/231-2686/ПР). 

(Доп. Пабат О.В.). 

34) Про забезпечення контролю за роботою басейних комплексів, 

розташованих у закладах освіти комунальної власності територіальної громади 

міста Києва. (Від 09.02.2018 № 08/231-517/ПР). (Доп. Гелевей О.І.). (Друге 

читання). 

35) Про започаткування в місті Києві щорічного святкового заходу 

«День сусіда». (Від 21.09.2018 № 08/231-3021/ПР). (Доп. Костенко Л.В.). 

 

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

 

1) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди. (ГО «СУЧАСНА ШКОЛА-СТУДІЯ «АРТ ЛАЙФ» вул. Генерала 

Тупикова, 22, Солом’янський район). (Від 10.09.2018 № 08/231-2760/ПР). 

2) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди (Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний 

університет», вул. Саксаганського/Толстого, 107/47 літ. А, Голосіївський 

район). (Від 18.04.2018 № 08/231-1299/ПР).  

3)  Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (ГО 

«Рада організації ветеранів України Шевченківського району м. Києва», вул. 

Коперника, 10, Шевченківський район). (Від 20.12.2017 № 08/231-3223/ПР). 

(Повторно). 

4) Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва гуртожитків, включених до 

статутних капіталів товариств. (Від 07.08.2018 № 08/231-2476/ПР). (Доп. 

Пилипенко С.О.). 

5) Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва гуртожитків, включених до 

статутних капіталів товариств. (Від 25.09.2018 № 08/231-3055/ПР). (Доп. 

Стрижов Д.С., Сулига Ю.А.). 
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3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Горкуші Юрію 

Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 58-а у Дарницькому районі м. 

Києва (П-9775). (Від 17.05.2018 № 08/231-1683/ПР).  

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Поліщук Галині 

Тимофіївні та Бунчук Світлані Григорівні для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Самбірському, 4 у 

Голосіївському районі м. Києва (П-9799). (Від 24.05.2018 № 08/231-1815/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Ростоцькій 

Світлані Григорівні, Товстенку Дмитру Валентиновичу та Товстенко Надії 

Станіславівні для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Трублаїні, 84 у Святошинському 

районі м. Києва (П-9785). (Від 24.07.2018 № 08/231-2395/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Грицаю 

Володимиру Петровичу для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Планерній, 11-13 у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9633). (Від 17.05.2018 № 08/231-1679/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Журавльову 

Віктору Михайловичу, Журавльову В’ячеславу Вікторовичу та Оношко Сергію 

Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Золотій, 45 у Дніпровському районі м. 

Києва (П-9786). (Від 17.05.2018 № 08/231-1682/ПР). 

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Шмигельській 

Тетяні Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Верховинній, 55 (секція 2) у 

Святошинському районі м. Києва (П-9106). (Від 22.01.2018 № 08/231-128/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Самойлєнко 

Катерині Леонідівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 42 у Солом’янському районі 

м. Києва (П-9744). (Від 11.12.2017 № 08/231-3128/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Найді Миколі 

Володимировичу та Цюрик Ніні Олександрівні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лесі 

Українки, 8 у Деснянському районі м. Києва (П-9761). (Від 05.04.2018 № 

08/231-1174/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Дорошенку 

Станіславу Володимировичу, Ємець Ользі Миколаївні, Руденку Олександру 

Григоровичу, Дорошенко Валентині Олексіївні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Козацькій, 5-а у Голосіївському районі м. Києва (П-9805). (Від 05.04.2018 № 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10355
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10355
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10355
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10355
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10475
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10475
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10475
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10475
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11020
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11020
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11020
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11020
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11020
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10354
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10354
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10354
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10354
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10354
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5683
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5683
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5683
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5683
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9773
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9773
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9773
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9773
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9773
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9766
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9766
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9766
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9766
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9766


6 

 

08/231-1171/ПР). 

10) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Комковій Марії 

Миколаївні та Савенку Олександру Володимировичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Карла Маркса, 89 у Солом’янському районі м. Києва (П-9672). (Від 29.05.2018 

№ 08/231-1837/ПР). 

11) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Ащеуловій Поліні 

Григорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Звіринецькому, 2 у Печерському районі м. Києва (П-

9663). (Від 20.11.2017 № 08/231-2770/ПР). 

12) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Образцову 

Олександру Анатолійовичу для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Менделєєва, 57 у Печерському районі 

м. Києва (П-9764). (Від 25.01.2018 № 08/231-207/ПР). 

13) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Слюсар Вірі 

Олексіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Олександра Блока, 16 у Святошинському районі м. 

Києва (П-9642). (Від 23.04.2018 № 08/231-1371/ПР). 

14) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Калашніковій 

Вікторії Юріївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 6 у Голосіївському районі 

м. Києва (П-9783). (Від 19.02.2018 № 08/231-611/ПР). 

15) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Журбі Павлу 

Олександровичу для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Чайківській, 2/24 у Святошинському 

районі м. Києва (П-9802). (Від 04.06.2018 № 08/231-1935/ПР). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Рощину Валерію Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Кооперативній, 13а у Солом’янському районі м. Києва (А-22921). (Від 

04.06.2018 № 08/231-1920/ПР). 

2) Про передачу громадянці Шарвадзе Ірині Анатоліївні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 231 у Солом’янському районі м. Києва (А-23185). 

(Від 29.03.2018 № 08/231-1078/ПР). 

3) Про передачу громадянці Вербицькій Тетяні Дмитрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Котляревського, 1 у Солом’янському 

районі м. Києва (А-22510). (Від 01.03.2018 № 08/231-735/ПР). 

