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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання II сесії                               

Київської міської ради                      

ІX скликання 02 грудня 2021 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської 

міської ради ІX скликання 02 грудня 2021 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про внесення змін до міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 

2019–2021 роки. (Від 10.11.2021 № 08/231-4078/ПР). (Доп. Ткачук Р.С.). 

2) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Привокзальна, 10» у Дарницькому районі 

міста Києва. (Від 29.10.2021 № 08/231-3911/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

3) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Привокзальна, 8/1» у Дарницькому районі 

міста Києва. (Від 29.10.2021 № 08/231-3916/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

4) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вулиця Джона Маккейна 37» у Печерському 

районі міста Києва. (Від 29.10.2021 № 08/231-3909/ПР). (Доп. Ярмоленко 

Ю.О.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22931
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22950
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22926
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5) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Здорова Дарниця» у Дарницькому районі 

міста Києва. (Від 29.10.2021 № 08/231-3914/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

6) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Олеся Гончара» у Шевченківському районі 

міста Києва. (Від 29.10.2021 № 08/231-3915/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

7) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Харківський» у Дарницькому районі міста 

Києва. (Від 29.10.2021 № 08/231-3912/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

8) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Вуличний комітет «Кавказький» у Солом’янському районі міста 

Києва. (Від 29.10.2021 № 08/231-3913/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

9) Про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Кухмістер» у Дніпровському районі міста 

Києва. (Від 29.10.2021 № 08/231-3910/ПР). (Доп. Ярмоленко Ю.О.). 

10) Про відмову в наданні згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та до сфери управління виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) захисних 

споруд цивільного захисту. (Від 16.08.2021 № 08/231-3067/ПР). (Доп. Ткачук 

Р.С.). 

11) Про питання забезпечення належного функціонування та 

експлуатації індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у житлових будинках міста 

Києва. (Від 04.11.2021 № 08/231-4013/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

12) Про оголошення природних об’єктів ботанічними пам’ятками 

природи місцевого значення «Багатовіковий дуб Павлівського скверу», 

«Багатовіковий дуб Малишева» та «Багатовікова липа Венгринівського». (Від 

20.10.2021 № 08/231-3771/ПР). (Доп. Семенова К.І.). 

13) Про звернення Київської міської ради до Ради національної безпеки 

і оборони України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо розробки та прийняття необхідних законодавчих змін для посилення 

державного контролю у сфері обігу наркотичних лікарських засобів. (Від 

25.10.2021 № 08/231-3879/ПР). (Доп. Зубрицька О.М.). 

 

2. Про питання власності: 

 

1) Про закріплення основних засобів за Київською міською радою. 

(Від 26.10.2021 № 08/231-3880/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.). 

2) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом 

багатофункціонального житлового комплексу на вул. Краснова, 25 у 

Святошинському районі. (Від 18.11.2016 № 08/231-4662/ПР). (Друге читання). 

(Доп. Мельник Н.О.).  

 

 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22945
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22945
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22945
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22948
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22948
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22948
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22935
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22935
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22935
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22928
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22928
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22928
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22828
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22828
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22828
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22828
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22864
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22864
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22864
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22864
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22864
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-376555423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-376555423
https://kmr.gov.ua/uk/content/rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4236
https://kmr.gov.ua/uk/content/rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4236
https://kmr.gov.ua/uk/content/rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4236
https://kmr.gov.ua/uk/content/rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4236
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3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

3.1.1. Для інших потреб: 

 

1) Про надання приватному акціонерному товариству «УНІВЕРСАМ-

2» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв’язку та 

дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на просп. 

Перемоги, 94/1 у Шевченківському районі міста Києва (780928011). (Від 

13.10.2021 № 08/231-3761/ПР). 

 

3.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову МІЖНАРОДНІЙ БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ФОНД ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

УКРАЇНИ» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і туристичних цілей в межах Голосіївського району 

міста Києва (300131210). (Від 11.08.2021 № 08/231-3022/ПР). 

2) Про відмову ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ПАТРІОТ-

2» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства на вул. Алматинській, 

74 у Дніпровському районі міста Києва (350124353). (Від 05.08.2021 № 08/231-

2942/ПР). 

3) Про відмову ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ПАТРІОТ-

2» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства на вул. Алматинській, 

74А у Дніпровському районі міста Києва (310185569).(Від 02.08.2021 № 08/231-

2834/ПР). 

4) Про відмову ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Сім’ї Прахових 

(Гайдара) у Голосіївському районі міста Києва (520701341). (Від 10.06.2021 № 

08/231-2044/ПР). 

5) Про відмову Автокооперативній стоянці «ВИМПЕЛ» у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду для експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22766
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21029
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21029
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21339
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21339
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21339
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Августина Волошина, 30 у Солом’янському районі міста Києва (550501770). 

(Від 06.07.2021 № 08/231-2331/ПР). 

6) Про відмову приватному підприємству «ВОРРІОР» у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та експлуатації складських приміщень на вул. 

Либідській у Голосіївському районі міста Києва (201908873). (Від 28.09.2021 № 

08/231-3553/ПР). 

7) Про відмову громадянину Яремку Борису Йосафатовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для роздрібної торгівлі продуктами харчування на вул. 

Михайла Гришка, 8 у Дарницькому районі міста Києва (489013303). (Від 

23.07.2021 № 08/231-2704/ПР). 

8) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КП «ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 2» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вул. Івана 

Кочерги, 12 у Дарницькому районі міста Києва (612960166). (Від 23.07.2021 № 

08/231-2719/ПР). 

 

3.3. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про надання громадянину Пометньову Дмитру Олександровичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Чабанівській, 6б у Голосіївському 

районі міста Києва (652200163). (Від 31.03.2021 № 08/231-1113/ПР). 

(Повторно). 

2) Про надання громадянину Тарасову Юрію Петровичу дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Лютневій, 1-д у Голосіївському районі міста Києва 

(504501177). (Від 29.10.2021 № 08/231-3901/ПР). 

 

3.4. Про відмову у наданні дозволу громадянам на розроблення 

проєкту землеустрою:  

 

1) Про відмову громадянину Яремичу Володимиру Семеновичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для експлуатації та обслуговування гаража на 

вул. Мечнікова, 14а у Печерському районі міста Києва (692900104). (Від 

30.09.2021 № 08/231-3610/ПР). 

2) Про відмову громадянину Приходіну Олександру Олександровичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21339
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21339
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21708
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20119
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20119
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20119
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20119
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20119
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21521
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земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на вул. Ягідній, 

45 у Солом’янському районі міста Києва (483011493). (Від 09.07.2021 № 

08/231-2446/ПР). 

3) Про відмову громадянину Приходіну Олександру Олександровичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 51 у 

Солом’янському районі міста Києва (360126471). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2625/ПР). 

4) Про відмову громадянину Приходіну Олександру Олександровичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Стадіонній, 13-В у 

Солом’янському районі міста Києва (417014862). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2629/ПР). 

5) Про відмову громадянину Приходіну Олександру Олександровичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на вул. 

Повітрофлотській, 6 у Солом’янському районі міста Києва (201779692). (Від 

09.07.2021 № 08/231-2469/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність для будівництва індивідуальних гаражів на вул. Коцюбинського, 22 у 

Дарницькому районі міста Києва (453010700). (Від 18.06.2021 № 08/231-

2159/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Дарницькому і Деснянському районах міста Києва (360125465). (Від 

17.09.2021 № 08/231-3417/ПР). 

8) Про відмову громадянину Горленку Дмитру Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на вул. 1-шій Острівній «Острів 

водників» у Голосіївському районі міста Києва (452012342). (Від 28.09.2021 № 

08/231-3557/ПР). 

9) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку у 

Печерському районі міста Києва (448010491). (Від 11.08.2021 № 08/231-

2973/ПР). 

10) Про відмову громадянину Слюсаренку Григорію Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(460016207). (Від 28.09.2021 № 08/231-3548/ПР). 

