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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
II СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання II сесії                               

Київської міської ради                             

ІX скликання 08 квітня 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 08 квітня 2021 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Інформація про вакцинацію мешканців м. Києва проти COVID-19          

та проведені заходи щодо закупівлі вакцини за кошти міського бюджету. (Доп. 

Гінзбург В.Г.). 

2) Інформація про наслідки для суб’єктів господарювання та 

економіки міста Києва, пов’язані з посиленням карантину та запровадженням 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території м. Києва гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. (Доп. Костіков В.В.). 

3) Про затвердження звітів за 2020 рік про результати проведення 

моніторингу виконання Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року та з оцінки результативності реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Плану заходів на 2019-2020 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19816
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роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. (Від 26.02.2021 

№ 08/231-828/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

4) Про реорганізацію шкірно-венерологічних закладів охорони 

здоров’я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста 

Києва. (Від 24.12.2020 № 08/231-178/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

5) Про реорганізацію закладів з надання психіатричної допомоги, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 

19.03.2021 № 08/231-1065/ПР). (Доп. Порошенко М.А.). 

6) Про утворення Київського міського центру соціальної підтримки 

дітей та сімей. (Від 01.02.2021 № 08/231-612/ПР). (Доп. Танцюра В.А.). 

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

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

місцевих податків і зборів у м. Києві. (Від 15.01.2021 № 08/231-430/ПР). (Доп. 

Білоцерковець Д.О.). 

8) Про внесення змін до Додатку до рішення Київської міської ради 

від 03 березня 2016 року N 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій 

cім’ям киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам 

Революції Гідності» (у редакції рішення Київської міської ради від 24 жовтня 

2019 року № 15/7588). (Від 01.02.2021 № 08/231-613/ПР). (Доп. Мондриївський 

В.М.). 

9) Про внесення змін до Додатку 1 до рішення Київської міської ради 

від 09 жовтня 2014 року N 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій 

киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» (у редакції 

рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 року N 52/9131). (Від 

01.02.2021 № 08/231-614/ПР). (Доп. Мондриївський В.М.). 

10) Про внесення доповнень до «Правил користування Київським 

Метрополітеном», затверджених рішенням Київської міської ради від 12 

листопада 2019 року № 32/7605. (Від 01.03.2021 № 08/231-836/ПР). (Доп. 

Семенова К.І.).  

11) Про звернення Київської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до 

законодавства України стосовно діяльності житлово-будівельних кооперативів. 

(Від 11.02.2021 № 08/231-751/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

12) Про звернення Київської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо розроблення та 

прийняття Закону України про колабораціонізм. (Від 23.02.2021 № 08/231-

817/ПР). (Доп. Ковальчук М.М.). 

13) Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської 

ради з питань перевірки законності набуття права користування, 

розпорядження, володіння земельними ділянками, здійснення будівельних 

робіт, а також реєстрації права власності на нерухоме майно навколо 

Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. (Від 

26.01.2021 № 08/231-495/ПР). (Доп. Ковальчук М.М.). 

14) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 02 жовтня 

2018 року № 1550/5614 «Про деякі заходи з розвитку водного господарства та 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19816
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19816
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19970
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1480299551
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1480299551
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19403
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19403
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19403
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19403
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-437507153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-437507153
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1354807229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1354807229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1354807229
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19477
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19469
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екологічного оздоровлення водних об’єктів на території міста Києва». (Від 

22.01.2021 № 08/231-485/ПР). (Доп. Кулеба Є.А., Богатов К.В.) 

 

 

2. Про питання власності: 

 

1) Про збільшення розміру статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН». (Від 25.11.2020                          

№ 08/231-3000/ПР). (Доп. Осипов В.О.). 

2) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом середньої 

загальноосвітньої школи на вул. Суздальській, 10 у Солом’янському районі. 

(Від 24.01.2019 № 08/231-472/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

3) Про визнання таким, що втратило чинність рішення Київської 

міської ради від 23 березня 2017 року № 32/2254 «Про дозвіл Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) на продаж квартир». (Від 

14.07.2020 № 08/231-1746/ПР). (Денисенко В.М.). 

4) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 липня 

2020 року №50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна 

територіальної громади міста Києва». (Від 28.01.2021 № 08/231-585/ПР). (Доп. 

Калініченко Д.Ю.). 

5) Про прийняття витрат, понесених на ремонтно-реставраційні 

роботи та закріплення майна комунальної власності територіальної громади 

міста Києва. (Від 14.08.2020 № 08/231-2109/ПР). (Доп. Шарій В.В.). 

6) Про деякі питання використання майна, яке належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 02.03.2020 № 

08/231-551/ПР). (Друге читання). (Доп. Присяжнюк М.О.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» на вул. Чистяківській, 24 у Святошинському районі 

міста Києва для експлуатації будівель і споруд навчального закладу (К- 38215). 

(Від 23.05.2019 № 08/231-1914/ПР). 

2) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування у лугопарку між проспектом Генерала Ватутіна та 

вулицею Оноре де Бальзака, від річки Десенка до насосної станції у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19469
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19469
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18055
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11653
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14970
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14970
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14970
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17018
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Деснянському районі міста Києва (610430111). (Від 13.01.2020 № 08/231-

71/ПР). 

3) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

на вул. Холмогорській у Голосіївському районі міста Києва (624230111). (Від 

08.07.2020 № 08/231-1716/ПР). 

4) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (скверу) на вул. Будівельників, 30 у Дніпровському 

районі міста Києва (201682967). (Від 09.12.2019 № 08/231-3800/ПР). 

5) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

між будинками на вул. Березняківській, 10 та просп. Павла Тичини, 19 у 

Дніпровському районі міста Києва (626170186). (Від 07.07.2020 № 08/231-

1707/ПР). 

6) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

між будинками на вул. Березняківській, 4-а, 6-а та вул. Івана Миколайчука, 

17/1, 17/2, 17-а, 19/2 у Дніпровському районі міста Києва (659660159). (Від 

14.07.2020 № 08/231-1744/ПР). 

7) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

між будинками на вул. Березняківській, 2 та вул. Івана Миколайчука, 19, 19-а, 

21 у Дніпровському районі міста Києва (201715846). (Від 10.07.2020 № 08/231-

1735/ПР). 

8) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

між будинками на вул. Івана Миколайчука, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 19-а, 21 у 

Дніпровському районі міста Києва (679510196). (Від 14.07.2020 № 08/231-

1745/ПР). 

9) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

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

на вул. Радунській, 42/10 у Деснянському районі міста Києва (769366010). (Від 

31.01.2020 № 08/231-254/ПР). 

10) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

між будинками на вул. Березняківській, 4, 4-а, 6, 8 у Дніпровському районі 

міста Києва (340166860). (Від 14.07.2020 № 08/231-1743/ПР). 

11) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Євгенія Харченка, 41 у Дарницькому районі 

міста Києва (350107705). (Від 24.04.2020 № 08/231-1171/ПР). 

12) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування між буд. №№ 13-В та 13-Г на бульв. Ромена Роллана у 

Святошинському районі міста Києва (693130165). (Від 16.11.2020 № 08/231-

2843/ПР). 

13) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування між будинками №№ 22, 24 на вул. Академіка 

Булаховського у Святошинському районі міста Києва (665860125). (Від 

21.09.2020 № 08/231-2371/ПР). 

14) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування між будинками № 10 на вул. Бахмацькій, № 23/15 на 

вул. Клавдіївській та № 30/13 на вул. Рахманінова у Святошинському районі 

міста Києва (475017151). (Від 22.09.2020 № 08/231-2398/ПР). 

15) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

між середньою загальноосвітньою школою № 72 на вул. Генерала Наумова, 35-

А, дошкільним навчальним закладом № 587 на вул. Академіка Булаховського, 

32-А та житловим будинком № 30-Б на вул. Академіка Булаховського у 

Святошинському районі міста Києва (534401033). (Від 27.11.2020 № 08/231-

3018/ПР). 
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16) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

на перетині вул. Антоновича та вул. Німецької у Голосіївському районі міста 

Києва (433017131). (Від 24.12.2020 № 08/231-245/ПР). 

17) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Горлівській, 124/1 у Дарницькому районі міста 

Києва (430013565). (Від 23.11.2020 № 08/231-2952/ПР). 

18) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування вздовж вул. Столєтова у Голосiївському районі міста 

Києва (668080138). (Від 14.11.2019 № 08/231-3313/ПР). 

19) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування у пров. Генерала Доватора, 3, 5, 7 у Голосiївському 

районі міста Києва (380165753). (Від 03.09.2019 № 08/231-2696/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» між будинками на вул. Антоновича, № 108 та 

на вул. Володимиро-Либідській, №№ 20/116, 22 у Голосіївському районі м. 

Києва для утримання та експлуатації скверу (К-38415). (Від 03.05.2019 № 

08/231-1743/ПР). 

21) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у постійне користування для обслуговування та 

експлуатації зелених насаджень загального користування на від Харківської 

площі до вул. Чернігівської у Дарницькому районі міста Києва (360117574). 

(Від 05.05.2020 № 08/231-1203/ПР). 