4) Про передачу громадянину Донченку Олександру Валентиновичу у 

приватну власність земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9766
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10497
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10497
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10497
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10497
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10497
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8340
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8340
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8340
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8340
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8942
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8942
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8942
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8942
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10037
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10037
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10037
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10037
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9352
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9352
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9352
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9352
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10589
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10589
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10589
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10589
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10600
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10600
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10600
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10600
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10600
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9802
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9802
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9802
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9802
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9802
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9476
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9476
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9476
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9476
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10908
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10908
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на 2-гій Лінії, діл. 64-г у Голосіївському районі м. Києва (А-24375). (Від 

17.10.2018 № 08/231-3608/ПР). 

5) Про передачу громадянину Удоду Роману Олеговичу, члену 

садівницького товариства «Будівельник-1» Дарницького району м. Києва, 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 70-ій Садовій, 

діл. 109 у Дарницькому районі м. Києва (А-18631). (Від 08.02.2016 № 08/231-

754/ПР). (Повторно). 

6) Про передачу громадянину Дорошенку Євгену Андрійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 222-г у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24783). (Від 11.10.2018 № 08/231-3532/ПР). 

7) Про передачу громадянину Сакуну Володимиру Михайловичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у мікрорайоні Жуляни у 

Солом’янському районі м. Києва (А-25009). (Від 17.10.2018 № 08/231-3604/ПР). 

 

3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 

можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах (Є-1492). 

(Від 12.04.2018 № 08/231-1217/ПР). 

2) Про продаж земельної ділянки або права оренди на неї на 

земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування 

торговельного центру з закладами громадського харчування на вул. Академіка 

Заболотного, 47 у Голосіївському районі м. Києва (Є-1462). (Від 21.05.2018 № 

08/231-1725/ПР). 

3) Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДЕКС» для експлуатації та 

обслуговування медично-діагностичного центру на вул. Авіаконструктора 

Антонова, 13 (літ. А) у Солом’янському районі м. Києва (Є-1505). (Від 

25.06.2018 № 08/231-2134/ПР). 

4) 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). (Повторно). 

5) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1491). (Від 22.03.2018 № 08/231-

949/ПР). (Повторно). 

6) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1473). (Від 21.12.2017 № 08/231-

3236/ПР). (Повторно). 

 

http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10908
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10908
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1349
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1349
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1349
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1349
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1349
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12070
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12070
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12070
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12070
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12148
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12148
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12148
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12148
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9918
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9918
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9918
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10385
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10385
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10385
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10385
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10385
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10776
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10776
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10776
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10776
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10776
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8287
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8287
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8287
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8287
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8287
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8287
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9681
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9681
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9681
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
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3.4. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю фірмі 

«РАССВЕТ-7 ЛТД» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування складського павільйону на вул. Західній, 12 у Солом’янському 

районі м. Києва (А-15989).( Від 30.11.2017 № 08/231-2988/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Торговельне підприємство Гастроном № 387» договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на вул. 

Маршала Гречка, 8 у Подільському районі м. Києва (А-9466). (Від 23.01.2018 № 

08/231-137/ПР). 

3) Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР «ТОН» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування адмінбудинку і господарських будівель на вул. Олександра 

Пироговського, 19 у Солом’янському районі м. Києва (А-24244). (Від 

23.01.2018 № 08/231-140/ПР). 

4) Про поновлення приватному акціонерному товариству «Акціонерна 

компанія «Київводоканал» договору оренди земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд Деснянської водопровідної станції на 

просп. Алішера Навої, 1 у Дніпровському районі м. Києва (А-24923). (Від 

13.08.2018 № 08/231-2507/ПР).  

5) Про поновлення гаражно-будівельному кооперативу «Арсенальна-

1» договору оренди земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 

гаражів на вул. Салтикова-Щедріна, 2-а у Печерському районі м. Києва (А-

22002). (Від 03.02.2016 № 08/231-667/ПР). 

6) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Славія» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлового будинку на вул. Антоновича, 25 літ. «В» у 

Голосіївському районі м. Києва (А-23782). (Від 27.11.2017 № 08/231-2895/ПР). 

(Повторно). 

7) Про поновлення публічному акціонерному товариству 

«Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті 

України» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування адміністративного будинку та господарських будівель на вул. 

Пушкінській, 14 у Шевченківському районі м. Києва (А-19354). (Від 16.07.2018 

№ 08/231-2234/ПР).  

8) Про поновлення договору  оренди земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю «АВІАКОМ» для експлуатації комплексу 

автосервісу в складі АЗС, СТО з мийкою, магазину супутніх товарів на 

Харківському шосе, 203 у Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до 

нього (А-21885). (Від 12.11.2018 № 08/231-3991/ПР). 

9) Про поновлення громадянину Новаку Сергію Івановичу договору 

оренди земельної ділянки від 13.04.2005 № 82-6-00286 для експлуатації та 

обслуговування індивідуального гаража на бульв. Марії Приймаченко 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8543
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8543
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8543
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8543
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8866
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8866
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8866
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8866
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8866
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11117
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11117
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11117
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11117
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11117
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12395
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12395
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12395
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12395
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12395
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8513
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8513
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8513
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(Лихачова), 7 у Печерському районі м. Києва (А-17592). (Від 28.11.2017 № 

08/231-2910/ПР). (Повторно). 

 

3.5. Надання/передача: 

 

1) Про надання земельної ділянки житлово-будівельному кооперативу 

«Приборіст-4» для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку на вул. Наталії Ужвій, 6 у Подільському районі м. Києва (Д-

7826). (Від 06.03.2018 № 08/231-800/ПР). 