11) Про відмову громадянці Власковій Ірині Владиславівні у наданні 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21628
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21628
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21628
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21628
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21628
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21628
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22428
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22428
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22428
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22428
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22569
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22569
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22569
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22569
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22569
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21984
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22578
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дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Обухівській у Святошинському районі міста Києва (428016149). (Від 28.09.2021 

№ 08/231-3566/ПР). 

12) Про відмову громадянину Костюченку Олександру Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Отто Шмідта, між № 16-Б та № 8-Г у Шевченківському районі міста Києва 

(340143975). (Від 28.09.2021 № 08/231-3562/ПР). 

13) Про відмову громадянці Арцибашевій Світлані Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (562801195). (Від 28.09.2021 № 08/231-3563/ПР). 

14) Про відмову громадянці Марієвській Кристині Яківні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд та для ведення садівництва у Дарницькому 

районі міста Києва (380190469). (Від 28.09.2021 № 08/231-3564/ПР). 

15) Про відмову громадянці Малієвій Катерині Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сосновій у Голосіївському районі міста 

Києва (754601016). (Від 28.09.2021 № 08/231-3555/ПР). 

16) Про відмову громадянину Менделю Дмитру Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Солом’янському районі міста Києва 

(201203600). (Від 26.07.2021 № 08/231-2751/ПР). 

17) Про відмову громадянину Лігусу Максиму Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування індивідуального жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській у 

Голосіївському районі міста Києва (402013653). (Від 26.07.2021 № 08/231-

2750/ПР). 

18) Про відмову громадянину Наришкову Євгенію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 158 а у Голосіївському 

районі міста Києва (781739012). (Від 26.07.2021 № 08/231-2745/ПР). 

19) Про відмову громадянину Струкову Олександру Вячеславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва 

поблизу пров. Соснового у Деснянському районі міста Києва (350155587). (Від 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21758
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21758
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21758
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21758
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26.07.2021 № 08/231-2746/ПР). 

20) Про відмову громадянину Ширінову Ігнату Камал Огли у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд на вул. Боричів Тік, між 15-23 

номерами будинків у Подільському районі міста Києва (572901797). (Від 

26.07.2021 № 08/231-2747/ПР). 

21) Про відмову громадянці Бондаренко Ользі Костянтинівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Маршака, 2-4 у Святошинському 

районі міста Києва (662650102). (Від 26.07.2021 № 08/231-2748/ПР). 

22) Про відмову громадянину Гераскевичу Макару Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Федора Максименка в 

Оболонському районі міста Києва (201173671). (Від 26.07.2021 № 08/231-

2741/ПР). 

23) Про відмову громадянину Шпаку Миколі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

вул. М. Юнкерова та Лінії 10 в Оболонському районі міста Києва (742999018). 

(Від 26.07.2021 № 08/231-2739/ПР). 

24) Про відмову громадянину Подворному Іллі Дмитровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на вул. Михайла 

Чалого у Святошинському районі міста Києва (689130103). (Від 26.07.2021 № 

08/231-2736/ПР). 

25) Про відмову громадянину Бойку Сергію Олександровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на просп. Броварському, 111, діл. 

№ 10 у Деснянському районі міста Києва (414014137). (Від 24.09.2021 № 

08/231-3522/ПР). 

26) Про відмову громадянину Мельнику Олексію Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 

Столичному шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (689780136). (Від 

24.09.2021 № 08/231-3539/ПР). 

27) Про відмову громадянину Федоренку Євгену Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 

просп. Науки у Голосіївському районі міста Києва (441017791). (Від 27.07.2021 

№ 08/231-2764/ПР). 

28) Про відмову громадянину Іванову Сергію Миколайовичу у наданні 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21758
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21740
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21740
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21740
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21740
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21740
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22548
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21747
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дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Валі Котика, 41а 

у Святошинському районі міста Києва (481017962). (Від 27.07.2021 № 08/231-

2763/ПР). 

29) Про відмову громадянину Шатилу Ігорю Леонідовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва у Дарницькому районі міста Києва 

(549801140). (Від 24.09.2021 № 08/231-3532/ПР). 

30) Про відмову громадянці Закревській Інні Григорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на Столичному 

шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (409017082). (Від 24.09.2021 

№ 08/231-3531/ПР). 

31) Про відмову громадянину Цушку Олександру Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Шевченківському районі міста Києва (689350164). (Від 24.09.2021 № 08/231-

3530/ПР). 

32) Про відмову громадянину Рудьку Євгену Анатолійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на Столичному 

шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (678660127). (Від 24.09.2021 

№ 08/231-3526/ПР). 

33) Про відмову громадянці Самохіній Тетяні Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення садівництва на вул. 16-тій Садовій, 

діл. 19-А у Дніпровському районі міста Києва (310161024). (Від 24.09.2021 № 

08/231-3524/ПР). 

34) Про відмову громадянці Рудницькій Альоні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства у 

Деснянському районі міста Києва (584801590). (Від 27.07.2021 № 08/231-

2777/ПР). 

35) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

Дарницькому районі міста Києва (503901083). (Від 27.07.2021 № 08/231-

2776/ПР). 

36) Про відмову громадянину Ботнарьову Андрію Валерійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для дачного будівництва на 11 Лінії, 

діл. 23-а (КДТ «Чорнобилець») в Оболонському районі міста Києва 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22541
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22535
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21594
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(542701063). (Від 21.07.2021 № 08/231-2591/ПР). 

37) Про відмову громадянці Майоровій Олександрі Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення садівництва на вул. 

Садовій, 5 діл. 25 у Дніпровському районі міста Києва (201065492). (Від 

21.07.2021 № 08/231-2624/ПР). 

38) Про відмову громадянину Сороці Віктору Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва у пров. Левадному у 

Дарницькому районі міста Києва (201259425). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2622/ПР). 

39) Про відмову громадянину Баркову Назару Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Весняній у Голосіївському 

районі міста Києва (559701442). (Від 29.07.2021 № 08/231-2789/ПР). 

40) Про відмову громадянину Лігусу Максиму Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на вул. Цілинній 

у Голосіївському районі міста Києва (625000183). (Від 29.07.2021 № 08/231-

2784/ПР). 

41) Про відмову громадянці Онопко Ельвірі Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва 

(777697012). (Від 29.07.2021 № 08/231-2783/ПР). 

42) Про відмову громадянці Рожанській Ірині Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Крутій у Голосіївському районі міста 

Києва (550101661). (Від 29.07.2021 № 08/231-2793/ПР). 

43) Про відмову громадянці Рожанській Ірині Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ягідній у Голосіївському районі міста 

Києва (330188501). (Від 29.07.2021 № 08/231-2795/ПР). 

44) Про відмову громадянці Рожанській Ірині Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ягідній у Голосіївському районі міста 

Києва (523501186). (Від 29.07.2021 № 08/231-2794/ПР). 

45) Про відмову громадянину Пікінеру Олександру Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Федора 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21625
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21795
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21790
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21790
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21790
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21790
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21790
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21789
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21789
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21789
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21789
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21789
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21801
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21800
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21798
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21798
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21798
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21798
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Максименка в Оболонському районі міста Києва (533101633). (Від 29.07.2021 

№ 08/231-2792/ПР). 

46) Про відмову громадянці Сампір Ілоні Анатоліївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі 

міста Києва (677720131). (Від 29.07.2021 № 08/231-2791/ПР). 

47) Про відмову громадянину Сєргєєнку Віталію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Моложанській у 

Деснянському районі міста Києва (546101907). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2623/ПР). 

48) Про відмову громадянину Шпаку Миколі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. 4-му Садовому, 15 у Деснянському 

районі міста Києва (350170313). (Від 21.07.2021 № 08/231-2653/ПР). 

49) Про відмову громадянину Голіцину Сергію Павловичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд поблизу 1-го провулку Радистів у 

Деснянському районі міста Києва (560801262). (Від 29.07.2021 № 08/231-

2790/ПР). 

50) Про відмову громадянину Дембіцькому Юрію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (524701894). (Від 22.07.2021 № 08/231-2674/ПР). 

51) Про відмову громадянину Гераскевичу Макару Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Федора Максименка в 

Оболонському районі міста Києва (701892017). (Від 22.07.2021 № 08/231-

2676/ПР). 