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Ревуцького (навколо озера Сонячне) у 

Дарницькому районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених 

насаджень та обслуговування парку (К-37042). (Від 10.05.2019 № 08/231-

1790/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19219
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15463
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11199
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11199
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11199
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11199
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11199
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11199
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11199
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10486
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23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Миколи Бажана, 10, 12 у 

Дарницькому районі міста Києва для утримання та експлуатації скверу (К-

37185). (Від 28.02.2019 № 08/231-975/ПР). 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Вірменській, 1/9-к.3, просп. Миколи 

Бажана, 9-з у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 

обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-37507). (Від 10.05.2019 № 08/231-

1791/ПР). 

25) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на розі вул. Стеценка та вул. Івана Виговського, район 

площі Валерія Марченка у Подільському районі міста Києва (330119439). (Від 

16.04.2020 № 08/231-1105/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Правди, 70-76 у Подільському 

районі м. Києва для утримання, обслуговування та експлуатації об’єкту 

зеленого господарства ( К-37183). (Від 01.03.2019 № 08/231-1052/ПР). 

27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки КИЇВСЬКОМУ 

КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» на вул. 

Почайнинській у Подільському районі м. Києва для утримання, обслуговування 

та експлуатації скверу (К-38702). (Від 07.06.2019 № 08/231-2032/ПР). 

28) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для утримання, 

обслуговування та експлуатації парку на схилах Андріївської гірки (від 

фунікулера до Андріївського узвозу) Подільському районі м. Києва 

(370164264). (Від 03.09.2019 № 08/231-2705/ПР). 

29) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки КИЇВСЬКОМУ 

КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» на вул. 

Вітряні Гори, 2 у Подільському районі м. Києва для утримання, обслуговування 

та експлуатації скверу (К-38705). (Від 07.06.2019 № 08/231-2024/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15124
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15709
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15709
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15709
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15709
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15709
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15709
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15709
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15095
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30) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації скверу на вул. Чорнобильській, 4/56 у 

Святошинському районі міста Києва (699700123). (Від 16.04.2020 № 08/231-

1104/ПР). 

31) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування між будинками №№ 23Б, 23В, 31 на вул. Генерала 

Наумова у Святошинському районі міста Києва (662000115). (Від 25.08.2020 № 

08/231-2172/ПР). 

32) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Булгакова, 12 у Святошинському 

районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування (скверу) (К-38960). (Від 24.06.2019 № 08/231-2164/ПР). 

33) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Перемоги, 133-135 у 

Святошинському районі міста Києва для обслуговування та експлуатації 

зелених насаджень загального користування (парк відпочинку) (К-38957). (Від 

13.06.2019 № 08/231-2132/ПР). 

34) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування між будинками № 54-54Г на вул. Північній в 

Оболонському районі міста Києва (571501619). (Від 02.04.2020 № 08/231-

879/ПР). 

35) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Богатирській, 2 в Оболонському районі 

м. Києва для створення, облаштування та експлуатації скверу (К-38265). (Від 

03.05.2019 № 08/231-1755/ПР). 

36) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Героїв Дніпра, 1 в Оболонському 

районі м. Києва для створення, облаштування та експлуатації скверу (К-38427). 

(Від 23.05.2019 № 08/231-1895/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15185
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12037
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12037
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12037
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12037
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12037
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12037
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12037
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14845
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14845
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14845
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14845
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14845
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14845
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14951
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37) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Героїв Дніпра, 16-б в Оболонському 

районі м. Києва для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (скверу) (К-38727). (Від 07.06.2019 № 08/231-

2027/ПР). 

38) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Героїв Сталінграда, 49в в 

Оболонському районі м. Києва для створення, облаштування та експлуатації 

скверу (К-38706). (Від 07.06.2019 № 08/231-2026/ПР). 

39) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для обслуговування та 

експлуатації зелених насаджень на бульв. Вигурівському в 9 мкр. ж/м 

Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі міста Києва (666340145). (Від 

06.05.2020 № 08/231-1220/ПР). 

40) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

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

Братиславської у Деснянському районі міста Києва для утримання та 

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

38527). (Від 23.05.2019 № 08/231-1897/ПР). 

41) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Космонавта Волкова, 22 у 

Деснянському районі м. Києва для утримання, благоустрою зелених насаджень 

та обслуговування скверу (К-37186). (Від 28.02.2019 № 08/231-983/ПР). 

42) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Теодора Драйзера, 36 у Деснянському 

районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу (К-37175). (Від 

28.02.2019 № 08/231-1042/ПР). 

43) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Лісовому, 8 у Деснянському районі 

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

обслуговування скверу (К-38526). (Від 23.05.2019 № 08/231-1898/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15097
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15097
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15097
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15097
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15097
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15097
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14661
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14953
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14953
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14953
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14953
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14953
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14953
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14953
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14244
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14954
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14954
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14954
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14954
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14954
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14954
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44) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» біля будинків №№ 62-а, 64-а та 66-а на просп. 

Володимира Маяковського у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

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

37182). (Від 01.03.2019 № 08/231-1067/ПР). 

45) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Івана Миколайчука, 3-7 вздовж просп. 

Соборності у Дніпровському районі міста Києва (644160191). (Від 21.04.2020 № 

08/231-1130/ПР). 

46) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

на вул. Райдужній, 63, 65 у Дніпровському районі міста Києва (350195602). (Від 

07.05.2020 № 08/231-1223/ПР). 

47) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (парку) між Русанівською набережною та 

Русанівською протокою у Дніпровському районі міста Києва (590001329). (Від 

30.03.2020 № 08/231-813/ПР). 

48) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на набережній Русанівській, 4-а у 

Дніпровському районі м. Києва для створення, облаштування та експлуатації 

скверу (К-38270). (Від 03.05.2019 № 08/231-1746/ПР). 

49) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на бульв. Ярослава Гашека, 15 та 

Харківському шосе, 5, 7/1, 7/13 у Дніпровському районі м. Києва для створення 

облаштування та експлуатації скверу (К-38411). (Від 14.05.2019 № 08/231-

1833/ПР). 

50) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» вздовж просп. Юрія Гагаріна у Дніпровському 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13857
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14712
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14712
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14712
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14712
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14712
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14712
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10292
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10292
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10292
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10292
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10292
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районі м. Києва для облаштування, утримання та експлуатації зелених 

насаджень (скверу) (К-38109). (Від 03.05.2019 № 08/231-1767/ПР). 

51) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» вздовж просп. Соборності у Дніпровському 

районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених насаджень (К-38464). 

(Від 23.05.2019 № 08/231-1896/ПР). 

52) Про надання КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ОБ’ЄДНАННЮ 

ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для обслуговування та 

експлуатації зелених насаджень на вул. Багговутівській, 4 у Шевченківському 

районі міста Києва (658170135). (Від 17.04.2020 № 08/231-1115/ПР). 

53) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

на перетині вул. Степана Руданського та вул. Української у Шевченківському 

районі міста Києва (509701720). (Від 06.05.2020 № 08/231-1221/ПР). 

54) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

вздовж будинків № 37/2, 39, 41/8 на вул. Московській у Печерському районі 

міста Києва (300128877). (Від 10.07.2020 № 08/231-1734/ПР). 

55) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування між будинками 6-а, 8, 8-а на бульварі Дружби Народів 

та будинками 7 та 9 на вул. О. Вишні у Печерському районі міста Києва 

(745261019). (Від 02.04.2020 № 08/231-878/ПР). 

56) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на вул. Старонаводницькій у Печерському районі 

міста Києва (639920135). (Від 23.01.2020 № 08/231-204/ПР). 

57) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» від вул. Володимирської, 2 до вул. Великої 

Житомирської, 36 у Шевченківському районі м. Києва для обслуговування та 
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експлуатації зелених насаджень загального користування (К-38683). (Від 

12.06.2019 № 08/231-2121/ПР). 

58) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» від вул. Володимирської, 2 до вул. Великої 

Житомирської, 36 у Шевченківському районі м. Києва для обслуговування та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-38684). (Від 

07.06.2019 № 08/231-2064/ПР). 

59) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування, експлуатації та утримання зелених 

насаджень на просп. Перемоги, 60 у Шевченківському районі міста Києва 

(568601555). (Від 30.08.2019 № 08/231-2678/ПР). 

60) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Сурикова у Солом’янському районі м. 

Києва для утримання та експлуатації скверу (К-37187). (Від 01.03.2019 № 

08/231-1064/ПР). 

61) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

парку (К-37170). (Від 01.03.2019 № 08/231-1065/ПР). 

62) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Повітрофлотському, 9 у 

Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу (К-

37167). (Від 01.03.2019 № 08/231-1061/ПР). 

63) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Генерала Тупикова, 8 у Солом’янському районі міста Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-37061). (Від 28.02.2019 № 08/231-1024/ПР). 

64) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на розі вул. Ніжинської та вул. Миколи Голего 

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

(К-37189). (Від 04.03.2019 № 08/231-1127/ПР). 

65) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 
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комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста Києва «Київзеленбуд» на вул. Великій Васильківській, 75 у 

Печерському районі міста Києва для утримання та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень та обслуговування озелененої території (землі 

рекреаційного призначення) (К-36658). (Від 18.02.2019 № 08/231-829/ПР). 

66) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Леоніда Первомайського, 7б у 

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

зелених насаджень та обслуговування озелененої території (скверу) (К-37914). 

(Від 15.04.2019 № 08/231-1497/ПР). 

67) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування на бульварі Лесі Українки між будинками 11, 13 та 15 

у Печерському районі міста Києва (574101260). (Від 20.11.2019 № 08/231-

3488/ПР). 

68) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на Набережному шосе у Печерському районі 

м. Києва для утримання, благоустрою та обслуговування парку 

«Наводницький» (К-38882). (Від 24.06.2019 № 08/231-2168/ПР). 

69) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Рогнідинській, 3 у Печерському районі 

м. Києва для експлуатації та утримання зелених насаджень (К-38698). (Від 

07.06.2019 № 08/231-2031/ПР). 

70) Про надання Верховному Суду дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд Верховного Суду на просп. 

Повітрофлотському, 28 у Солом’янському районі міста Києва (523201463). (Від 

19.02.2021 № 08/231-778/ПР). 

 

3.2. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про надання громадянці Гехт Олені Олексіївні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Вітавській, 43-о у Голосіївському районі міста Києва 

(505701595). (Від 18.12.2020 № 08/231-148/ПР). 
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2) Про надання громадянину Копилу Вадиму Васильовичу дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд поблизу вул. Олександра Осецького у Голосіївському районі 

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

3) Про надання громадянину Клявліну Сергію Володимировичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд поблизу вул. Цілинної у Голосіївському районі 

міста Києва (659370191). (Від 18.12.2020 № 08/231-152/ПР). (Повторно). 

4) Про надання громадянці Косенко Валентині Андріївні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 11-тій Канальній, діл. 4 у 

Дніпровському районі міста Києва (380111250). (Від 03.02.2020 № 08/231-

272/ПР). (Повторно). 

5) Про надання громадянину Чумаслову Володимиру Івановичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 5 у Деснянському районі 

міста Києва (201539868). (Від 03.11.2020 № 08/231-2738/ПР). (Повторно). 

6) Про надання громадянину Смірнову Володимиру Васильовичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

районі міста Києва (677650107). (Від 08.12.2020 № 08/231-96/ПР). (Повторно). 

7) Про надання громадянину Горовому Денису Петровичу дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

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

 

3.3. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЦ БАСТІОН» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на Харківському шосе, 144-

Б у Дарницькому районі міста Києва (439014456). (Від 04.01.2021 № 08/231-

372/ПР). 

2) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВА-ЛТД» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

експлуатації парку відпочинку дітям з фізичними вадами на вул. Березневій, 
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12А у Дніпровському районі міста Києва (360171986). (Від 24.12.2020 № 

08/231-227/ПР).  

3) Про відмову громадянці Парфинець Ірині Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 

на вул. Набережно-Луговій, 6-а у Подільському районі міста Києва 

(460017757). (Від 04.01.2021 № 08/231-322/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «АКВАДОН» на вул. Петра Сагайдачного, 20/2 літ. «А» літ. 

«Б» у Подільському районі м. Києва для експлуатації нежитлових будівель 

офісного та торгового призначення (К-29997). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3158/ПР). 

5) Про відмову Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІК» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування об’єктів 

фізичної культури та спорту на вул. Юрківській у Подільському районі міста 

Києва (427013881). (Від 03.12.2020 № 08/231-60/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРС-С» на вул. Хрещатик, 7 у 

Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісного 

приміщення (К-34833). (Від 25.09.2018 № 08/231-3078/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМДЕСЯТ ТРИ» на вул. 

Саксаганського, 73 у Голосіївському районі м. Києва для обслуговування 

гаражного комплексу (К-34598). (Від 13.08.2018 № 08/231-2515/ПР). 

8) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖЕНСАН» у наданні 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. Броварському (біля ринку «Лісовий») у 

Деснянському районі міста Києва (360175063). (Від 03.12.2020 № 08/231-

48/ПР). 

9) Про відмову ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «IT КЛАСТЕР» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування 

громадських споруд, комплексу освітніх та побутових споруд розвитку IT 

середовища та спільноти з залученням інвестицій та реалізацій стратегій 

розвитку IT сектора м. Києва на вул. Дачній у Деснянському районі міста Києва 

(201978546). (Від 24.11.2020 № 08/231-2957/ПР). 

10) Про відмову громадянці Шкільній Людмилі Василівні у наданні 

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

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (668100155). (Від 04.01.2021 № 08/231-316/ПР). 

11) Про відмову громадянці Куліковій Ользі Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для сільськогосподарського виробництва на вул. 

Пухівській у Деснянському районі міста Києва (622070123). (Від 04.01.2021 № 

08/231-318/ПР). 

12) Про відмову громадянці Мерц Валентині Антонівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для сільськогосподарського виробництва на вул. 

Пухівській у Деснянському районі міста Києва (656170142). (Від 04.01.2021 № 

08/231-320/ПР). 

13) Про відмову громадянці Щасній Ользі 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 (515801553). (Від 04.01.2021 № 08/231-323/ПР). 

14) Про відмову громадянину Рудницькому Олегу Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства 

у Деснянському районі міста Києва (480017074). (Від 29.12.2020 № 08/231-

273/ПР). 

15) Про відмову громадянину Горбаню Андрію Олексійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у 1-му пров. Радистів у 

Деснянському районі міста Києва (350109941). (Від 29.12.2020 № 08/231-

272/ПР). 

16) Про відмову громадянину Дейнеці Сергію Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Заозерному, 28 у 

Деснянському районі міста Києва (350165220). (Від 29.12.2020 № 08/231-

289/ПР). 

17) Про відмову громадянці Дейнеці Ярославі Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 26 у 

Деснянському районі міста Києва (500601782). (Від 29.12.2020 № 08/231-

280/ПР). 

18) Про відмову громадянину Танасюку Олександру Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Сосновому у 
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Деснянському районі міста Києва (390187539). (Від 24.11.2020 № 08/231-

2971/ПР). 

19) Про відмову громадянці Ільїній Вірі Василівні 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 (201701090). (Від 04.01.2021 № 08/231-348/ПР). 

20) Про відмову громадянину Хандолі Миколі Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Волошковому, 19 у 

Деснянському районі міста Києва (201310734). (Від 24.11.2020 № 08/231-

2969/ПР). 

21) Про відмову громадянину Рудницькому Олегу Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуальних гаражів на вул. 

Градинській у Деснянському районі міста Києва (438011855). (Від 29.12.2020 № 

08/231-292/ПР). 

22) Про відмову громадянину Тарадайнику Миколі Анатолійовичу 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 (449015108). (Від 04.01.2021 № 08/231-

312/ПР). 

23) Про відмову громадянці Тарадайник Вірі Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (484012314). (Від 04.01.2021 № 08/231-313/ПР). 

24) Про відмову громадянці Малій Яні Миколаївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, для 

сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі 

міста Києва (310196538). (Від 04.01.2021 № 08/231-315/ПР). 

25) Про відмову громадянці Дудченко Людмилі Олександрівні 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 (570001665). (Від 04.01.2021 № 08/231-

347/ПР). 

26) Про відмову громадянці Кореньковій Олені Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд між Броварським проспектом і вул. 

Радистів у Деснянському районі міста Києва (447010994). (Від 24.11.2020 № 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18920
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18920
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19324
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19269
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19288
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19289
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19289
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19289
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19289
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19289
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19323
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18924


18 

 

08/231-2973/ПР). 

27) Про відмову громадянці Калейчик Ларисі Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (330190374). (Від 04.01.2021 № 08/231-349/ПР). 

28) Про відмову громадянці Прохоренко Ніні Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського призначення, 

для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у Деснянському 

районі міста Києва (666490177). (Від 04.01.2021 № 08/231-310/ПР). 

29) Про відмову громадянину Рудницькому Олегу Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Градинській у Деснянському районі міста Києва (785305011). (Від 29.12.2020 № 

08/231-284/ПР). 

30) Про відмову громадянину Лук’яненку Павлу Миновичу 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 (403010890). (Від 04.01.2021 № 08/231-311/ПР). 

31) Про відмову громадянці Сігнаєвській Валентині Миколаївні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для ведення індивідуального 

садівництва на вул. Миру, 9 у Деснянському районі міста Києва (772129018). 

(Від 24.11.2020 № 08/231-2974/ПР). 

32) Про відмову громадянину Кунаху Олександру Григоровичу 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 (605480137). (Від 24.11.2020 № 08/231-2976/ПР). 

33) Про відмову громадянці Фурсовій Оксані 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 на вул. Деснянській, 6А у 

Деснянському районі міста Києва (621930122). (Від 24.12.2020 № 08/231-

202/ПР). 

34) Про відмову громадянину Рудницькому Олегу Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Градинській у Деснянському районі міста Києва (505101451). (Від 23.12.2020 № 

08/231-175/ПР). 

35) Про відмову громадянину Шевченку Андрію Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для сільськогосподарського 
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виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі міста Києва 

(738599010). (Від 24.12.2020 № 08/231-205/ПР). 

36) Про відмову громадянці Дудченко Людмилі Олександрівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для сільськогосподарського 

виробництва на вул. Пухівській у Деснянському районі міста Києва 

(738860011). (Від 24.12.2020 № 08/231-204/ПР). 

37) Про відмову громадянці Міновій Луізі Володимирівні 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. Толочанській, 23 у 

Деснянському районі міста Києва (765211013). (Від 24.12.2020 № 08/231-

232/ПР). 