2) Про передачу земельної ділянки громадянину Стуконогу Павлу 

Петровичу для експлуатації та обслуговування складських приміщень на вул. 

Малинській, 2а у Святошинському районі м. Києва (Д-7877). (Від 22.01.2018 № 

08/231-125/ПР). 

3) Про передачу громадянам Бойцову Сергію Івановичу, Клочкову 

Олександру Юрійовичу та Марченку Сергію Володимировичу земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літера «б» -

продовольчого магазину на вул. Червонопільській, 1а у Подільському районі м. 

Києва (Д-7840). (Від 24.05.2018 № 08/231-1799/ПР). (Повторно). 

4) Про передачу громадянину Макусі Олексію Михайловичу 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 

просп. Голосіївському, 28-в у Голосіївському районі м. Києва (А-25704). (Від 

13.09.2018 № 08/231-2861/ПР). 

5) Про передачу громадянину Полякову Валерію Васильовичу 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлового 

приміщення – магазину на вул. Тростянецькій, 2-б у Дарницькому районі м. 

Києва (Д-7789). (Від 16.07.2018 № 08/231-2264/ПР). 

6) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС СЕРВІС» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі службово-

побутового призначення на вул. Сирецькій, 49-а у Подільському районі м. 

Києва (А-23421). (Від 07.12.2017 № 08/231-3107/ПР). 

7) Про надання релігійній громаді Євангельських християн-баптистів 

«Голгофа» у Деснянському районі м. Києва земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування молитовного будинку та недільної школи на 

вул. Путивльській, 57-а у Деснянському районі м. Києва (Д-5684). (Від 

07.12.2017 № 08/231-3093/ПР). 

8) Про надання земельних ділянок державному підприємству 

«Український державний центр радіочастот» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування надземного пішохідного переходу на просп. Перемоги (15 км) у 

Святошинському районі м. Києва (Д-7047). (Від 22.01.2018 № 08/231-121/ПР). 

9) Про надання земельної ділянки амбулаторно-поліклінічному 

закладу «Київський міський дитячий діагностичний центр» для експлуатації та 

обслуговування Київського міського дитячого діагностичного центру на вул. 

Урлівській, 13 у Дарницькому районі м. Києва (Д-8234). (Від 24.07.2018 № 

08/231-2382/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8513
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8513
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9525
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9525
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9525
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9525
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8859
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8859
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8859
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8859
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10460
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10460
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11308
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11308
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11308
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11308
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10859
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10859
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10859
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10859
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4079
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4079
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4079
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4079
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4079
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8854
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8854
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8854
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8854
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11007
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11007
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11007
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11007
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11007
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10) Про надання земельної ділянки комунальному підприємству 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київекспертиза» для експлуатації та обслуговування офісної 

будівлі на вул. Кирилівській, 113 у Подільському районі м. Києва (Д-8082). (Від 

11.06.2018 № 08/231-2007/ПР). 

11) Про передачу СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» (У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничих будівель на вул. Ушинського, 40 у 

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

12)  Про надання комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

вентиляційного кіоску на вул. Мечникова, 9-11 у Печерському районі м. Києва 

(Д-8071). (Від 22.03.2018 № 08/231-923/ПР). 

13) Про передачу земельної ділянки ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ 

«НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНТЕЛЕКТ» для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування гуртожитку на вул. Тимофія Шамрила, 6-а у 

Шевченківському районі м. Києва (Д-7955). (Від 25.07.2018 № 08/231-2429/ПР). 

14) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕТТА» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування складських приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на 

вул. Гната Хоткевича, 27-А у Дніпровському районі м. Києва (А-25244). (Від 

06.06.2018 № 08/231-1961/ПР). 

15) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКА-НОВИЙ СВІТ» для проектування реставрації, 

реабілітації та пристосування нежитлового будинку з частковою 

реконструкцією прибудинкової споруди під готельно-адміністративний центр з 

приміщеннями торгово-громадського призначення на вул. Петра Сагайдачного, 

29 (літ.А, Б) у Подільському районі м. Києва (Д-6533). (Від 25.10.2018 № 

08/231-3759/ПР). 

16) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДГРУПСЕРВІС» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування адміністративного будинку і господарських 

споруд на вул. Волховській, 29/33 у Дніпровському районі м. Києва (А-24180). 

(Від 14.12.2017 № 08/231-3200/ПР). (Повторно). 

17) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» для експлуатації та 

обслуговування автозаправного комплексу на шосе Столичному, 96 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-21358). (Від 20.01.2016 № 08/231-456/ПР). 

(Повторно). 

18) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛ 

ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

інженерної та транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) 

на вул. Здолбунівській у Дарницькому районі м. Києва (Д-8402). (Від 

13.09.2018 № 08/231-2860/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10655
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10655
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10655
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10655
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10655
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9655
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9655
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9655
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9655
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11056
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11056
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11056
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11056
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10577
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10577
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10577
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10577
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10577
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12258
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12258
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12258
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12258
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12258
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12258
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12258
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1072
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1072
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1072
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1072
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1072
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11311
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11311
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11311
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11311
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11311
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19) Про надання земельної ділянки комунальному підприємству по 

утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території на 

вул. Тулузи, 6-д у Святошинському районі м. Києва (Д-8843). (Від 13.06.2018 № 

08/231-2039/ПР). 

20) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «БЕРКОМ» на вул. Івана Миколайчука, 6 у Дніпровському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі з влаштуванням 

інженерно-транспортної інфраструктури (заїзди-виїзди) (Д-8613). (Від 

20.09.2018 № 08/231-2988/ПР). 

21) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ФРЕЙМ ПРОДЖЕКТ» для експлуатації та обслуговування 

закладу громадського харчування у складі житлово-офісного та культурно-

оздоровчого комплексу з об’єктами інфраструктури на Дніпровській 

набережній, 14-Д у Дарницькому районі м. Києва (А-25551). (Від 16.10.2018 № 

08/231-3586/ПР). 

22) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРСПЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування прибудови 

адміністративно-побутового комплексу ГК «Русь» на вул. Госпітальній, 4а у 

Печерському районі м. Києва (Д-8223). (Від 07.11.2018 № 08/231-3909/ПР). 

23) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «САНВОРД КИЇВ»  для експлуатації та обслуговування 

виробничо-складських будівель та споруд на вул. Зрошувальній, 17 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25026). (Від 08.11.2018 № 08/231-3937/ПР). 

24) Про передачу земельної ділянки  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АННА-ФЛЕКС» для експлуатації та обслуговування 

комплексу будівель і споруд виробничої бази спеціалізованого монтажного 

управління-3 (СМУ-3) на вул. Алма-Атинській, 12-Б літ. А у Дніпровському 

районі м. Києва (А-25195). (Від 09.11.2018 № 08/231-3989/ПР). 

25) Про передачу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «НАША ПЕРЛИНА» земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування комплексу багатоквартирних 

житлових будинків на вул. Миколи Закревського, 42-а у Деснянському районі 

м. Києва (Д-9078). (Від 13.11.2018 № 08/231-4043/ПР). 

26) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАСМУС»  земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлових будівель та споруд на вул. Ігоря Брановицького 3 у 

Печерському районі м. Києва (А-26146). (Від 30.10.2018 № 08/231-3808/ПР). 

27) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «БЦ ПРАГА» для експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку на вул. Богдана Хмельницького, 45-б у 

Шевченківському районі м. Києва (А-26108). (Від 01.11.2018 № 08/231-

3825/ПР). 
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28) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРЛАЙТ КОМПАНІ» для експлуатації та 

обслуговування нежитлових будівель та об’єктів дорожнього сервісу на вул. 

Петра Вершигори, 2 у Дніпровському  районі м. Києва (А-23979). (Від 

06.07.2018 № 08/231-2187/ПР). 

29) Про передачу земельної ділянки  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ АРТ» на вул. Березневій, 12 у 

Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування закладу 

освіти (Д-9178). (Від 09.11.2018 № 08/231-3941/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 № 285) на вул. Полярній, 8-в в 

Оболонському районі м. Києва (А-25066). (Від 17.05.2018 № 08/231-1661/ПР). 

31) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Академіка 

Заболотного, 114-а у Голосіївському районі м. Києва (А-25282). (Від 11.07.2018 

№ 08/231-2215/ПР). 

32) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Генерала Матикіна, 5 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25257). (Від 11.07.2018 № 08/231-2226/ПР). 

33) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Академіка 

Глушкова, 17-а у Голосіївському районі м. Києва (А-25293). (Від 11.07.2018 № 

08/231-2216/ПР). 

34) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Празькій, 14 у Дніпровському районі м. Києва (А-

25164). (Від 20.06.2018 № 08/231-2077/ПР). 

35) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Плеханова, 2 у Дніпровському районі м. Києва (А-

25082). (Від 20.06.2018 № 08/231-2075/ПР). 

36) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Бурмистенка, 5 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25119). (Від 23.05.2018 № 08/231-1782/ПР). 

37) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Кримській, 1 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24712). (Від 11.06.2018 № 08/231-1996/ПР). 

38) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
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навчального закладу на просп. Миру, 10-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

24904). (Від 23.05.2018 № 08/231-1779/ПР). 

39) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Райдужній, 12 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25081). (Від 23.05.2018 № 08/231-1777/ПР). 

40) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Микільсько-Слобідській, 2-а у Дніпровському 

районі м. Києва (А-25078). (Від 21.05.2018 № 08/231-1720/ПР). 

41) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Генерала Ватутіна, 26-а у Дніпровському районі 

м. Києва (А-24981). (Від 23.05.2018 № 08/231-1780/ПР). 

42) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Академіка 

Глушкова, 41-б у Голосіївському районі м. Києва (А-25292). (Від 11.07.2018 № 

08/231-2219/ПР). 

43) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Академіка 

Заболотного, 70-а у Голосіївському районі м. Києва (А-25284). (Від 11.07.2018 

№ 08/231-2220/ПР). 

44) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Райдужній, 9-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25152). (Від 11.07.2018 № 08/231-2222/ПР). 

45) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на Стратегічному шосе, 54 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25061). (Від 14.05.2018 № 08/231-1576/ПР). 

46) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Тампере, 7-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

25079). (Від 21.05.2018 № 08/231-1715/ПР). 

47) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Валентина Сєрова, 19 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25154).(Від 11.07.2018 № 08/231-2221/ПР). 

48) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Петра Вершигори, 9-б у Дніпровському районі м. 

Києва (А-25086). (Від 21.05.2018 № 08/231-1712/ПР). 

 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10436
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10436
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10434
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10434
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10434
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10434
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10379
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10379
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10379
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10379
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10437
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10437
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10437
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10437
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10845
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10845
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10845
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10845
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10845
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10846
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10846
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10846
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10846
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10846
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10848
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10243
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10243
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10243
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10243
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10374
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10374
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10374
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10374
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10847
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10847
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10847
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10847
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10371
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10371
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10371
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10371
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3.6. Про затвердження детального плану території: 

 

1) Про затвердження детального плану території в межах проспекту 

Петра Григоренка, вулиць Анни Ахматової, Драгоманова, Ревуцького, 

проспекту Миколи Бажана в Дарницькому районі м. Києва. (Від 11.10.2018 № 

08/231-3540/ПР). (Доп. Свистунов О.В., Римар-Щербина М.О.).  