52) Про відмову громадянці Хайжачиній Олесі Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (370107641). (Від 22.07.2021 № 08/231-2688/ПР). 

53) Про відмову громадянину Гераскевичу Макару Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Федора Максименка в 

Оболонському районі міста Києва (679950101). (Від 23.07.2021 № 08/231-

2718/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21798
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21798
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21797
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21797
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21797
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21797
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21656
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21796
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21796
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21796
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21796
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21796
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21796
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21679
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21679
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21679
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21679
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21679
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21679
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21694
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21694
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21694
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21694
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21694
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21722
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54) Про відмову громадянину Сороці Віктору Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

Дарницькому районі міста Києва (463013408). (Від 23.07.2021 № 08/231-

2715/ПР). 

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

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд біля вул. Радистів, 52 у Деснянському районі міста Києва 

(201226008). (Від 23.07.2021 № 08/231-2713/ПР). 

56) Про відмову громадянину Шпаку Миколі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Цісик в Оболонському районі міста Києва (651250105). (Від 23.07.2021 № 

08/231-2711/ПР). 

57) Про відмову громадянину Мельничуку Олександру Миколайовичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Корінній, 3А у 

Голосіївському районі міста Києва (201623271). (Від 23.07.2021 № 08/231-

2710/ПР). 

58) Про відмову громадянці Ярошенко Світлані Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і спору у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (615580154). (Від 06.07.2021 № 08/231-2317/ПР). 

59) Про відмову громадянину Пшеничному Сергію Вячеславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 74 у 

Деснянському районі міста Києва (370198238). (Від 06.07.2021 № 08/231-

2318/ПР). 

60) Про відмову громадянину Стрюку Віталію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (783620015). (Від 06.07.2021 № 08/231-2319/ПР). 

61) Про відмову громадянці Гонті Олені Савеліївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 2 у Деснянському районі міста Києва 

(511101156). (Від 06.07.2021 № 08/231-2320/ПР). 

62) Про відмову громадянину Андрущенку Броніславу Трохимовичу у 

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

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Березневій, 93-А у 

Дарницькому районі міста Києва (497011434). (Від 06.07.2021 № 08/231-

2329/ПР). 

63) Про відмову громадянину Гаврилюку Сергію Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 12 у 

Деснянському районі міста Києва (557001378). (Від 06.07.2021 № 08/231-

2330/ПР). 

64) Про відмову громадянці Коваль Анастасії Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Польовій, 44 у Дарницькому районі 

міста Києва (717190018). (Від 06.07.2021 № 08/231-2332/ПР). 

65) Про відмову громадянці Кирпач Наталії Андріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Трипільській, 32 б у Дарницькому 

районі міста Києва (436014913). (Від 06.07.2021 № 08/231-2333/ПР). 

66) Про відмову громадянину Рогоцькому Ростиславу Олександровичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Рожнянській 

(урочище Городище) у Деснянському районі міста Києва (506601902). (Від 

06.07.2021 № 08/231-2334/ПР). 

67) Про відмову громадянину Ляховичу Олександру Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 70 у 

Деснянському районі міста Києва (380108116). (Від 08.07.2021 № 08/231-

2379/ПР). 

68) Про відмову громадянину Замаху Іллі Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва на вул. 51-ій та 52-ій 

Садовій у Дарницькому районі міста Києва (201365686). (Від 08.07.2021 № 

08/231-2380/ПР). 

69) Про відмову громадянці Стицюк Ірині Петрівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального дачного будівництва поблизу пров. Соснового у 

Деснянському районі міста Києва (491016874). (Від 05.07.2021 № 08/231-

2298/ПР). 

70) Про відмову громадянину Коломійцю Анатолію Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

Деснянському районі міста Києва (201120812). (Від 05.07.2021 № 08/231-
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2299/ПР). 

71) Про відмову громадянці Кротенко Тетяні Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Гоголя, 12 в у Дарницькому районі 

міста Києва (663480192). (Від 05.07.2021 № 08/231-2300/ПР). 

72) Про відмову громадянину Тремтію Артему Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сосновій (Лісоводній) у 

Голосіївському районі міста Києва (453017346). (Від 17.09.2021 № 08/231-

3419/ПР). 

73) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність на бульв. Перова у Дніпровському районі міста Києва (300100841). 

(Від 24.09.2021 № 08/231-3516/ПР). 

74) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність для будівництва індивідуальних гаражів на вул. Коцюбинського, 22 у 

Дарницькому районі міста Києва (753292010). (Від 17.06.2021 № 08/231-

2109/ПР). 

75) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність на вул. Літинській у Дніпровському районі міста Києва (537301485). 

(Від 17.09.2021 № 08/231-3416/ПР). 

76) Про відмову громадянину Дембіцькому Юрію Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова у Дарницькому районі 

міста Києва (652270154). (Від 23.07.2021 № 08/231-2707/ПР). 

77) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

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

Дарницькому районі міста Києва (795391015). (Від 23.07.2021 № 08/231-

2714/ПР). 

78) Про відмову громадянину Кулику Олегу Володимировичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 72 у Деснянському 

районі міста Києва (380118396). (Від 08.07.2021 № 08/231-2376/ПР). 

79) Про відмову громадянці Ковтонюк Валентині Іллівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля вул. Радистів у Деснянському районі 
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міста Києва (410015280). (Від 08.07.2021 № 08/231-2377/ПР). 

80) Про відмову громадянці Бершак Анні Іванівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва (310135287). (Від 

08.07.2021 № 08/231-2378/ПР). 

81) Про відмову громадянину Малякіну Ігорю Миколайовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на просп. Броварському, 111, діл. 

№14 у Деснянському районі міста Києва (586201159). (Від 24.09.2021 № 08/231-

3534/ПР). 

82) Про відмову громадянину Потапенку Максиму Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва на просп. Броварському, 

111, діл. № 17 у Деснянському районі міста Києва (543401956). (Від 24.09.2021 

№ 08/231-3533/ПР). 

83) Про відмову громадянину Яцентюку Володимиру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

Святошинському районі міста Києва (606370123). (Від 27.07.2021 № 08/231-

2774/ПР). 

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

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Курортній в 

Оболонському районі міста Києва (629490139). (Від 27.07.2021 № 08/231-

2772/ПР). 

85) Про відмову громадянці Сягалюк Надії Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для обробки сільського господарства на вул. 

Пухівській у Деснянському районі міста Києва (637520178). (Від 27.07.2021 № 

08/231-2771/ПР). 

86) Про відмову громадянці Тимошенко Наталії Леонідівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Замковецькій, 80-В у 

Подільському районі міста Києва (401011843). (Від 22.07.2021 № 08/231-

2683/ПР). 

87) Про відмову громадянці Кульбачній Олені Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Жулянській біля номера 8а у 

Голосіївському районі міста Києва (635740119). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2639/ПР). 
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88) Про відмову громадянці Яременко Світлані Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Промисловій, 21 у Дарницькому районі міста Києва (423015060). (Від 

21.07.2021 № 08/231-2640/ПР). 

89) Про відмову громадянці Клименок Наталії Григорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення індивідуального садівництва на вул. 

Деснянській, діл. 5 А (ГО «СТ «Приозерне») у Дніпровському районі міста 

Києва (548401110). (Від 21.07.2021 № 08/231-2630/ПР). 

90) Про відмову громадянину Падалиці Олександру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Голосіївському районі міста Києва (320150708). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2631/ПР). 

91) Про відмову громадянину Федоренку Євгену Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарської будівлі на вул. Боричів Тік у Подільському 

районі міста Києва (473014029). (Від 21.07.2021 № 08/231-2632/ПР). 

92) Про відмову громадянці Драч Ользі Миколаївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового, дачного будинку, 

господарських будівель та споруд поблизу вул. Шевченка, 98-г у 

Солом’янському районі міста Києва (487010857). (Від 23.07.2021 № 08/231-

2723/ПР). 

93) Про відмову громадянці Сороці Марії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (403011576). (Від 23.07.2021 № 08/231-2722/ПР). 