38) Про відмову громадянину Чеберяку Вадиму Олексійовичу 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. Кіото у Деснянському 

районі міста Києва (602380164). (Від 24.12.2020 № 08/231-208/ПР). 

39) Про відмову громадянину Кононученку Дмитру Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва у пров. 6-му Садовому у Деснянському районі міста Києва 

(201728881). (Від 08.12.2020 № 08/231-86/ПР). 

40) Про відмову громадянину Жуку Тимофію Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Вірського, 40 у 

Деснянському районі міста Києва (627570116). (Від 16.11.2020 № 08/231-

2826/ПР). 

41) Про відмову громадянці Грицюк Наталії Володимирівні 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. Макаренка, 21-а у 

Деснянському районі міста Києва (581701714). (Від 24.12.2020 № 08/231-

185/ПР). 

42) Про відмову громадянці Буровій Світлані 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 на вул. Кіото у Деснянському районі 

міста Києва (572001356). (Від 24.12.2020 № 08/231-186/ПР). 

43) Про відмову громадянці Івановій Нелі Олегівні 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 

(201909345). (Від 24.12.2020 № 08/231-189/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19160
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19160
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19169
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19169
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19169
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19169
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19169
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19169
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19173
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19173
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19173
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19173
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19173


20 

 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Качуріну Остапу 

Станіславовичу на вул. Моложанській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34309). (Від 30.07.2018 № 08/231-2465/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карпенку 

Роману Івановичу на вул. Биківнянській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва індивідуального гаража (К-34826). (Від 11.09.2018 № 08/231-

2819/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Другальову 

Роману Григоровичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36085). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3974/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гронтюку 

Віталію Вікторовичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36080). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3973/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пуджумсу 

Володимиру Валерійовичу на вул. Літківській у Деснянському районі м. Києва 

для дачного будівництва (К-36117). (Від 12.11.2018 № 08/231-4025/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федорчуку 

Володимиру Анатолійовичу на вул. Анатоліївській у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36123). (Від 12.11.2018 № 

08/231-4026/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Другальову 

Дмитру Григоровичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36076). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3975/ПР). 

51) Про відмову громадянину Бохонському Андрію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Святошинському районі міста Києва (444012148). (Від 04.01.2021 № 08/231-

321/ПР). 

52) Про відмову громадянину Бохонському Андрію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Святошинському районі міста Києва (600570127). (Від 29.12.2020 № 08/231-
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285/ПР). 

53) Про відмову громадянину Бохонському Андрію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Святошинському районі міста Києва (201221847). (Від 29.12.2020 № 08/231-

283/ПР). 

54) Про відмову громадянину Сігнаєвському Миколі Никаноровичу 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. 

Верховинній, 58-А у Святошинському районі міста Києва (330174985). (Від 

29.12.2020 № 08/231-270/ПР). 

55) Про відмову громадянці Бараховій Валерії 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 на вул. Якова Качури, 61-а у 

Святошинському районі міста Києва (201869193). (Від 18.11.2020 № 08/231-

2867/ПР). 

56) Про відмову громадянину Громову Олексію Павловичу 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. Тепличій, 19-Б у 

Святошинському районі міста Києва (455013854). (Від 18.12.2020 № 08/231-

133/ПР). 

57) Про відмову громадянці Громовій Юлії Олексіївні 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. Трублаїні, 37-Б у 

Святошинському районі міста Києва (330186736). (Від 18.12.2020 № 08/231-

138/ПР). 

58) Про відмову громадянці Яценко Наталії Леонідівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Коростенській, 28 у 

Святошинському районі міста Києва (608600106). (Від 03.12.2020 № 08/231-

34/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Войтенку 

Володимиру Володимировичу біля вул. Брест-Литовське шосе у 

Святошинському районі м. Києва для ведення особистого підсобного 

господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби (К-

35490). (Від 11.10.2018 № 08/231-3530/ПР). 

60) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвину Віталію 
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Валерійовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-35218). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3238/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литовці Роману 

Олександровичу поблизу вулиці Підлісної у Святошинському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-35570). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3243/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кондратенко 

Оксані Іванівні поблизу вул. Трублаїні у Святошинському районі м. Києва для 

індивідуального житлового будівництва (К-35496). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3281/ПР). 

63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Галві Еліні 

Анатоліївні на вул. Білогородській у Святошинському районі міста Києва для 

будівництва та обслуговування гаражу (К-35091). (Від 20.09.2018 № 08/231-

2995/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кондратенко 

Оксані Іванівні поблизу вул. Якова Качури у Святошинському районі м. Києва 

для індивідуального житлового будівництва (К-35497). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3187/ПР). 

65) Про відмову громадянину Котенку Максиму Валерійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на вул. Марка Черемшини у Дніпровському районі міста Києва 

(201670867). (Від 08.12.2020 № 08/231-78/ПР). 

66) Про відмову громадянину Ахмедову Віктору Джалаловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва в 

урочищі Горбачиха у Дніпровському районі міста Києва (520201689). (Від 

24.11.2020 № 08/231-2966/ПР). 

67) Про відмову громадянину Тищенку Валерію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівлі СТО № 123-125 на 

вул. Березняківській, 19-Д у Дніпровському районі міста Києва (451014983). 

(Від 24.12.2020 № 08/231-188/ПР). 

68) Про відмову громадянину Щипуну Владиславу Геннадійовичу 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. Юрія Поправки, 14-А 

у Дніпровському районі міста Києва (518001299). (Від 29.12.2020 № 08/231-

274/ПР). 

69) Про відмову громадянину Трібелю Віктору Станіславовичу у 
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наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Літинській у Дніпровському районі міста Києва (593201594). (Від 29.12.2020 № 

08/231-275/ПР). 

70) Про відмову громадянину Трещову Антону Геннадійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва індивідуальних гаражів біля вул. 

Волгоградської у Солом’янському районі міста Києва (540501753). (Від 

04.01.2021 № 08/231-307/ПР). 

71) Про відмову громадянину Білову Володимиру Владиславовичу 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. Ново-Народному, 3 у 

Солом’янському районі міста Києва (674890149). (Від 03.12.2020 № 08/231-

15/ПР). 

72) Про відмову громадянину Кесорецьких Дмитру Владиславовичу 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. Місячній у Солом’янському 

районі міста Києва (598701852). (Від 24.11.2020 № 08/231-2994/ПР). 

73) Про відмову громадянці Кас’яновій Юлії Георгіївні 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 

(400010586). (Від 18.12.2020 № 08/231-132/ПР). 

74) Про відмову громадянину Кас’янову Артему Анатолійовичу 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 (628770194). (Від 24.12.2020 № 08/231-233/ПР). 

75) Про відмову громадянину Хоменку Станіславу Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських споруд у пров. Заповітний, 10 у Солом’янському районі міста 

Києва (624560151). (Від 24.12.2020 № 08/231-203/ПР). 

76) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смирнову 

Олексію Олександровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-28573). (Від 03.10.2018 № 08/231-3278/ПР). 

77) Про відмову громадянці Євдокименко Ірині Володимирівні 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, 12 у Шевченківському районі міста Києва (201726502). (Від 
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18.12.2020 № 08/231-134/ПР). 

78) Про відмову громадянину Кас’янову Артему Анатолійовичу 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 Шевченківському 

районі міста Києва (201259230). (Від 08.12.2020 № 08/231-83/ПР). 

79) Про відмову громадянину Кошевському Віталію Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва, експлуатації та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд між 14б 

та 12б на вул. Шмідта Отто у Шевченківському районі міста Києва (654570142). 

(Від 24.12.2020 № 08/231-226/ПР). 

80) Про відмову громадянину Стасю Олексію Анатолійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Редьки в Оболонському районі міста Києва (638540125). (Від 29.12.2020 № 

08/231-267/ПР). 

81) Про відмову громадянину Коту Олександру Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Центральної (хутір Редьки-1) в Оболонському районі міста Києва 

(578301726). (Від 29.12.2020 № 08/231-271/ПР). 

82) Про відмову громадянину Коту Петру Івановичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля вул. 

Центральної (хутір Редьки-1) в Оболонському районі міста Києва (507601958). 

(Від 29.12.2020 № 08/231-286/ПР). 

83) Про відмову громадянці Стась Юлії Едуардівні 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 хуторі Редьки в 

Оболонському районі міста Києва (555301348). (Від 04.01.2021 № 08/231-

324/ПР). 

84) Про відмову громадянці Ковальчук Нелі Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва (509001208). (Від 

29.12.2020 № 08/231-287/ПР). 

85) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Ф. Максименка в Оболонському районі міста Києва (779308012). (Від 

04.01.2021 № 08/231-309/ПР). 
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86) Про відмову громадянину Горовенку Дмитру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Ф. Максименка в Оболонському районі міста Києва (390158953). (Від 

24.12.2020 № 08/231-194/ПР). 

87) Про відмову громадянці Місюрі Оксані Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва (678220100). (Від 

24.12.2020 № 08/231-235/ПР). 

88) Про відмову громадянину Братусю Вадиму 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 

хуторі Редьки в Оболонському районі міста Києва (469013940). (Від 24.12.2020 

№ 08/231-217/ПР). 

89) Про відмову громадянину Березану Олександру Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 

будівництва біля вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва 

(533101819). (Від 24.12.2020 № 08/231-234/ПР). 

90) Про відмову громадянці Гресь Уляні Костянтинівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Центральної в Оболонському районі міста Києва (564701034). (Від 

24.12.2020 № 08/231-201/ПР). 