2) Про затвердження детального плану території в межах вул. 

Північна, просп. Оболонський, вул. Прирічна, просп. Героїв Сталінграду, 

Маршала Малиновського у Оболонському районі м. Києва. (Від 11.10.2018 № 

08/231-3539/ПР). (Доп. Свистунов О.В., Римар-Щербина М.О.). 

 

3.7. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки на просп. 

Академіка Глушкова, 9б від 02.11.2007 №79-6-00550 (зі змінами) (А-26220). 

(Від 13.11.2018 № 08/231-4042/ПР). 

2) Про розірвання договорів оренди земельних ділянок на вул. Івана 

Кудрі, 7 від 15.05.2009 № 82-6-00547, № 82-6-00548 та договору оренди 

земельної ділянки на вул. Івана Кудрі, 9/15 від 19.11.2015 № 934 (А-26159). (Від 

08.11.2018 № 08/231-3940/ПР). 

 

3.8. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Пиренко Олені Володимирівні на вул. 

Луговій, 49-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32367). (Від 30.01.2018 № 

08/231-272/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Сторчаку Василю Володимировичу 

на вул. Левадній, 49-ж у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32081). 

(Від 29.01.2018 № 08/231-258/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Казімку Олександру 

Володимировичу на вул. Березневій, 8-б у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32416). (Від 25.01.2018 № 08/231-222/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Шинкаренку Віктору Івановичу на 

вул. Челюскінців, 5-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32089). 

(Від 29.01.2018 № 08/231-256/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12146
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12146
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12146
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12146
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12144
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12144
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12144
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12144
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12433
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12433
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12433
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12378
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12378
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12378
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12378
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8997
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8997
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8997
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8997
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8997
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8984
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8933
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8982
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8982
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8982
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8982
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8982
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8996
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відведення земельної ділянки громадянину Кулаковському Володимиру 

Олексійовичу у пров. Шевченка, 25-а у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32346). (Від 30.01.2018 № 08/231-271/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Загоруйку Олексію Сергійовичу у 

пров. Луговому, 8-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32312). 

(Від 30.01.2018 № 08/231-270/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Рябічевій Вікторії Вікторівні у пров. 

Івана Франка, 11-л у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32303). 

(Від 30.01.2018 № 08/231-269/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Паціоркевичу Олександру 

Ігоровичу на вул. Заплавній, 1-з у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32001). (Від 10.01.2018 № 08/231-59/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Паціоркевичу Ігорю 

Олександровичу у пров. Заплавному, 1-к у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32350). (Від 29.01.2018 № 08/231-255/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Гойстер Світлані Михайлівні у пров. 

Луговому, 8-б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32214). 

(Від 29.01.2018 № 08/231-257/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Шевченку Олександру Вікторовичу 

на вул. Тургенєва, 11-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31998). 

(Від 11.01.2018 № 08/231-76/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Манів Стефанії Іванівні на вул. 

Першого Травня, 12-ж у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32007). 

(Від 10.01.2018 № 08/231-61/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Сторчаку Денису Васильовичу на 

вул. Левадній, 49-з у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32078). 

(Від 22.01.2018 № 08/231-104/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8996
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8996
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8996
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8996
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8995
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8994
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8994
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8994
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8994
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8994
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8792
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8792
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8792
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8792
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8792
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8981
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8981
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8981
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8981
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8981
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8983
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8983
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8983
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відведення земельної ділянки громадянину Костюку Леоніду Адамовичу на 

вул. Підбірній, 8-з у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32003). 

(Від 22.01.2018 № 08/231-101/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Караульному Віктору Михайловичу 

на вул. Цілинній, 44-д у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (К-31281). 

(Від 22.01.2018 № 08/231-118/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Тертичній Марині Ігорівні на вул. 

Левадній, 47-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31804). 

(Від 30.01.2018 № 08/231-297/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Шинкаренку Віталію Степановичу 

на вул. Вуликовій, 15-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32158). 

(Від 24.01.2018 № 08/231-166/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Казімко Валентині Василівні на вул. 

Березневій, 2-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32090). 

(Від 30.01.2018 № 08/231-298/ПР). 

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Майбороді Олені Віталіївні у 1-му 

пров. Івана Франка, 1-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32366). 

(Від 30.01.2018 № 08/231-273/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Фесан Марії Михайлівні на вул. 

Сосновій, 32-а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31920). 

(Від 29.01.2018 № 08/231-259/ПР).  

 

3.9. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» на бульв. Вацлава 

Гавела, 16 у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування нежилого будинку-їдальні (К-30373). (Від 15.02.2018 № 08/231-

579/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 
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БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ВОЗДВИЖЕНСЬКА 9-19» на вул. 

Воздвиженській, 9-19 у Подільському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування багатоквартирного будинку (К-32075). (Від 25.01.2018 № 

08/231-216/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на вул. Флоренції, біля 

будинків 5, 12-а та будинків на вул. Раїси Окіпної, 5-б, 5-а, 7-а у Дніпровському 

районі м. Києва для утримання скверу (К-29800). (Від 21.08.2017 № 08/231-

1874/ПР). 

4) 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. 

Бульварно-Кудрявській, 2 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

скверу (К-32868). (Від 05.03.2018 № 08/231-765/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» у пров. Електриків, 17к у 

Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі 

складу обладнання (К-33115). (Від 17.04.2018 № 08/231-1283/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Державному архіву м. Києва на вул. 