94) Про відмову громадянці Башкир Віті Василівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд біля вул. Радистів у Деснянському районі міста Києва 

(431013745). (Від 22.07.2021 № 08/231-2689/ПР). 

95) Про відмову громадянину Кіхну Анатолію Євгеновичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для садівництва та іншого сільського 

господарства та виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі міста 

Києва (482010446). (Від 22.07.2021 № 08/231-2690/ПР). 

96) Про відмову громадянину Сороці Віктору Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21641
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земельної ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Крилова у 

Дарницькому районі міста Києва (419017569). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2638/ПР). 

97) Про відмову громадянину Сороці Віктору Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

Дарницькому районі міста Києва (559301106). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2637/ПР). 

98) Про відмову громадянці Довбні Ганні Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на вул. 54-тій Садовій у 

Дарницькому районі міста Києва (360173447). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2636/ПР). 

99) Про відмову громадянину Сороці Віктору Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

Дарницькому районі міста Києва (664550140). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2618/ПР). 

100) Про відмову громадянину Сороці Віктору Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

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

Дарницькому районі міста Києва (685490140). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2617/ПР). 

101) Про відмову громадянці Демковській Олені Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального садівництва на 

Лінії 9 в Оболонському районі міста Києва (550801278). (Від 21.07.2021 № 

08/231-2616/ПР). 

102) Про відмову громадянину Гарбузюку Сергію Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Трояндовій, 3-а у 

Солом’янському районі міста Києва (485011405). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2615/ПР). 

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

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Марка Черемшини, 6 у 

Дніпровському районі міста Києва (720556011). (Від 21.07.2021 № 08/231-

2614/ПР). 

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

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

Голосіївському районі міста Києва (439011278). (Від 24.09.2021 № 08/231-

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21641
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21640
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21640
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21640
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21640
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21640
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21639
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21639
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21639
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21639
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21639
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22549
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22549
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3540/ПР). 

105) Про відмову громадянці Власковій Ірині Владиславівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

Святошинському районі міста Києва (533101971). (Від 24.09.2021 № 08/231-

3536/ПР). 

106) Про відмову громадянину Побережному Кирилу Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Землянській, 7-А у 

Печерському районі міста Києва (439017719). (Від 24.09.2021 № 08/231-

3538/ПР). 

107) Про відмову громадянину Яковчуку Богдану Андрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для колективного садівництва у пров. 3-ому Східно-

Дальному, діл. 34-а у Дарницькому районі міста Києва (697520103). (Від 

24.09.2021 № 08/231-3519/ПР). 

108) Про відмову громадянину Євсєєву Руслану Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на просп. Броварському, 111, діл. 

№ 11 у Деснянському районі міста Києва (482013370). (Від 24.09.2021 № 

08/231-3518/ПР). 

109) Про відмову громадянину Візовському Володимиру Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. П. Грабовського, 29 у 

Голосіївському районі міста Києва (404014841). (Від 24.09.2021 № 08/231-

3529/ПР). 

110) Про відмову громадянці Ящук Тетяні Андріївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального дачного будівництва на Столичному шосе, 151-А 

у Голосіївському районі міста Києва (510801528). (Від 17.09.2021 № 08/231-

3432/ПР). 

111) Про відмову громадянину Поліванову Володимиру Іллічу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Гродненському, 4-б у 

Дніпровському районі міста Києва (201669671). (Від 17.09.2021 № 08/231-

3433/ПР). 

112) Про відмову громадянину Драчу Анатолію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд поблизу вул. Шевченка, 83 у 

Солом’янському районі міста Києва (730819012). (Від 17.09.2021 № 08/231-
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22531
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22538
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22447
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3435/ПР). 

113) Про відмову громадянину Макарову Вадиму Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва на вул. Михайла Чалого у Святошинському районі міста Києва 

(300129446). (Від 17.09.2021 № 08/231-3436/ПР). 

114) Про відмову громадянці Софроновій Зінаїді Олександрівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 

Столичному шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (430012559). (Від 

17.09.2021 № 08/231-3437/ПР). 

115) Про відмову громадянці Гуровій Ользі Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі 

міста Києва (690970165). (Від 17.09.2021 № 08/231-3438/ПР). 

116) Про відмову громадянину Мазевичу Олександру Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва на просп. Броварському, 

11, діл. № 9 у Деснянському районі міста Києва (696430130). (Від 24.09.2021 № 

08/231-3527/ПР). 

117) Про відмову громадянці Іськовій Юлії Петрівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального дачного будівництва у селищі Биківня біля пров. 

Діамантового у Деснянському районі міста Києва (201724263). (Від 24.09.2021 

№ 08/231-3528/ПР). 

118) Про відмову громадянину Зазимку Юрію Вадимовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на просп. Броварському, 111, діл. 

№ 15 у Деснянському районі міста Києва (201206767). (Від 24.09.2021 № 

08/231-3535/ПР). 

119) Про відмову громадянину Москату Дмитру Леонідовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку на вул. Якова Качури, 2 у Святошинському районі міста Києва 

(647970151). (Від 17.09.2021 № 08/231-3431/ПР). 

120) Про відмову громадянину Мирончуку Руслану Леонідовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення садівництва на вул. 

Садовій, 6, поруч з діл. № 80, СТ «Дніпровське-1» в Оболонському районі міста 

Києва (201496008). (Від 17.09.2021 № 08/231-3430/ПР). 

121) Про відмову громадянці Власковій Ірині Владиславівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Лісній у 
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Святошинському районі міста Києва (673320152). (Від 28.09.2021 № 08/231-

3560/ПР). 

122) Про відмову громадянину Воронкіну Олегу Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд на вул. Лазурній у Голосіївському 

районі міста Києва (675550137). (Від 28.09.2021 № 08/231-3559/ПР). 

123) Про відмову громадянину Шпідьку Григорію Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(558801582). (Від 28.09.2021 № 08/231-3558/ПР). 

124) Про відмову громадянці Маншиліній Тетяні Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у Святошинському районі міста 

Києва (545901475). (Від 17.09.2021 № 08/231-3420/ПР). 

125) Про відмову громадянину Назаренку Андрію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на просп. Броварському, 111, діл. 

№13 у Деснянському районі міста Києва (444016646). (Від 17.09.2021 № 08/231-

3421/ПР). 

126) Про відмову громадянці Закревській Вікторії Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 

Столичному шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (474012100). (Від 

17.09.2021 № 08/231-3422/ПР). 

127) Про відмову громадянину Касьяненку Костянтину Вячеславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення індивідуального 

садівництва на вул. Гаражній, діл. 12 Б (ГО «СТ «Приозерне») у Дніпровському 

районі міста Києва (698390194). (Від 07.07.2021 № 08/231-2353/ПР). 

128) Про відмову громадянину Заверюсі Івану Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для житлового будівництва у Голосіївському 

районі міста Києва (428016187). (Від 07.07.2021 № 08/231-2365/ПР). 

129) Про відмову громадянину Картавенку Олегу Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва в урочищі «Острів 

Водників» (с/т Блакитна затока) у Голосіївському районі міста Києва 

(407011540). (Від 21.09.2021 № 08/231-3487/ПР). 

130) Про відмову громадянину Мареничу Олегу Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 23-б у Голосіївському 
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районі міста Києва (496019342). (Від 20.09.2021 № 08/231-3447/ПР). 

131) Про відмову громадянці Коломієць Катерині Степанівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Прикордонній у 

Деснянському районі міста Києва (370107616). (Від 06.07.2021 № 08/231-

2335/ПР). 

132) Про відмову громадянці Коломієць Катерині Степанівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Прикордонній у Деснянському районі 

міста Києва (669860111). (Від 06.07.2021 № 08/231-2336/ПР). 

133) Про відмову громадянину Безкоровайному Віктору Олеговичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Дарницькому районі міста Києва (423011712). (Від 06.07.2021 № 08/231-

2337/ПР). 

134) Про відмову громадянину Федорову Дмитру Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у 3-му пров. Лермонтова у Дарницькому 

районі міста Києва (360175122). (Від 06.07.2021 № 08/231-2338/ПР). 

135) Про відмову громадянці Козельській Марині Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення індивідуального садівництва на вул. 