91) Про відмову громадянину Кривицькому Вадиму Вікторовичу у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 

хуторі Редьки в Оболонському районі міста Києва (561701878). (Від 22.08.2019 

№ 08/231-2591/ПР). 

92) Про відмову громадянину Гресь Майї Валеріївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для індивідуального дачного будівництва біля вул. 

Центральної в Оболонському районі міста Києва (417010919). (Від 08.12.2020 

№ 08/231-80/ПР). 

93) Про відмову громадянці Стась Антоніні 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 (присадибна ділянка) на хуторі 

Редьки  в Оболонському районі міста Києва (201942011). (Від 24.12.2020 № 

08/231-190/ПР). 

94) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Романюку Ігорю 
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Віталійовичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 16 (літ. О) в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34460). (Від 17.07.2018 № 08/231-2274/ПР). 

95) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тисленку 

Володимиру Володимировичу на вул. Сім’ї Шовкоплясів, 7-а в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34792). (Від 11.09.2018 № 08/231-2820/ПР). 

96) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ющенку Павлу 

Михайловичу на хуторі Микільському, 17 км Мінського проспекту в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-30988). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2292/ПР). 

97) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кирилюку 

Михайлу Івановичу на хуторі Микільському, 17 км, діл. № 14 літ. Р в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34366). (Від 17.07.2018 № 08/231-

2280/ПР). 

98) Про відмову громадянину Приходьку Арсену Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на перехресті 

вул. Старокиївської та вул. Підгірної (с. Козин), 27-й кілометр Обухівського 

шосе, межа Києва, на межі з Садовим товариством «Ветеран-2» у 

Голосіївському районі міста Києва (444012496). (Від 29.12.2020 № 08/231-

277/ПР). 

99) Про відмову громадянину Прилипку Олександру Андрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на перехресті 

вул. Старокиївської та вул. Підгірної (с. Козин), 27-й кілометр Обухівського 

шосе, межа Києва, на межі з Садовим товариством «Ветеран-2» у 

Голосіївському районі міста Києва (494010612). (Від 29.12.2020 № 08/231-

276/ПР). 

100) Про відмову громадянці Джунь Марії Миколаївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд поблизу вул. Риболовецької у Голосіївському районі міста 

Києва (478016142). (Від 04.01.2021 № 08/231-308/ПР). 

101) Про відмову громадянці Джунь Марії Миколаївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва поблизу вул. Лауреатської у Голосіївському 

районі міста Києва (513222214). (Від 04.01.2021 № 08/231-363/ПР). 

102) Про відмову громадянину Бардадиму Ігорю Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10907
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19242
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19241
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19284
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19340
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19245
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19245


27 

 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Весняній (біля буд. 66А) у 

Голосіївському районі міста Києва (717426014). (Від 29.12.2020 № 08/231-

278/ПР). 

103) Про відмову громадянці Степанюк Любові Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на території 

Голосіївського району міста Києва (459010734). (Від 29.12.2020 № 08/231-

279/ПР). 

104) Про відмову громадянину Пригодюку Сергію 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. Закарпатській, 28-Г у 

Голосіївському районі міста Києва (201370665). (Від 24.11.2020 № 08/231-

2990/ПР). 

105) Про відмову громадянину Вечері 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 неподалік від вул. Ставкової, 4 у 

Голосіївському районі міста Києва (550201051). (Від 24.11.2020 № 08/231-

2970/ПР). 

106) Про відмову громадянці Сагаловській Оксані Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва між будинками № 9 та № 11 у 

пров. Волзькому у Голосіївському районі міста Києва (461014595). (Від 

24.11.2020 № 08/231-2989/ПР). 

107) Про відмову громадянці Довбенко Наталії Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва біля вул. 

Старообухівської у Голосіївському районі міста Києва (795822012). (Від 

24.11.2020 № 08/231-2991/ПР). 

108) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Грушці Галині 

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

для будівництва індивідуального гаражу (К-35349). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3350/ПР). 

109) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бондарчуку 

Андрію Орестовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35526). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3260/ПР). 

110) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мойсеєнку 

Анатолію Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 67 у 
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Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35425). (Від 09.10.2018 № 08/231-

3418/ПР). 

111) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пилипенку 

В’ячеславу Миколайовичу у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35736). 

(Від 25.10.2018 № 08/231-3761/ПР). 

112) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дурбак Ользі 

Львівні на вул. Академіка Заболотного, діл. 112 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35680). (Від 16.10.2018 № 08/231-3559/ПР). 

113) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сухенко Марії 

Максимівні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35708). (Від 16.10.2018 № 08/231-3560/ПР). 

114) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сазоновій 

Антоніні Василівні поблизу вулиці Спокійна у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-35645). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4119/ПР). 

115) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Босаку Юрію 

Миколайовичу поблизу вул. Костянтина Хохлова у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку (К-35981). (Від 

16.11.2018 № 08/231-4144/ПР). 

116) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бєлошенку 

Сергію Яковичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 20 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36168). (Від 16.11.2018 № 08/231-

4152/ПР). 

117) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мошовському 

Василю Васильовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35375). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3255/ПР). 

118) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Свинаренку 

Олександру Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (К-35325). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3276/ПР). 

119) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Акментіну 

Вадиму Віталійовичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35324). (Від 04.10.2018 № 08/231-

3320/ПР). 

120) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пономаренку 

Віталію Вікторовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36135). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3971/ПР). 

121) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Алєксєєнку Андрію 

Васильовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 46 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36218). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4091/ПР). 

122) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смоляному 

Івану Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 36 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36214). (Від 

16.11.2018 № 08/231-4156/ПР). 

123) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гордієнку 

Миколі Миколайовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33995). (Від 03.07.2018 № 08/231-2176/ПР). 

124) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нишпорському 

Євгену Олексійовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34347). (Від 26.07.2018 № 08/231-2446/ПР). 

125) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нишпорському 

Євгену Олексійовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34345). (Від 26.07.2018 № 08/231-2443/ПР). 

126) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гордієнку 

Миколі Миколайовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (К-34350). (Від 18.07.2018 № 08/231-2316/ПР). 

127) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Трикіші Віталію 

Васильовичу у пров. Ржевському, 7 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34471). (Від 18.07.2018 № 08/231-2322/ПР). 

128) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коваленку Олегу 

Анатолійовичу на вул. Пирогівській шлях, 109 у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36283). (Від 28.12.2018 № 

08/231-4368/ПР). 

129) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Павлюку 

Богдану Анатолійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35699). (Від 11.10.2018 № 08/231-3526/ПР). 

130) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мосійчуку 

Максиму Васильовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (К-35802). (Від 11.10.2018 № 08/231-3524/ПР). 

131) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Доліновському 

Валерію Леонідовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 

споруд (К-35688). (Від 11.10.2018 № 08/231-3527/ПР). 

132) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мататі Олексію 

Миколайовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 

будівель і споруд (К-35698). (Від 11.10.2018 № 08/231-3528/ПР). 

133) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хоменку Сергію 

Васильовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35689). (Від 10.10.2018 № 08/231-3479/ПР). 

134) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кондратюку 

Володимиру Іллічу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35690). (Від 16.10.2018 № 08/231-3563/ПР). 

135) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Вовку Валерію 

Анатолійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва 
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для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд 

(К-35685). (Від 16.10.2018 № 08/231-3564/ПР). 

136) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федорчуку 

Володимиру Анатолійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35697). (Від 16.10.2018 № 08/231-3557/ПР). 

137) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Онікієнко Світлані 

Олексіївні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35686). (Від 16.10.2018 № 08/231-3558/ПР). 

138) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лепесі Андрію 

Андрійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських і споруд (К-

35704). (Від 16.10.2018 № 08/231-3553/ПР). 

139) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Єщенко Вікторії 

Вікторівні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35684). (Від 16.10.2018 № 08/231-3547/ПР). 

140) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фещуку Дмитру 

Анатолійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 

споруд (К-35781). (Від 16.10.2018 № 08/231-3546/ПР). 

141) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Москаленку 

Владиславу Миколайовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (К-35694). (Від 16.10.2018 № 08/231-3561/ПР). 

142) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Азімовій Шахнозі 

на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35715). 

(Від 11.10.2018 № 08/231-3516/ПР). 

143) Про відмову громадянці Довбенко Ользі Іванівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального дачного будівництва біля вул. Старообухівської 

у Голосіївському районі міста Києва (350155050). (Від 04.01.2021 № 08/23-

314/ПР). 

144) Про відмову громадянину Гримальському Владиславу Олеговичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для індивідуального дачного 
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будівництва на вул. Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва 

(320123992). (Від 04.01.2021 № 08/231-319/ПР). 

145) Про відмову громадянці Доценко Тетяні Володимирівні 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. Малоземельній, 5-Г у 

Дарницькому районі міста Києва (300122632). (Від 29.12.2020 № 08/231-

263/ПР). 

146) Про відмову громадянину Трусю Олександру Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(671190105). (Від 29.12.2020 № 08/231-281/ПР). 

147) Про відмову громадянину Онищенку Олегу Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Березневій, 24-ж у 

Дарницькому районі міста Києва (411017051). (Від 29.12.2020 № 08/231-

294/ПР). 

148) Про відмову громадянину Кузнєцову Генадію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва (501501752). (Від 

29.12.2020 № 08/231-293/ПР). 