Дорогожицькій, 4 у Шевченківському районі м. Києва для будівництва, 

експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі (К-34016). (Від 

15.05.2018 № 08/231-1596/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на транспортній розв’язці 

біля м. Лівобережна між просп. Броварським та вул. Андрія Шептицького для 

утримання транспортної розв’язки (К-30750). (Від 10.10.2017 № 08/231-

2498/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«СЮЇТА» на вул. Дмитрівській, 1 (літери А, А') у Шевченківському районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування нежитлового приміщення 

оздоровчого комплексу (К-26751). (Від 04.07.2016 № 08/231-2808/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ «АСТРА ГРУП» на вул. Антоновича, 5а, 5б у Голосіївському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлових будинків 

(офісне приміщення) (К-27633). (Від 22.02.2017 № 08/231-500/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Національній бібліотеці України імені В.І. 

Вернадського на просп. Голосіївському, 3 у Голосіївському районі м. Києва для 
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експлуатації та обслуговування транспортної інфраструктури (стоянки) (К-

29583). (Від 05.12.2017 № 08/231-3069/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному некомерційному підприємству 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва 

на вул. Івана Мазепи, 2 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування центру первинної медико-санітарної допомоги (К-34242). (Від 

26.07.2018 № 08/231-2442/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на вул. Довнар-

Запольського (між будинками 1/12, 3, 3/1, 3/2) у Шевченківському районі м. 

Києва для утворення та експлуатації скверу (К-31322). (Від 23.11.2017 № 

08/231-2831/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ПОДІЛРЕМБУД» на вул. Межигірській, 87-А у Подільському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісно-складських будівель 

(К-33021). (Від 11.04.2018 № 08/231-1186/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. 

Маршала Тимошенка, 2м в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33453). (Від 24.04.2018 № 08/231-1379/ПР). 

15) 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 Марії Приймаченко у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зеленої зони (К-33349). (Від 24.05.2018 № 08/231-1805/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 бульв. 

Академіка Вернадського, 63-а, 71-а у Святошинському районі м. Києва для 

експлуатації скверу (К-33346). (Від 02.05.2018 № 08/231-1470/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 вул. 

Ярослава Івашкевича, 5 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33433). (Від 24.04.2018 № 08/231-1380/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва для 
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експлуатації та обслуговування павільйонів виходу (входу) зі станції 

метрополітену «Вирлиця» (К-33096). (Від 05.04.2018 № 08/231-1162/ПР). 

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

перетині вул. Ялтинської та Сормовської у Дарницькому районі м. Києва, парк 

«Таращанець» для облаштування, експлуатації та обслуговування зелених 

насаджень (парку) (К-33218). (Від 24.04.2018 № 08/231-1383/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» на вул. Набережно-Хрещатицькій, 

13г у Подільському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації 

нежилого будинку (будівлі колишнього бюро інструментального господарства) 

(К-33175). (Від 17.04.2018 № 08/231-1265/ПР). 

21) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Січових Стрільців, 28 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

скверу (К-32867). (Від 05.03.2018 № 08/231-763/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. 

Володимирській, 24 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

скверу (К-32875). (Від 05.03.2018 № 08/231-764/ПР). 

23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 

вул. Рейтарської та пров. Георгіївського у Шевченківському районі м. Києва 

для експлуатації скверу (К-32874). (Від 05.03.2018 № 08/231-761/ПР). 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» у Подільському районі м. Києва під влаштування будівельних 

майданчиків для будівництва об’єктів дільниці Сирецько-Печерської лінії 

метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар (К-32720). (Від 

05.03.2018 № 08/231-759/ПР). 

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування аварійного виходу зі станції метрополітену 

«Вирлиця» та вентиляційного кіоску № 245-2 (К-33281). (Від 22.05.2018 № 

08/231-1762/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Національному комплексу «Експоцентр України» 

на просп. Академіка Глушкова, 1 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів цілісного майнового 
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комплексу та проведення виставкової діяльності (К-34715). (Від 20.09.2018 № 

08/231-3008/ПР). 

27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «Квітень» на вул. Голосіївській, 13а у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (К-

30890). (Від 05.04.2018 № 08/231-1169/ПР). 

28) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на вул. Еспланадній у Печерському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування павільйонів виходу (входу) станції 

метрополітену «Палац спорту» (К-33066). (Від 05.04.2018 № 08/231-1163/ПР). 

29) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Преображенській, 22/9 у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації 

скверу (К-32679). (Від 08.02.2018 № 08/231-488/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. 

Березняківській, 12 у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-

33156). (Від 24.04.2018 № 08/231-1384/ПР). 

31) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Петра Григоренка, 36-38 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та облаштування зелених насаджень (сквер) (К-33541). (Від 

24.04.2018 № 08/231-1378/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» між 

будівлями на просп. Володимира Маяковського, 73-75/2 у Деснянському районі 

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

обслуговування території скверу (К-33345). (Від 03.05.2018 № 08/231-1476/ПР). 

33) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Архітектора Вербицького, 11 у Дарницькому районі м. Києва для 

облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-

33335). (Від 24.05.2018 № 08/231-1809/ПР). 

34) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Семіляку Сергію Олександровичу 

на вул. Солом’янській, 1 (літ. Г) у Солом’янському районі м. Києва для 

обслуговування кафе (К-30065). (Від 28.09.2017 № 08/231-2332/ПР). 

(Повторно). 
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35) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Благодійній організації «Фонд пам’яті «Бабин 

Яр» на вул. Мельникова, 46-а у Шевченківському районі м. Києва для 

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

енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства 

(крім об’єктів дорожнього сервісу) (К-35184). (Від 20.09.2018 № 08/231-

3011/ПР). 

36) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Благодійній організації «Фонд пам’яті «Бабин 

Яр» на вул. Мельникова, 46-а у Шевченківському районі м. Києва для 

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

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв’язку та дорожнього господарства 

(крім об’єктів дорожнього сервісу) (К-35183). (Від 20.09.2018 № 08/231-

3013/ПР). 

37) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Благодійній організації «Фонд пам’яті «Бабин 

Яр» на вул. Мельникова у Шевченківському районі м. Києва для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, 

об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (без дорожнього сервісу) (К-35266). 

(Від 20.09.2018 № 08/231-3012/ПР). 

38) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству «Парк культури та 

відпочинку «Гідропарк» на острові Венеціанський у Дніпровському районі м. 

Києва для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних 

цілей (К-33989). (Від 08.10.2018 № 08/231-3339/ПР). 

 

3.10. Про внесення змін до рішення: 

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.04.2017 

№ 100/2322 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Королишиній Катерині Богданівні на 

вул. Власенка у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» (А-24461). 

(Від 29.03.2018 № 08/231-1077/ПР). 

 

 

3.11. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Мургі Владиславі 

Олександрівні на вул. Миколи Трублаїні, 69 у Святошинському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-32689). (Від 12.02.2018 № 08/231-533/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Суслову 

Владиславу Ігоровичу на вул. Григорія Ващенка у Дарницькому районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-32293). (Від 12.02.2018 № 08/231-532/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Демченку Ігорю 

Валерійовичу на вул. Григорія Ващенка у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32298). (Від 19.02.2018 № 08/231-619/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Швець Катерині 

Миколаївні на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32735). 

(Від 08.02.2018 № 08/231-493/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Королю Яну 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32751). (Від 19.02.2018 № 08/231-613/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Микитенко Ірині 

Василівні на хуторі Редьки, 1 в Оболонському районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32766). 

(Від 12.02.2018 № 08/231-534/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Індюховій 

Олександрі Юріївні на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32787). (Від 19.02.2018 № 08/231-615/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябову Михайлу 

Володимировичу на вул. Верболозній у Подільському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32535). (Від 15.02.2018 № 08/231-585/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Віноградовій 

Оксані Григорівні на вул. Чалого у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32575). (Від 07.02.2018 № 08/231-461/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бояджян Юлії 

Гагіківні на узвозі Смородинському у Шевченківському районі м. Києва для 

ведення індивідуального садівництва (К-32768). (Від 08.02.2018 № 08/231-

505/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Копитьку 

Андрію Ярославовичу на узвозі Смородинському у Шевченківському районі м. 

Києва для індивідуального садівництва (К-32736). (Від 15.02.2018 № 08/231-

588/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Букші Федору 

Леонідовичу на вул. Лазурній у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31846). (Від 15.02.2018 № 08/231-584/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Годлевському 

Віталію Івановичу на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32801). (Від 19.02.2018 № 08/231-617/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Копитьку 

Андрію Ярославовичу на вул. Володимира Сальського, між будинками № 44 та 

№ 42 у Шевченківському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32734). (Від 08.02.2018 № 

08/231-499/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гладкій Ганні 

Сергіївні на вул. Лісоводній, 52 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32759). (Від 08.02.2018 № 08/231-500/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бузницькій Ользі 

Федорівні на вул. Тургенєва, 4 у Деснянському районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-32613). (Від 15.02.2018 № 08/231-589/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Драч Олені 

Миколаївні на вул. 204-ій А Садовій, діл. 20 у Дніпровському районі м. Києва 

для ведення садівництва (К-31799). (Від 19.02.2018 № 08/231-614/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Чепурній Тетяні 

Миколаївні на вул. Вітавській, 32а у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32498). (Від 08.02.2018 № 08/231-498/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сердюку 

Михайлу Івановичу на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32815). (Від 19.02.2018 № 08/231-620/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Горбуновій Ксенії 
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Анатоліївні на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32831). 

(Від 19.02.2018 № 08/231-616/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Горбань Лідії 

Петрівні на вул. Чалого у Святошинському районі міста Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32572). 

(Від 12.02.2018 № 08/231-528/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Деревянку 

Олександру Андрійовичу на вул. Проектній, 1 у Солом’янському районі м. 

Києва для ведення особистого селянського господарства (К-31854). (Від 

12.02.2018 № 08/231-529/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковальчук Нелі 

Миколаївні на хуторі Редьки, 1 в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32704). (Від 08.02.2018 № 08/231-502/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Деревянку 

Дмитру Андрійовичу на вул. Проектній, 1 у Солом’янському районі м. Києва 

для ведення садівництва (К-31946). (Від 26.12.2017 № 08/231-3290/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Деревянку 

Андрію Валентиновичу на вул. Проектній, 1 у Солом’янському районі м. Києва 

для ведення садівництва (К-31944). (Від 11.01.2018 № 08/231-74/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Деревянко Оксані 

Юріївні на вул. Проектній, 1 у Солом’янському районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-31945). (Від 26.12.2017 № 08/231-3291/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сіньку Юрію 

Володимировичу на вул. Проектній, 1 у Солом’янському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-31986). (Від 11.01.2018 № 08/231-72/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сінько Валентині 

Миколаївні на вул. Проектній, 1 у Солом’янському районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-31984). (Від 10.01.2018 № 08/231-56/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шемчуку 

Віталію Юрійовичу на вул. Петропавлівській, 16в у Подільському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-32517). (Від 08.02.2018 № 08/231-491/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвину 
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Валерію Валерійовичу в Оболонському районі міста Києва (південно-східний 

берег водойми, що розташована з північно-західної сторони від перетину 

вулиць Курортної та Міської) для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-32594). (Від 05.02.2018 № 08/231-

391/ПР). 
31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гутковському 

Сергію Олександровичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33050). (Від 28.03.2018 № 08/231-1022/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Черні Ользі Іллівні 

на вул. Андрія Головка, 4 у Солом’янському районі м. Києва для 

обслуговування та експлуатації прибудови до житлового будинку (К-32079). 