Гаражній, діл. 11 Б (ГО «СТ «Приозерне») у Дніпровському районі міста Києва 

(702062015). (Від 06.07.2021 № 08/231-2325/ПР). 

136) Про відмову громадянці Дорошенко Марині Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Лермонтова, 70 В 

у Дарницькому районі міста Києва (635560136). (Від 06.07.2021 № 08/231-

2326/ПР). 

137) Про відмову громадянці Шопіній Тетяні Сергіївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для ведення індивідуального садівництва на вул. 207-мій 

Садовій, діл. 9 (ГО «СТ «Приозерне») у Дніпровському районі міста Києва 

(638720130). (Від 06.07.2021 № 08/231-2327/ПР). 

138) Про відмову громадянці Зубковій Ганні Олегівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Франка, 5-Г у Дарницькому районі міста Києва 

(653780188). (Від 06.07.2021 № 08/231-2328/ПР). 

139) Про відмову громадянці Довбенко Наталії Володимирівні у наданні 

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

господарських будівель і споруд біля вул. Радистів у Деснянському районі 

міста Києва (380109576). (Від 06.07.2021 № 08/231-2321/ПР). 

140) Про відмову громадянину Гришку Олександру Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Дарницькому районі міста Києва (495011834). (Від 06.07.2021 № 08/231-

2322/ПР). 

141) Про відмову громадянину Демиденку Максиму Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення індивідуального 

садівництва на вул. 206-тій Садовій, діл. 1 А (ГО «СТ «Приозерне») у 

Дніпровському районі міста Києва (684040187). (Від 06.07.2021 № 08/231-

2323/ПР). 

142) Про відмову громадянці Пономаренко Ірині Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Полянській у 

Шевченківському районі міста Києва (201303087). (Від 06.07.2021 № 08/231-

2309/ПР). 

143) Про відмову громадянці Маснєвій Яні Вікторівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Михайла Чалого у Святошинському районі міста Києва 

(571001649). (Від 06.07.2021 № 08/231-2310/ПР). 

144) Про відмову громадянину Стецюку Олексію Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (549401017). (Від 06.07.2021 № 08/231-2311/ПР). 

145) Про відмову громадянину Монке Володимиру Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Олександра Білаша, 19 у Деснянському 

районі міста Києва (698210124). (Від 06.07.2021 № 08/231-2312/ПР). 

146) Про відмову громадянину Цуприку Михайлу Федоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Гоголя, 12 б у Дарницькому районі 

міста Києва (201453818). (Від 06.07.2021 № 08/231-2313/ПР). 

147) Про відмову громадянину Гордіну Едуарду Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 
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Бобринецькій у Деснянському районі міста Києва (504401602). (Від 09.07.2021 

№ 08/231-2442/ПР). 

148) Про відмову громадянину Прокопенку Івану Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Осінньому у 

Святошинському районі міста Києва (416010749). (Від 09.07.2021 № 08/231-

2441/ПР). 

149) Про відмову громадянці Кулик Ірині Вікторівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Юрія Іллєнка 

(Мельникова), 22-24 у Шевченківському районі міста Києва (503301389). (Від 

09.07.2021 № 08/231-2440/ПР). 

150) Про відмову громадянину Нечипоренку Миколі Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Голосіївському районі міста Києва (516201945). (Від 07.07.2021 № 08/231-

2363/ПР). 

151) Про відмову громадянину Кабулову Рустаму Каміловичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Академіка Єфремова у 

Святошинському районі міста Києва (487010471). (Від 07.07.2021 № 08/231-

2364/ПР). 

152) Про відмову громадянину Струкову Олександру Вячеславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва 

поблизу пров. Соснового у Деснянському районі міста Києва (340154512). (Від 

06.07.2021 № 08/231-2340/ПР). 

153) Про відмову громадянці Антонюк Альоні Юріївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 53 у Деснянському районі міста 

Києва (390128122). (Від 06.07.2021 № 08/231-2341/ПР). 

154) Про відмову громадянину Монке Юрію Володимировичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Олександра Білаша, 17 у Деснянському 

районі міста Києва (402014458). (Від 06.07.2021 № 08/231-2307/ПР). 

155) Про відмову громадянину Ярошенку Павлу Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 
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Києва (558501662). (Від 06.07.2021 № 08/231-2315/ПР). 

156) Про відмову громадянці Сіянко Юлії Петрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 57 у Деснянському районі міста 

Києва (651390123). (Від 06.07.2021 № 08/231-2316/ПР). 

157) Про відмову громадянину Киселевському Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гвардійській у 

Голосіївському районі міста Києва (765352018). (Від 20.09.2021 № 08/231-

3451/ПР). 

158) Про відмову громадянину Киселевському Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Охтирській у 

Солом’янському районі міста Києва (679220115). (Від 20.09.2021 № 08/231-

3452/ПР). 

159) Про відмову громадянину Щерецькому Юрію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального житлового 

будівництва на вул. Бестужева у Подільському районі міста Києва (680310186). 

(Від 20.09.2021 № 08/231-3454/ПР). 

160) Про відмову громадянину Драчу Анатолію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд поблизу вул. Лугової, 8 у Солом’янському 

районі міста Києва (360184429). (Від 20.09.2021 № 08/231-3455/ПР). 

161) Про відмову громадянину Наумову Олегу Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

Києва (782453013). (Від 20.09.2021 № 08/231-3457/ПР). 

162) Про відмову громадянину Паладюку Анатолію Валентиновичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на вул. Колоса 

Сергія, 81 у Солом’янському районі міста Києва (524801337). (Від 20.09.2021 № 

08/231-3467/ПР). 

163) Про відмову громадянці Завацькій Анні Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Кирила Осьмака, 69-в у Дарницькому 

районі міста Києва (777384016). (Від 20.09.2021 № 08/231-3468/ПР). 

164) Про відмову громадянці Якобчук Юлії Ігорівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
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власність для індивідуального дачного будівництва у Деснянському районі 

міста Києва (565801066). (Від 17.09.2021 № 08/231-3441/ПР). 

165) Про відмову громадянці Рудько Світлані Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на Столичному 

шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (488013825). (Від 17.09.2021 

№ 08/231-3440/ПР). 

166) Про відмову громадянину Без’язичному Андрію Андрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд на вул. Лазурній у Голосіївському 

районі міста Києва (672550146). (Від 21.09.2021 № 08/231-3485/ПР). 

167) Про відмову громадянину Киселевському Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Охтирській у 

Солом’янському районі міста Києва (578701794). (Від 21.09.2021 № 08/231-

3489/ПР). 

168) Про відмову громадянину Калініченку Олександру Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд та для ведення садівництва у 

мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі міста Києва (503601726). (Від 

21.09.2021 № 08/231-3490/ПР). 

169) Про відмову громадянину Драчу Анатолію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд поблизу вул. Бродівської, 80 у Голосіївському 

районі міста Києва (360154602). (Від 21.09.2021 № 08/231-3491/ПР). 

170) Про відмову громадянці Кулик Ірині Вікторівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва індивідуальних гаражів на вул. Юрія 

Іллєнка (Мельникова), 22-24 у Шевченківському районі міста Києва 

(380114440). (Від 09.07.2021 № 08/231-2439/ПР). 

171) Про відмову громадянці Данько Каріні Семенівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Магістральній у Шевченківському 

районі міста Києва (579501368). (Від 09.07.2021 № 08/231-2436/ПР). 

172) Про відмову громадянці Медведчук Анастасії Олегівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Новомічурінській у Солом’янському 

районі міста Києва (549501261). (Від 09.07.2021 № 08/231-2435/ПР). 

173) Про відмову громадянину Теліженку Владиславу Леонідовичу у 
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наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (644960190). (Від 17.09.2021 № 08/231-3445/ПР). 

174) Про відмову громадянину Миколенку Олексію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на Столичному 

шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (426010109). (Від 17.09.2021 

№ 08/231-3444/ПР). 

175) Про відмову громадянину Гойдашу Михайлу Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва на просп. Броварському, 

111, діл. №19 у Деснянському районі міста Києва (573501289). (Від 17.09.2021 

№ 08/231-3443/ПР). 