149) Про відмову громадянці Єрмоленко Тамарі Михайлівні 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. Шевченка, 14 у Дарницькому 

районі міста Києва (692020191). (Від 29.12.2020 № 08/231-266/ПР). 

150) Про відмову громадянину Молостову Олександру Володимировичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

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

(496010295). (Від 29.12.2020 № 08/231-291/ПР). 

151) Про відмову громадянці Карась Тетяні Володимирівні 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. Польовій, 2-к у Дарницькому 

районі міста Києва (558401299). (Від 29.12.2020 № 08/231-264/ПР). 

152) Про відмову громадянці Мирошниченко Світлані Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення колективного садівництва на вул. 

Садовій 7, діл. 51А у Дарницькому районі міста Києва (419011890). (Від 

29.12.2020 № 08/231-288/ПР). 

153) Про відмову громадянину Книженку Андрію Вікторовичу у наданні 
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дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у 3-му пров. Крилова, 9 у 

Дарницькому районі міста Києва (473017236). (Від 29.12.2020 № 08/231-

290/ПР). 

154)  Про відмову громадянці Мединській Людмилі Ігорівні 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. Левадній, 86-д у 

Дарницькому районі міста Києва (417010850). (Від 29.12.2020 №  08/231-

268/ПР). 

155) Про відмову громадянину Лоскоту Роману Федоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Заплавній, 47В у 

Дарницькому районі міста Києва (590201098). (Від 29.12.2020 № 08/231-

269/ПР). 

156) Про відмову громадянину Цуркану Івану Михайловичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Коцюбинського, 22 у Дарницькому районі міста Києва (650660173). (Від 

04.01.2021 № 08/231-317/ПР). 

157) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковальчук Нелі 

Миколаївні у пров. Дружньому у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-33691). (Від 19.09.2018 № 08/231-2983/ПР). 

158) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Заїці Сергію 

Анатолійовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33521). (Від 18.07.2018 № 08/231-2325/ПР). 

159) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гаврющенку 

Олексію Євгеновичу на вул. Левадній, 12-л у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34097). (Від 25.07.2018 № 08/231-2411/ПР). 

160) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Березанському 

Вадиму Олександровичу на вул. 70-ій Садовій та вул. 71-ій Садовій у 

Дарницькому районі м. Києва для ведення індивідуального садівництва (К-

35677). (Від 16.10.2018 № 08/231-3577/ПР). 

161) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дерію Євгенію Григоровичу 

на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для будівництва гаража (К-

35904). (Від 18.10.2018 № 08/231-3636/ПР). 
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162) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Кононенку Віталію 

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

будівництва гаражу (К-35905). (Від 22.10.2018 № 08/231-3726/ПР). 

163) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федуну Олексію 

Анатолійовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування гаража (К-35908). (Від 22.10.2018 № 08/231-

3725/ПР). 

164) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бодрухіну 

Володимиру Анатолійовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування гаража (К-35927). (Від 22.10.2018 № 

08/231-3724/ПР). 

165) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Сідьку Сергію Анатолійовичу 

на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для будівництва гаражу (К-

35903). (Від 22.10.2018 № 08/231-3721/ПР). 

166) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Схулухії Андрію 

Георгійовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва гаражу (К-35900). (Від 22.10.2018 № 08/231-3729/ПР).  

 

3.4. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Величком 

Юрієм Анатолійовичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Северинівській, 8 у Святошинському 

районі міста Києва (П-9856). (Від 06.06.2019 № 08/231-1991/ПР). 

2) Про приватизацію громадянином Пастушенком Володимиром 

Михайловичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 18-А у 

Солом’янському районі міста Києва (630382866). (Від 11.12.2019 № 08/231-

3848/ПР). 

3) Про приватизацію громадянином Слищенком Олександром 

Федоровичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 12а у 

Солом’янському районі міста Києва (П-9937). (Від 19.04.2019 № 08/231-

1562/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Бабичем 

Сергієм Андрійовичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Таврійській, 15 у Подільському районі 

міста Києва (П-9851). (Від 06.05.2019 № 08/231-1775/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Подольським 

Олексієм Ігоровичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд на вул. Фруктовій, 2-в у Подільському районі 

міста Києва (П-9895). (Від 19.04.2019 № 08/231-1580/ПР). 

6) Про приватизацію громадянином Єрмоленком Дмитром 

Юрійовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Омелютинській, 24а у 

Печерському районі міста Києва (687992842). (Від 09.12.2019 № 08/231-

3746/ПР). 

7) Про приватизацію громадянином Ящуком Михайлом 

Володимировичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Єнісейській, 5 у 

Голосiївському районі міста Києва (739903288). (Від 23.12.2019 № 08/231-

3951/ПР). 

8) Про приватизацію громадянкою Кумуржи Євгенією Михайлівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

148/ПР). 

9) Про приватизацію громадянками Рябикіною Іриною Анатоліївною, 

Євсевською Владленою Миколаївною земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 

Стратегічному шосе, 5 у Голосіївському районі міста Києва (392839817). (Від 

05.11.2020 № 08/231-2778/ПР). 

 

3.5. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Поздишеву Сергію Олександровичу, 

члену громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» 

Солом’янського району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва на вул. Медовій, 96 у Солом’янському 

районі міста Києва (791080277). (Від 20.11.2019 № 08/231-3463/ПР). 

2) Про передачу громадянці Тимофеєвій Зінаїді Омелянівні, члену 

громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» Солом’янського 

району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення 

садівництва на вул. Медовій, 165 у Солом’янському районі міста Києва (А-

23187). (Від 17.04.2019 № 08/231-1527/ПР). 

3) Про передачу громадянину Донову Олексію Володимировичу, 

члену громадської організації «Садівницьке товариство «Фронтовик» 

Солом’янського району міста Києва, у приватну власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва на вул. Медовій, 222 у Солом’янському 

районі міста Києва (433273123). (Від 19.09.2019 № 08/231-2829/ПР). 

4) Про передачу громадянину Зеленському Миколі Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 34-б у 

Солом’янському районі міста Києва (А-25470). (Від 26.09.2019 № 08/231-

2273/ПР). 
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5) Про передачу громадянці Кобзіній Тетяні Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 24 у 

Голосіївському районі міста Києва (392890084). (Від 27.04.2020 № 08/231-

1178/ПР). 

6) Про передачу громадянину Лазоренку Олексію Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Комсомольському у 

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

7) Про передачу громадянці Тугай Олені Петрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у провулку Ізяславському, 47 у 

Солом’янському районі міста Києва (392735901). (Від 03.09.2020 № 08/231-

2241/ПР). 

8) Про передачу громадянці Шибко Людмилі Володимирівні у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 5-тій 

Озерній, будинок 2а у Дарницькому районі міста Києва (458293757). (Від 

15.05.2020 № 08/231-1241/ПР). 

9) Про передачу громадянину Єпішеву Олегу Анатолійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 64-Б у 

Солом’янському районі міста Києва (419277244). (Від 22.06.2020 № 08/231-

1579/ПР). (Повторно). 

10) Про передачу громадянину Єпішеву Ігорю Анатолійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 64-А у 

Солом’янському районі міста Києва (506427424). (Від 22.06.2020 № 08/231-

1574/ПР). (Повторно). 

11) Про передачу громадянину Столяру Василю Петровичу в оренду 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового 

будинку на вул. Миколи Юнкерова, 32 у Оболонському районі міста Києва 

(603283929). (Від 30.10.2020 № 08/231-2693/ПР). 

12) Про передачу громадянці Юстицькій Марині Євгенівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 4б у 

Солом’янському районі міста Києва (А-26558). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2254/ПР). 

 

3.6. Про надання згоди на передачу права власності на земельну 

ділянку: 

 

1) Про надання згоди на передачу права власності на земельну ділянку 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. 7-му Садовому, 27-a у Деснянському районі міста Києва у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (424298004). (Від 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14490
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14490
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14490
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14490
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14490
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-742128933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-742128933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-742128933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-742128933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18142
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18142
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18142
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18142
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18142
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14912
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14912
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14912
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14912
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-940394749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-940394749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-940394749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-940394749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-940394749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17474
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19401
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19401
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19401
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19401
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14.01.2021 № 08/231-428/ПР). 

2) Про надання згоди на передачу права власності на земельну ділянку 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. 2-му Садовому, 2 у Деснянському районі міста Києва у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (786841294). (Від 

14.01.2021 № 08/231-429/ПР). 

3) Про надання згоди на передачу права власності на земельну ділянку 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 2-му пров. Сосновому, 14 у Деснянському районі міста Києва у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва (567929985). (Від 

29.01.2021 № 08/231-610/ПР). 

 

3.7. Продаж /надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки на вул. Сім’ї Стешенків, 8 у 

Святошинському районі м. Києва громадянину Комісару Олегу 

Володимировичу для експлуатації та обслуговування центру комплексного 

обслуговування автомобілів (ЦКОА) (609661104). (Від 02.02.2021 № 08/231-

620/ПР). 

2) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (361175273). (Від 24.11.2020 № 08/231-

2964/ПР). 

 

 

3.8. Про викуп земельної ділянки: 

 

1) Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-

Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва для 

суспільних потреб (створення парку) (431117326). (Від 08.10.2020 № 08/231-

2535/ПР). 