(Від 05.02.2018 № 08/231-396/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кулінічу Андрію 

Олеговичу в Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32753). (Від 08.02.2018 № 

08/231-495/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Томілко Світлані 

В’ячеславівні на вул. Отто Шмідта, 16-б (біля будинку) у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-29044). (Від 12.02.2018 № 08/231-527/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвину 

Валерію Валерійовичу на вул. Западинській у Подільському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32592). (Від 08.02.2018 № 08/231-497/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кунову Петру 

Петровичу на вул. 4-тій Залізничній, діл. 4 у Дніпровському районі м. Києва 

для ведення садівництва (К-33264). (Від 24.04.2018 № 08/231-1390/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пастушенку 

Віктору Васильовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32540). (Від 01.02.2018 № 08/231-351/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Валерію Петровичу на перетині просп. Мінського та Великої Окружної дороги 

в Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-33032). (Від 28.03.2018 № 08/231-

1024/ПР). 
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39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Костюку Дмитру 

Сергійовичу у Голосіївському районі м. Києва для індивідуального дачного 

будівництва (К-32374). (Від 01.02.2018 № 08/231-348/ПР).  

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Томілко Світлані 

В’ячеславівні на вул. Отто Шмідта, 16-б (біля будинку) у Шевченківському 

районі м. Києві для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-29043). (Від 12.02.2018 № 08/231-531/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сич Олександрі 

Олександрівні на вул. Чалого у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32568). (Від 12.02.2018 № 08/231-526/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лукашеву 

Михайлу Валерійовичу на хуторі Редьки, 1 в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32715). (Від 08.02.2018 № 08/231-490/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Панченку 

Василю Олександровичу на вул. Толбухіна, 37-а у Шевченківському районі м. 

Києва для ведення індивідуального садівництва (К-31568). (Від 01.02.2018 № 

08/231-347/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кращенку Єгору 

Олександровичу між вул. Лісоводною, 50б та вул. Лісоводною, 52в у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-33131). (Від 05.04.2018 № 08/231-

1165/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лазарчук 

Анастасії Сергіївні у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33083). 

(Від 28.03.2018 № 08/231-1023/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Вітів Оксані 

Анатоліївні на хуторі Редьки, 2-а в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32471). (Від 01.02.2018 № 08/231-350/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нікіфорову 

Андрію Миколайовичу на вул. Пирогівський шлях у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-32512). (Від 05.02.2018 № 08/231-390/ПР). 
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48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дорошенку 

Максиму Юрійовичу на вул. Крутій у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32452). (Від 12.02.2018 № 08/231-

525/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Панову Ігорю 

Валерійовичу вул. Григорія Ващенка у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32297). (Від 01.02.2018 № 08/231-354/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гутковській Лілії 

Юріївні у селищі Водогін в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33058). 

(Від 12.04.2018 № 08/231-1229/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Петриченко 

Галині Федорівні на перетині Мінського проспекту та Окружної дороги в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-32843). (Від 08.02.2018 № 08/231-

492/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Комарчуку 

Юрію Митрофановичу на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32832). (Від 29.03.2018 № 08/231-1040/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гутковській Лілії 

Юріївні на вул. Володимира Сальського у Шевченківському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33022). (Від 29.03.2018 № 08/231-1037/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвину Роману 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34874). (Від 26.09.2018 № 08/231-3117/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО ЕДЮКЕЙШН ГРУП» на просп. 

Академіка Глушкова, 12в у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської 

забудови (К-32619). (Від 23.04.2018 № 08/231-1345/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству 

«Дрозд» на просп. Академіка Глушкова, 30 у Голосіївському районі м. Києва 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8299
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8299
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8299
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8299
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8299
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9091
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9091
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9091
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9091
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9091
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9909
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9909
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9909
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9909
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9909
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9294
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9294
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9294
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9294
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9294
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9294
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9750
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9750
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9750
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9750
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9750
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9747
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9747
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9747
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9747
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9747
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11688
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11688
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11688
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11688
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11688
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10041
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10041
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10041
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10041
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10041
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10041
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9359
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9359
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9359


28 

 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (К-32641). (Від 19.02.2018 

№ 08/231-618/ПР).  

57) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва на вул. 

Деміївській, 11 у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-31792). (Від 

05.04.2018 № 08/231-1167/ПР). 

58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «Світлана» на вул. Уляни Громової, 5 у Солом’янському 

районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового 

будинку (К-32470). (Від 05.02.2018 № 08/231-392/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКА РВ» на просп. Науки у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування та ремонту 

об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів 

зв’язку і дорожнього господарства та озеленення і благоустрою території 

загального користування (К-33001). (Від 05.04.2018 № 08/231-1168/ПР). 

 

3.12. Про відмову у наданні земельної ділянки громадянам: 

 

1) Про відмову у наданні земельної ділянки у власність громадянці 

Чеботар Тетяні Іванівні у пров. Садовому, 6 у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (А-23671). (Від 06.03.2018 № 08/231-803/ПР). 

 

4. Різне. 

 

 

Київський міський голова     В. Кличко 
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