176) Про відмову громадянину Єременку Сергію Геннадійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку (для індивідуального дачного будівництва) в Оболонському 

районі міста Києва (350175342). (Від 21.09.2021 № 08/231-3483/ПР). 

177) Про відмову громадянину Спіжовому Андрію Павловичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва на просп. Броварському, 111, діл. 

№16 у Деснянському районі міста Києва (569601375). (Від 21.09.2021 № 08/231-

3492/ПР). 

178) Про відмову громадянці Шевченко Марії Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Садовому у Деснянському районі міста 

Києва (350136728). (Від 21.09.2021 № 08/231-3488/ПР). 

179) Про відмову громадянці Колісніченко Ларисі Костянтинівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва 

поблизу пров. Соснового у Деснянському районі міста Києва (512201819). (Від 

08.07.2021 № 08/231-2375/ПР). 

180) Про відмову громадянці Даниловій Олександрі Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на Столичному 

шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (623330189). (Від 17.09.2021 

№ 08/231-3423/ПР). 

181) Про відмову громадянину Подкопаєву Даніілу Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 

Столичному шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (421019251). (Від 

17.09.2021 № 08/231-3424/ПР). 

182) Про відмову громадянці Наумовій Ксенії Олегівні у наданні 
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дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

Києва (667320119). (Від 17.09.2021 № 08/231-3425/ПР). 

183) Про відмову громадянину Метелюку Миколі Олексійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 

Столичному шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (455017061). (Від 

17.09.2021 № 08/231-3426/ПР). 

184) Про відмову громадянину Федорченку Олегу Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 

Столичному шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (746388010). (Від 

17.09.2021 № 08/231-3427/ПР). 

185) Про відмову громадянину Макаренку Євгену Валерійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 

Столичному шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (478014270). (Від 

17.09.2021 № 08/231-3428/ПР). 

186) Про відмову громадянину Наусевичу Петру Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 

Столичному шосе, 151-А у Голосіївському районі міста Києва (201305508). (Від 

17.09.2021 № 08/231-3429/ПР). 

187) Про відмову громадянину Квочкіну Владиславу Валерійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для дачного будівництва у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (565001134). (Від 17.09.2021 № 08/231-

3442/ПР). 

188) Про відмову громадянину Сірашу Олександру Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у Деснянському 

районі міста Києва (685300106). (Від 20.09.2021 № 08/231-3450/ПР). 

189) Про відмову громадянину Герасименку Богдану Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Залужному у Голосіївському 

районі міста Києва (654790122). (Від 20.09.2021 № 08/231-3448/ПР). 

190) Про відмову громадянину Наумову Олегу Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у провулку Бджолиному у Дарницькому 

районі міста Києва (761319015). (Від 20.09.2021 № 08/231-3449/ПР). 

191) Про відмову громадянці Зав’яловій Наталії Георгіївні у наданні 

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

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

Дніпровському районі міста Києва (320119078). (Від 20.09.2021 № 08/231-

3469/ПР). 

192) Про відмову громадянину Польовому Олександру Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 99 у 

Деснянському районі міста Києва (522301644). (Від 06.07.2021 № 08/231-

2314/ПР). 

193) Про відмову громадянці Красік Валерії Олегівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального дачного будівництва на Столичному шосе, 151-А 

у Голосіївському районі міста Києва (439017688). (Від 17.09.2021 № 08/231-

3418/ПР). 

194) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Деснянському районі міста Києва (451018234). (Від 22.07.2021 № 

08/231-2673/ПР). 

195) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Деснянському районі міста Києва (444016523). (Від 09.07.2021 № 

08/231-2427/ПР). 

196) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва (570401333). (Від 

30.06.2021 № 08/231-2257/ПР). 

197) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Деснянському районі міста Києва (642750169). (Від 29.07.2021 № 

08/231-2782/ПР). 

198) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Євдакову 

Володимиру Миколайовичу на вул. Ломоносова позаду буд. 79 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража (К-

35341). (Від 27.09.2018 № 08/231-3149/ПР). 

199) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Євдаковій Інні 

Іванівні на вул. Ломоносова, позаду буд. 79 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва індивідуального гаражу (К-35347). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3154/ПР). 

200) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Євдакову Івану 

Володимировичу на вул. Ломоносова позаду буд. 79 у Голосіївському районі м. 
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Києва для будівництва індивідуального гаражу (К-35346). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3172/ПР). 

201) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Євдаковій Дар’ї 

Володимирівні позаду будинку 79 по вул. Ломоносова на перетині з вул. М. 

Ломоносова, на перетині з вул. С. Ковалевської у м. Києві у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва індивідуального гаражу (К-35345). (Від 

04.10.2018 № 08/231-3316/ПР). 

 

3.5. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянками Чернявською Іриною 

Опанасівною, Білогуб Валентиною Меліковною та Дяченко Наталією 

Меликівною земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Устима Кармелюка, 20 у 

Дніпровському районі міста Києва (382887473). (Від 27.03.2020 № 08/231-

769/ПР). 

2) Про приватизацію громадянами Мельник Іриною Олександрівною 

та Мельником Миколою Леонідовичем земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Славгородській, 37 у Дарницькому районі міста Києва (438285216). (Від 

11.06.2020 № 08/231-1430/ПР). 

 

3.6. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Бердичевській Ірині Валентинівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Привітній, 22 у 

Солом’янському районі міста Києва (228600447). (Від 29.10.2021 № 08/231-

3903/ПР). 

 

3.7. Про відмову у передачі громадянам земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у передачі громадянину Дімченку Георгію 

Григоровичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на узвозі 

Фрометівському, 16 у Голосіївському районі міста Києва (523227827). (Від 

13.08.2020 № 08/231-2049/ПР). 

 

3.8. Про затвердження проєкту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Центральному територіальному управлінню капітального будівництва 

для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-

прибудованими приміщеннями соціально-громадського призначення 
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(дошкільний навчальний заклад) на вул. Симиренка, 20 - 26 у Святошинському 

районі м. Києва (Д-8975). (Від 26.10.2018 № 08/231-3781/ПР). 

 

3.9. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває 

у приватній власності громадянки Петренко Ірини Василівни для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури на вул. Жамбила Жабаєва, 23, 25, 27, 

29 у Шевченківському районі міста Києва (547239097). (Від 23.10.2021 № 

08/231-3871/ПР). 

 

3.10. Надання/передача: 

3.10.1. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

 

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Предславинській, 12 у Печерському районі міста Києва 

(482413679). (Від 01.10.2020 № 08/231-2488/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Антоновича, 125 у Голосіївському районі міста Києва 

(443410694). (Від 02.10.2020 № 08/231-2491/ПР). 

3) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівель центрального 

теплового пункту на вул. Зодчих, 30/6 у Святошинському районі міста Києва 

(574741105). (Від 17.10.2019 № 08/231-3154/ПР). 

4) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Шолом-Алейхема, 19 у Деснянському районі міста 

Києва (694804191). (Від 23.03.2021 № 08/231-1082/ПР). 

5) Про надання комунальному підприємству виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування 

будівлі котельні на вул. Миколи Краснова, 3 у Святошинському районі міста 

Києва (571341791). (Від 29.08.2019 № 08/231-2657/ПР). 
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6) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Закревського Миколи, 47А у Деснянському районі міста Києва 

(446413303). (Від 25.10.2019 № 08/231-3233/ПР). 

7) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на 

вул. Василя Касіяна, 2-А у Голосiївському районі міста Києва (539241105). (Від 

21.10.2019 № 08/231-3166/ПР). 

8) Про надання комунальному підприємству виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» в 

постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівлі центрального теплового пункту на вул. Лятошинського Композитора, 

26-А у Голосіївському районі міста Києва (752579413). (Від 31.10.2019 № 

08/231-3255/ПР). 

9) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Харченка 

Євгена, 64 у Дарницькому районі міста Києва (432416150). (Від 20.11.2019 № 

08/231-3498/ПР). 

10) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Приозерній, 2-Б в Оболонському районі міста Києва 

(551341715). (Від 21.02.2020 № 08/231-479/ПР). 

11) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Перемоги, 144 у Святошинському районі міста 

Києва (605254135). (Від 08.10.2020 № 08/231-2538/ПР). 

12) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Маяковського Володимира, 32 В у Деснянському 

районі міста Києва (717638418). (Від 06.04.2021 № 08/231-1217/ПР). 

13) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 
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ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Березняківській, 10 у Дніпровському районі міста Києва 

(450412613). (Від 21.02.2020 № 08/231-481/ПР). 

14) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. Науки, 

10 у Голосiївському районі міста Києва (644874144). (Від 19.11.2019 № 08/231-

3461/ПР). 

15) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. Науки, 

24 у Голосiївському районі міста Києва (513341823). (Від 19.11.2019 № 08/231-

3459/ПР). 

16) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Доброхотова Академіка, 30 у Святошинському районі міста Києва (567941506). 

(Від 17.10.2019 № 08/231-3158/ПР). 

17) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування центрального теплового 

пункту на вул. Академіка Булаховського, 36 у Святошинському районі міста 

Києва (665484168). (Від 19.02.2020 № 08/231-461/ПР). 

18) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Вірменській, 29 у Дарницькому районі міста Києва (354136721). 

(Від 21.02.2020 № 08/231-482/ПР). 

19) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Єреванській, 28А у Солом’янському районі міста Києва 

(447416970). (Від 08.10.2020 № 08/231-2548/ПР). 

20) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту у пров. Биківському, 7 у Подільському районі міста Києва 

(653464184). (Від 21.02.2020 № 08/231-480/ПР). 
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21) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу будівель котельні на 

просп. Науки, 47 у Голосіївському районі міста Києва (405416869). (Від 

06.07.2021 № 08/231-2346/ПР). 

22) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Волкова Космонавта, 6/55 у Деснянському районі 

міста Києва (642144191). (Від 08.10.2020 № 08/231-2551/ПР). 

23) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Беретті Вікентія, 10 у Деснянському районі міста Києва 

(615994168). (Від 25.10.2019 № 08/231-3234/ПР). 

24) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. 

Голосіївському, 48 у Голосiївському районі міста Києва (673494143). (Від 

20.11.2019 № 08/231-3497/ПР). 

25) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Максименка Федора, 10 в Оболонському районі міста Києва (394177292). (Від 

10.02.2020 № 08/231-386/ПР). 

26) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на бульв. Кольцова, 19 у Святошинському районі міста Києва 

(671834137). (Від 08.10.2020 № 08/231-2557/ПР). 

27) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Антоновича, 165 у Голосіївському районі міста Києва 

(766078416). (Від 08.10.2020 № 08/231-2545/ПР). 

28) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 
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користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. 

Перемоги, 66 у Шевченківському районі міста Києва (394157583). (Від 

08.10.2020 № 08/231-2539/ПР). 

29) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Дмитрівській, 2 у Шевченківському районі міста 

Києва (314151036). (Від 08.10.2020 № 08/231-2546/ПР). 

30) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Коперника, 16 у Шевченківському районі міста Києва 

(713831413). (Від 08.10.2020 № 08/231-2541/ПР). 

31) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Ломоносова, 29 у Голосiївському районі міста Києва (454413075). (Від 

29.10.2019 № 08/231-3242/ПР). 

32) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Порика Василя, 18 у Подільському районі міста 

Києва (439411068). (Від 01.10.2020 № 08/231-2487/ПР). 

33) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Райдужній, 3б у Дніпровському районі міста Києва (792577417). 

(Від 25.10.2019 № 08/231-3232/ПР). 

34) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Жилянській, 74 у Голосіївському районі міста Києва 

(417419216). (Від 08.10.2020 № 08/231-2550/ПР). 

35) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Зодчих, 6А у Святошинському районі міста Києва 

(412412497). (Від 08.10.2020 № 08/231-2543/ПР). 
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36) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Драйзера Теодора, 3 у Деснянському районі міста Києва 

(708637414). (Від 24.10.2019 № 08/231-3171/ПР). 

37) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на бульв. Кольцова, 7 у Святошинському районі міста Києва 

(700663415). (Від 08.10.2020 № 08/231-2552/ПР). 

38) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування котельні на вул. Відпочинку, 

11 у Святошинському районі міста Києва (612884157). (Від 10.10.2019 № 

08/231-3062/ПР). 

39) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на просп. 

Генерала Ватутіна, 22а у Дніпровському районі міста Києва (354143646). (Від 

10.02.2020 № 08/231-385/ПР). 

40) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Вишгородській, 38 в Оболонському районі міста 

Києва (678684125). (Від 08.10.2020 № 08/231-2555/ПР). 

41) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Зодчих, 24 у Святошинському районі міста Києва 

(241025534). (Від 08.10.2020 № 08/231-2553/ПР). 

42) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Антоновича, 158 у Голосіївському районі міста Києва 

(334138053). (Від 08.10.2020 № 08/231-2549/ПР). 

43) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

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

теплового пункту на просп. Порика Василя, 15 у Подільському районі міста 

Києва (746411417). (Від 08.10.2020 № 08/231-2556/ПР). 

44) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Гайдай Зої, 9/8 в Оболонському районі міста Києва 

(699654144). (Від 08.10.2020 № 08/231-2554/ПР). 

45) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування комплексу будівель котельні 

на вул. Світлицького, 34 у Подільському районі міста Києва (436414757). (Від 

09.10.2020 № 08/231-2571/ПР). 

46) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Джона Маккейна, 20-А у Печерському районі міста Києва 

(684824157). (Від 08.10.2020 № 08/231-2547/ПР). 

 

3.10.2. Для інших потреб: 

 

1) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування навчального закладу на вул. Братській, 2 у 

Подільському районі міста Києва (486418109). (Від 12.07.2021 № 08/231-

2497/ПР). 

2) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування навчально-виробничих будівель і споруд 

закладу освіти на вул. Братській, 12 у Подільському районі міста Києва 

(374122406). (Від 12.07.2021 № 08/231-2498/ПР). 

3) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування учбового корпусу закладу освіти на вул. 

Борисоглібській, 10-А у Подільському районі міста Києва (643484176). (Від 

06.08.2021 № 08/231-2948/ПР). 

4) Про надання управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. 
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Драгоманова, 6 у Дарницькому районі міста Києва (400397826). (Від 25.06.2021 

№ 08/231-2242/ПР). 

5) Про надання Управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі і споруди на вул. 

Йорданська, 11А в Оболонському районі міста Києва (785331415). (Від 

12.08.2021 № 08/231-3045/ПР). 

6) Про надання Управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти (дошкільний 

навчальний заклад № 448) на вул. Вишгородській, 52А в Оболонському районі 

міста Києва (394138310). (Від 12.08.2021 № 08/231-3036/ПР). 

7) Про надання дитячо–юнацькій спортивній школі №17 міста Києва 

земельної ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування 

будівель закладів освіти на вул. Симиренко, 5Б у Святошинському районі міста 

Києва (612554165). (Від 06.04.2021 № 08/231-1220/ПР). 

8) Про надання відділу культури Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд дитячої музичної школи № 39 

на вул. Максименка Федора, 18 в Оболонському районі міста Києва 

(670143931). (Від 21.04.2021 № 08/231-1368/ПР). 

9) Про надання комунальній організації «Київмедспецтранс» 

земельної ділянки у постійне користування для обслуговування та експлуатації 

будівель та споруд закладів охорони здоров’я на вул. Дегтярівській, 25 у 

Шевченківському районі міста Києва (313965170). (Від 25.06.2021 № 08/231-

2243/ПР). 

10) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

МІСТА КИЄВА» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування існуючих будівель і 

споруд лікарні на вул. Кирилівській, 107 у Подільському районі міста Києва 

(544239482). (Від 16.10.2020 № 08/231-2609/ПР). 

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-ІНВЕСТ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих 

товарів на вул. Якуба Коласа, 27 у Святошинському районі міста Києва 

(479431222). (Від 26.07.2021 № 08/231-2759/ПР). 