 

3.9. Надання/передача: 

 

1) Про передачу Центральному парку культури і відпочинку м. Києва 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва «Хрещатий», «Міський сад», «Маріїнський» з 

обслуговуванням споруд рекреаційного призначення на Володимирському 

узвозі, 2 у Печерському районі м. Києва (Д-6964). (Від 24.02.2016 № 08/231-

1095/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19401
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19596
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19602
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19602
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19602
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19602
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19602
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18478
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1618
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19040
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Кудряшова, 15 у Солом’янському районі міста Києва (384407086). (Від 

03.12.2020 № 08/231-68/ПР). 

3) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Зодчих, 20 у Святошинському районі міста Києва 

(602704147). (Від 08.12.2020 № 08/231-108/ПР). 

4) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Татарській, 36/5 у Шевченківському районі міста Києва (432417017). (Від 

24.12.2020 № 08/231-239/ПР). 

5) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на бульв. Кольцова, 15 у Святошинському районі міста Києва 

(791018312). (Від 29.12.2020 № 08/231-295/ПР). 

6) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Порика Василя, 14а у Подільському районі міста 

Києва (460410411). (Від 24.12.2020 № 08/231-241/ПР). 

7) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Михайла Стельмаха, 3 у Голосіївському районі міста Києва (610514133). (Від 

18.12.2020 № 08/231-156/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування центрального теплового пункту на 

вул. Бойчука Михайла, 34-Б у Печерському районі міста Києва (394168971). 

(Від 08.12.2020 № 08/231-107/ПР). 

9) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

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

90 у Голосіївському районі міста Києва (541041723). (Від 08.12.2020 № 08/231-

109/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19273
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19273
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19273
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19273
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19273
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19273
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19131
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19131
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19131
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10) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Тургенєвській, 83/85 у Шевченківському районі міста 

Києва (560441599). (Від 24.12.2020 № 08/231-240/ПР). 

11) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування теплового пункту (бойлерна) 

на вул. Березняківській, 36 у Дніпровському районі міста Києва (536444106). 

(Від 16.11.2020 № 08/231-2845/ПР). 

12) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Тимошенка Маршала, 13а в Оболонському районі 

міста Києва (481417776). (Від 08.12.2020 № 08/231-106/ПР). 

13) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 2П2 на 

вул. Вербовій, 8 в Оболонському районі міста Києва (678894181). (Від 

08.12.2020 № 08/231-110/ПР). 

14) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. Великій 

Китаївській, 6 у Голосіївському районі міста Києва (354173935). (Від 03.12.2020 

№ 08/231-53/ПР).  

15) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Жмаченка, 12 у Дніпровському районі міста Києва 

(575241258). (Від 20.01.2021 № 08/231-467/ПР). 

16) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на бульв. Перова, 26 у Дніпровському районі міста Києва 

(304150955). (Від 26.01.2021 № 08/231-527/ПР). 

17) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 
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ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Заболотного Академіка, 128 у Голосіївському районі міста Києва (314106005). 

(Від 26.01.2021 № 08/231-529/ПР). 

18) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Тургенєвській, 72 у Шевченківському районі міста 

Києва (515641300). (Від 20.01.2021 № 08/231-466/ПР). 

19) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту на вул. Героїв Оборони, 5 у Голосіївському районі міста Києва 

(532541730). (Від 21.01.2021 № 08/231-481/ПР). 

20) 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. Братиславській, 44/2 у Деснянському районі міста Києва 

(460416110). (Від 25.01.2021 № 08/231-493/ПР). 

21) 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. Закревського Миколи, 35-А у Деснянському районі 

міста Києва (324102162). (Від 26.01.2021 № 08/231-526/ПР). 

22) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Григоренка Петра, 36в у Дарницькому районі міста 

Києва (743477410). (Від 29.01.2021 № 08/231-611/ПР). 

23) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на бульвар Перова, 16А у Дніпровському районі міста Києва 

(364113355). (Від 28.01.2021 № 08/231-605/ПР). 

24) 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. Героїв Севастополя, 33 у Солом’янському районі міста Києва 

(344133966). (Від 26.01.2021 № 08/231-528/ПР). 
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25) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Предславинській, 25 у Печерському районі міста 

Києва (334102226). (Від 25.01.2021 № 08/231-492/ПР). 

26) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Ромоданова Академіка, 11/15 у Шевченківському 

районі міста Києва (549641371). (Від 21.01.2021 № 08/231-482/ПР). 

27) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Старо-Київській, 9 у Шевченківському районі міста 

Києва (241920185). (Від 21.01.2021 № 08/231-480/ПР). 

28) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Татарській, 20 у Шевченківському районі міста Києва (394186601). (Від 

20.01.2021 № 08/231-468/ПР). 

29) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Якуба Коласа, 14 у Святошинському районі міста 

Києва (354101761). (Від 20.01.2021 № 08/231-470/ПР). 

30) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Деревлянській, 21-А у Шевченківському районі міста 

Києва (538241056). (Від 29.12.2020 № 08/231-300/ПР). 

31) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Свободи, 40 у Подільському районі міста Києва 

(760677415). (Від 15.01.2021 № 08/231-457/ПР). 

32) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

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

теплового пункту на вул. Туполєва Академіка, 20в у Шевченківському районі 

міста Києва (408418257).(Від 24.12.2020 № 08/231-238/ПР). 

33) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування центрального теплового 

пункту на вул. Литвиненко - Вольгемут, 2а у Святошинському районі міста 

Києва (559841547). (Від 23.11.2020 № 08/231-2954/ПР). 

34) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Зодчих, 28 у Святошинському районі міста Києва 

(384192595). (Від 18.11.2020 № 08/231-2895/ПР). 

35) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Борщагівській, 10-А у Шевченківському районі міста 

Києва (354188085). (Від 27.11.2020 № 08/231-3014/ПР). 

36) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі насосної станції № 20 на 

вул. Гетьмана Вадима, 27-А у Солом’янському районі міста Києва (545041936). 

(Від 04.01.2021 № 08/231-390/ПР). 

37) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Жмеринській, 36 у Святошинському районі міста 

Києва (504641936). (Від 24.11.2020 № 08/231-2998/ПР). 

38) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на просп. 

Перемоги, 103 у Святошинському районі міста Києва (241679157). (Від 

24.11.2020 № 08/231-2999/ПР). 

39) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі теплопункту на вул. 

Симиренка, 2/19 у Святошинському районі міста Києва (642664196). (Від 

29.12.2020 № 08/231-298/ПР). 
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40) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту у пров. Попова, 5а в Оболонському районі міста Києва 

(783185415). (Від 04.01.2021 № 08/231-393/ПР). 

41) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Героїв Сталінграда, 39В в Оболонському районі 

міста Києва (580641171). (Від 27.11.2020 № 08/231-3016/ПР). 

42) 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. Антоновича, 103а у Голосіївському районі міста Києва 

(467415987). (Від 05.01.2021 № 08/231-421/ПР). 

43) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні у пров. 

Деміївському, 3 у Голосіївському районі міста Києва (384159698). (Від 

19.11.2020 № 08/231-2925/ПР). 

44) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Івашкевича Ярослава, 10 в Оболонському районі міста 

Києва (595841400). (Від 29.12.2020 № 08/231-296/ПР). 

45) 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. Героїв Дніпра, 20а в Оболонському районі міста 

Києва (435410296). (Від 27.11.2020 № 08/231-3017/ПР). 

46) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Зодчих, 38 у Святошинському районі міста Києва 

(458419403). (Від 29.12.2020 № 08/231-299/ПР). 

47) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

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

теплового пункту на вул. Коласа Якуба, 4А у Святошинському районі міста 

Києва (354108751). (Від 04.01.2021 № 08/231-391/ПР). 

48) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Коласа Якуба, 6А у Святошинському районі міста 

Києва (439412780). (Від 04.01.2021 № 08/231-392/ПР). 

49) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на бульв. Кольцова, 18 у Святошинському районі міста Києва 

(394125860). (Від 27.11.2020 № 08/231-3015/ПР). 

50) Про передачу ПІДПРИЄМСТВУ З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» земельної ділянки в 

оренду для експлуатації та обслуговування закладу ресторанного господарства 

типу «закусочна» «МакДональдз» з літнім майданчиком та гостьовою 

автостоянкою на Боричевому узвозі, 10 (літера А) у Подільському районі міста 

Києва (412395908). (Від 09.11.2020 № 08/231-2805/ПР). 

51) Про надання в постійне користування земельної ділянки 

управлінню праці та соціального захисту населення Дарницької районної в 

місті Києві державної адміністрації для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі з закладами соціальної допомоги на Харківському 

шосе, 176-г у Дарницькому районі міста Києва (Д-9061). (Від 06.06.2019 № 

08/231-1975/ПР). (Повторно). 

52) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКА-КОМФОРТ» в оренду земельної ділянки для 

будівництва, обслуговування та експлуатації житлового комплексу з об’єктами 

соціального та громадського призначення на бульв. Академіка Вернадського, 

32 у Святошинському районі міста Києва та внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки від 11 квітня 2005 року № 75-6-00193 (518239356). (Від 

05.02.2020 № 08/231-298/ПР). (Повторно). 

53) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ» в 

оренду земельних ділянок для завершення будівництва, подальшої експлуатації 

та обслуговування комплексу торговельно-офісних споруд з спортивно-

оздоровчими приміщеннями на вул. Маршала Тимошенка, 21, корпус 14 та 16 у 

Оболонському районі міста Києва (239122996). (Від 24.06.2020 № 08/231-

1616/ПР). 

54) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» в оренду 

земельної ділянки для іншої житлової забудови (для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами соціально-
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побутового призначення) на вул. Євгена Маланюка, 101 у Дніпровському 

районі міста Києва (533439276). (Від 28.12.2019 № 08/231-4068/ПР). 

55) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі з облаштуванням спортивного майданчика на вул. 

Тургенєвській, 4а у Шевченківському районі міста Києва (241583945). (Від 

28.05.2020 № 08/231-1314/ПР). 

56) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «СТАРИЙ КИЇВ» земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку та прилеглої території на вул. Басейна, 21-Б у Печерському 

районі міста Києва (630443921). (Від 29.07.2020 № 08/231-1847/ПР). 

57) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМЕЛІН-30» земельної ділянки в оренду для 

будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціональної 

адміністративної будівлі, для благоустрою території та паркінгу на вул. Юрія 

Іллєнка, 30 у Шевченківському районі міста Києва (566444320). (Від 14.04.2020 

№ 08/231-1046/ПР). 

58) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» земельної ділянки 

в постійне користування для експлуатації та обслуговування закладу освіти на 

вул. Березневій, 14 у Дніпровському районі міста Києва (495394945). (Від 

09.02.2021 № 08/231-644/ПР). 

59) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «КСК-

АВТОМАТИЗАЦІЯ» в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури на вул. Євгена Сверстюка, 4-

б у Дніпровському районі міста Києва (239585899). (Від 17.01.2020 № 08/231-

99/ПР). 

60) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«АГРОСЕМ» земельної ділянки в оренду для реконструкції нежитлової будівлі 

поліклініки під адміністративний будинок-офіс з подальшими його 

експлуатацією та обслуговуванням на просп. Степана Бандери, 9В в 

Оболонському районі міста Києва (394336164). (Від 02.09.2020 № 08/231-

2235/ПР). 

61) Про передачу ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» земельної ділянки в оренду для 

будівництва і обслуговування будинку культури на вул. Миколи Василенка, 15 

у Солом’янському районі міста Києва (583441837). (Від 12.03.2021 № 08/231-

936/ПР). 

62) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування комплексу будівель технічного устаткування на вул. 

Живописній, 10 у Святошинському районі міста Києва (344192111). (Від 

06.02.2020 № 08/231-334/ПР). 
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63) Про передачу громадянину Ярмошу Олегу Володимировичу 

земельної ділянки в оренду для влаштування об’єкту інженерно-транспортної 

інфраструктури (протизсувної споруди) з благоустроєм території на вул. 

Столєтова, 42-а у Голосіївському районі міста Києва (239924396). (Від 

09.02.2021 № 08/231-643/ПР). 

64) Про продовження строку дії рішення Київської міської ради від 12 

грудня 2019 року № 418/7991 «Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРРЯТВОД» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування існуючих будівель та споруд на вул. Лютневій, 58-ж у 

Голосіївському районі міста Києва» (579138965). (Від 10.02.2021 № 08/231-

657/ПР). 

65) Про надання Київській дитячій школі мистецтв № 3 у постійне 

користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд закладу освіти на просп. Володимира Маяковського, 39 у Деснянському 

районі міста Києва (742270396). (Від 21.11.2019 № 08/231-3517/ПР). 

 

3.10. Про відмову у передачі земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у передачі гаражно-будівельному кооперативу «СТРОЙ-

АВТО» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів 

на вул. Деміївській, 35-37 у Голосіївському районі міста Києва (583939005). 

(Від 19.03.2020 № 08/231-704/ПР). 

 

 

3.11. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ «ДЖЕРЕЛО НАДІЙ» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва громадського центру з паркінгом на вул. Боричів Тік, 20 у 

Подільському районі та внесення змін до нього (499053739). (Від 09.12.2019 № 

08/231-3749/ПР). (Повторно). 

2) Про поновлення дочірньому підприємству «УКР-ФЕСТІНА» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

виробничої бази по ремонту та обслуговуванню автотранспорту на вул. 

Колекторній, 42-А у Дарницькому районі (655510553). (Від 12.03.2020 № 

08/231-634/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«СУПЕРМАШ» договорів оренди земельних ділянок для експлуатації та 

обслуговування складських будівель на вул. Михайла Максимовича, 2 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-20118). (Від 19.02.2018 № 08/231-612/ПР). 

4) Про поновлення фізичній особі-підприємцю Чернявській Марії 

Петрівні договору оренди земельної ділянки для реконструкції існуючої 

адміністративно-виробничої будівлі під житловий будинок із вбудованим 

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

28.11.2019 № 08/231-3589/ПР). 
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5) Про поновлення приватному акціонерному товариству «Торговий 

дім «Хрещатик» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлового будинку-складу на вул. Хрещатик, 13 (літера Б) у 

Печерському районі (597405575). (Від 28.08.2020 № 08/231-2191/ПР). 

6) Про поновлення приватному підприємству «Вояж» договору 

оренди земельної ділянки від 07 березня 2006 року № 63-6-00341 та внесення 

змін до нього (720805057). (Від 01.03.2021 № 08/231-840/ПР). 

7) Про укладення на новий строк між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ 

КОМПЛЕКС «МОНІТОР» договору оренди земельної ділянки від 04 лютого 

2004 року № 85-6-00100 (зі змінами) (205420914). (Від 19.02.2021 № 08/231-

803/ПР). 

8) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ОЛІМПІЯ-СПОРТ-ЕКСПРЕС» договору оренди земельної ділянки від 13 

квітня 2006 року № 72-6-00377 та внесення змін до нього (390123031). (Від 

12.03.2021 № 08/231-938/ПР). 

9) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ОЛІМПІЯ-СПОРТ-ЕКСПРЕС» договору оренди земельної ділянки від 13 

квітня 2006 року № 72-6-00378 та внесення змін до нього (535505709). (Від 

12.03.2021 № 08/231-937/ПР). 

10) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Салсофі Корпорейшн» договору оренди від 30 червня 2009 року № 85-6-00446 

(зі змінами) земельної ділянки на вулиці Олени Теліги у Подільському районі 

(300580191). (Від 15.02.2021 № 08/231-767/ПР). 

 

3.12. Про розірвання договору оренди земельної ділянки:  

 

1) Про розірвання договорів оренди земельних ділянок на площі 

Михайлівській, 1 у Подільському та Шевченківському районах від 25 лютого 

2010 року за №№ 85-6-00474, 91-6-00886, укладених між Київською міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виставковий центр-

музей художника Івана Марчука». (А-26749). (Від 30.01.2020 № 08/231-245/ПР). 

(Повторно). 

2) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 16.03.2010 

№ 79-6-00749» (Від 27.02.2020 № 08/231-515/ПР). (Доп. Задерейко А.І.). 

 

3.13. Про затвердження детального плану територій: 

 

1) Про затвердження детального плану території в межах вулиць Юрія 

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

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

(Доп. Свистунов О.В.). 

 

3.14. Про затвердження проєкту землеустрою: 
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1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Управлінню справами Верховної Ради України для житлового 

будівництва для народних депутатів та працівників апарату на вул. 

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

№ 08/231-681/ПР). 

 

3.15. Про внесення змін до договору оренди: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 16 

березня 2010 року № 79-6-00748, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний союз «Либідь» 

(384726151). (Від 18.06.2020 № 08/231-1532/ПР). 

2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 13 

травня 2010 року № 63-6-00584 (зі змінами), укладеного між Київською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО-ІНВЕСТ» 

(440052681). (Від 01.03.2021 № 08/231-839/ПР). 

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

листопада 2015 року № 891, укладеного між Київською міською радою та 

приватним акціонерним товариством «НЕО ВІТА» (636334770). (Від 26.02.2021 

№ 08/231-834/ПР). 

 

3.16. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянці 

Прадещук Оксані Михайлівні для будівництва багатоповерхових житлових 

будинків з об’єктами соціально-побутового призначення на вул. Петра 

Радченка, 27 у Солом’янському районі міста Києва та внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки (239992661). (Від 10.04.2020 № 08/231-

923/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельних ділянок, які 

перебувають у власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРЕМКИ-БУД» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури з влаштуванням зеленої зони на 

Кільцевій дорозі, 1, 1а у Голосіївському районі міста Києва (400396659). (Від 

01.03.2021 № 08/231-842/ПР). 

 

4. Про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на виконання 

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

 

1) Про передачу громадянці Теркун Тетяні Русланівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

виконання постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 
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06.12.2019 у справі № 640/2023/19).   

2) Про передачу громадянину Степаненку Сергію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на 

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

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

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

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Туріну 

Володимиру Юхимовичу, Туріну Ігорю Юхимовичу для ведення садівництва, 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

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

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

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Угринюк Марії Петрівні у пров. 

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

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

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

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

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Угринюку Тарасу Богдановичу на 

вул. Тепличній у Святошинському районі міста Києва для будівництва та 

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

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

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

826/1501/17).  

6) Про надання громадянину Морозу Івану Анатолійовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

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

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

 

5. Різне. 

 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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