12) Про передачу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«АВТОКООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ, 

АВТОСТОЯНОК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

ГРОМАДЯН ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА «АВТОШАНС» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування автостоянки на 

вул. Оноре де Бальзака, 94-а у Деснянському районі міста Києва (439441175). 

(Від 08.10.2021 № 08/231-3723/ПР). 
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13) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МБ ІНОВАЦІЯ» земельної ділянки в оренду для 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

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

дорожнього сервісу) (заїзди-виїзди) на вул. Казимира Малевича, 32 у 

Голосіївському районі міста Києва (627253966). (Від 13.10.2021 № 08/231-

3729/ПР). 

14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МРІЯ» земельної 

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

Казимира Малевича, 28 у Голосіївському районі міста Києва (551139416). (Від 

13.10.2021 № 08/231-3732/ПР). 

15) Про передачу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«АВТОКООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ, 

АВТОСТОЯНОК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

ГРОМАДЯН ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА «ОБЛІК» земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. Оноре 

де Бальзака, 77-а у Деснянському районі міста Києва (334469953). (Від 

08.10.2018 № 08/231-3724/ПР). 

16) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«МЕДИК 2020» в постійне користування земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Андрія Головка, 

1 у Солом’янському районі міста Києва (409430271). (Від 05.07.2021 № 08/231-

2304/ПР). 

17) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«ДОБРОБУТ» земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та 

обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Осінній, 33 у Святошинському 

районі міста Києва (411391384). (Від 29.10.2021 № 08/231-3907/ПР). 

18) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХІМЕКСІ» земельної ділянки в оренду для експлуатації транспортної 

інфраструктури (проїзду) на вул. Почайнинській у Подільському районі міста 

Києва (471391458). (Від 22.10.2021 № 08/231-3851/ПР). 

19) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «РІЕЛТІ 

КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС» земельних ділянок в оренду для будівництва та 

обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які 

займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку 

на вул. Святошинській, 3 у Святошинському районі міста Києва (771971445). 

(Від 23.10.2021 № 08/231-3856/ПР). 

20) Про передачу громадянину Радьку Микиті Олександровичу в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничо-

складських будівель і споруд на вул. Набережно-Корчуватській, 136, корп. 1 у 

Голосіївському районі міста Києва (544541994). (Від 08.10.2021 № 08/231-

3722/ПР). 

21) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР 
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ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва, обслуговування та експлуатації будівель і 

споруд виробничої бази на вул. Чистяківській, 19-А у Святошинському районі 

міста Києва (407397777). (Від 27.07.2021 № 08/231-2770/ПР). 

22) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖЕНСАН» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 

на просп. Броварському (біля ринку «Лісовий») у Деснянському районі міста 

Києва (665284498). (Від 22.10.2021 № 08/231-3850/ПР). 

23) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПАЛЛАД» 

земельної ділянки в оренду для реконструкції існуючих будівель під 

адміністративно-офісний комплекс з апартаментами готельного типу та 

паркінгом і подальшою їх експлуатацією та обслуговуванням на вул. Василя 

Стуса, 35-37 у Святошинському районі міста Києва (591539439). (Від 

13.10.2021 № 08/231-3741/ПР). 

24) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в оренду земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування майнового комплексу на вул. Траншейній, 1 

у Солом’янському районі міста Києва (393954427). (Від 29.10.2021 № 08/231-

3906/ПР). 

25) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕО-ІНВЕСТ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Декабристів, 1-Д у 

Дарницькому районі міста Києва (343973920). (Від 30.09.2021 № 08/231-

3615/ПР). 

26) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІРОКСБУД» земельної ділянки в оренду для 

будівництва, експлуатації та обслуговування житлових комплексів з вбудовано-

прибудованими приміщеннями, об’єктами громадського призначення та 

соціальної інфраструктури на вул. Клеманській, 1 у Дарницькому районі міста 

Києва (731841399). (Від 12.11.2021 № 08/231-4123/ПР). 

 

3.11. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж на земельних торгах земельної ділянки (або права 

оренди на неї) на вул. Мілютенка, 19-а у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового паркінгу із 

об’єктами торговельно-офісного призначення (324903137). (Від 25.01.2021 № 

08/231-494/ПР). 

2) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (581911894). (Від 22.10.2021 № 08/231-

3844/ПР). 

3) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (637961173). (Від 13.10.2021 № 08/231-
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3748/ПР). 

4) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (331113247). (Від 22.10.2021 № 08/231-

3842/ПР. 

5) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (211069424). (Від 23.10.2021 № 08/231-

3854/ПР). 

6) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (475119142). (Від 23.10.2021 № 08/231-

3855/ПР). 

7) Про продаж на земельних торгах земельної ділянки (або права 

оренди на неї) на вул. Академіка Заболотного, 5-б у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування механізованого гаража 

(443499434). (Від 23.10.2021 № 08/231-3861/ПР). 

8) Про продаж на земельних торгах земельної ділянки (або права 

оренди на неї) на вул. Академіка Заболотного, 23 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу для 

обслуговування автомобілістів (497497246). (Від 23.10.2021 № 08/231-3859/ПР). 

9) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 06.06.2018 

№ 926/4990 «Про продаж земельної ділянки або права оренди на неї на 

земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування 

комплексу для обслуговування автомобілістів на розі Столичного шосе та вул. 

Лютневої у Голосіївському районі м. Києва» (597949499). (Від 23.10.2021 № 

08/231-3863/ПР). 

10) Про продаж земельної ділянки на вул. Петропавлівській, 2-б у 

Подільському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПАВІЛЬЙОН ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ» для експлуатації та обслуговування 

будівлі громадського харчування та роздрібної торгівлі (211667647). (Від 

23.10.2021 № 08/231-3864/ПР). 

11) Про продаж земельної ділянки на Оболонській площі, 4 у 

Оболонському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«ОМЕГА5» для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону 

(333860350). (Від 23.10.2021 № 08/231-3865/ПР). 

12) Про продаж на земельних торгах земельної ділянки (або права 

оренди на неї) на шосе Стратегічному, 23 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва, експлуатації та обслуговування магазину (648994903). (Від 

23.10.2021 № 08/231-3860/ПР). 

 

3.12. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок:  

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 06 

червня 2017 року № 2068, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «САЛЬСАБІЛЬ» (790156472). (Від 

13.10.2021 № 08/231-3744/ПР). 
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3.13. Про поновлення договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про поновлення приватному акціонерному товариству 

«РЕМБУДЗВ’ЯЗОК» договору оренди земельної ділянки від 04 вересня 2018 

року № 1072 (506305591). (Від 26.08.2021 № 08/231-3140/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ШЛЯХБУД-КОМПЛЕКТ» договору оренди земельних ділянок від 09 

листопада 2004 року № 75-6-00148 (зі змінами) (596105381). (Від 05.11.2021 № 

08/231-4032/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГЛОРІЯ-Т» договору оренди земельної ділянки від 17 червня 2003 року № 62-

6-00061 (зі змінами) (502105323). (Від 22.10.2021 № 08/231-3839/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«СЕРВІС РАПІД» договору оренди земельної ділянки від 12 жовтня 2004 року 

№ 75-6-00143 (зі змінами) (655160572). (Від 05.01.2021 № 08/231-403/ПР). 

5) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ» договору оренди земельної 

ділянки від 21 січня 2006 року № 82-6-00338 (586505748). (Від 13.05.2021 № 

08/231-1542/ПР). (Повторно). 

 

4. Про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на 

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

 

1) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГЛОРІЯ-ТРЕЙД» земельної 

ділянки для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель-

нежитлових приміщень торговельного призначення на площі Дружби народів, 6 

в Оболонському районі м. Києва (Д-7083). (На виконання рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 15 січня 2018 року по справі № 

826/6172/16). (Від 16.12.2015 № 08/231-211/ПР).  

 

5. Різне: 

 

1) Звіт Київського міського голови про здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчим органом 

Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у 2020 

році (Доп. Кличко В.В.). 

 

 

 

Київський міський голова      Віталій КЛИЧКО 
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