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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання II сесії                               

Київської міської ради                             

ІX скликання 10 червня 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 10 червня 2021 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про затвердження Кредитного договору, Договору гарантії, 

відшкодування та підтримки проекту та Договору про погашення 

заборгованості. (Від 11.05.2021 № 08/231-1490/ПР). (Доп. Репік В.М.).  

2) Про присвоєння імені скверу у Солом’янському районі міста 

Києва. (Від 21.08.2020 № 08/231-2148/ПР). (Доп. Лелюк Р.В.). 

3) Про найменування нової вулиці у Святошинському районі міста 

Києва. (Від 21.08.2020 № 08/231-2155/ПР). (Доп. Лелюк Р.В.). 

4) Про найменування нової вулиці у Деснянському районі міста 

Києва. (Від 21.08.2020 № 08/231-2153/ПР). (Доп. Лелюк Р.В.). 

5) Про присвоєння імені скверу у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 21.08.2020 № 08/231-2151/ПР). (Доп. Лелюк Р.В.). 

6) Про присвоєння імені скверу у Шевченківському районі міста 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20419
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18102
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18100
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18100
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18098
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18093
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Києва. (Від 21.08.2020 № 08/231-2147/ПР). (Лелюк Р.В.). 

7) Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«КИЇВСОЦМЕДСЕРВІС». (Від 29.04.2021 № 08/231-1408/ПР). (Доп. Лелюк 

Р.В.). 

8) Про внесення змін до пункту 2 рішення Київської міської ради від 

11.02.2021 року № 10/51 «Про створення комунальної бюджетної установи 

«Київський міський інформаційно-просвітницький центр «Крим - це Україна». 

(Від 15.04.2021 № 08/231-1323/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.). 

9) Про викуп земельної ділянки для суспільних потреб. (Від 

28.01.2021 № 08/231-586/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.). (Повторно). 

10) Про виплату громадянці Саєнко Людмилі Петрівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

08.04.2021 № 08/231-1246/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

11) Про виплату громадянці Романенко Антоніні Михайлівні 

одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну 

ділянку. (Від 08.04.2021 № 08/231-1247/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

12) Про виплату громадянці Волошиній Оксані Олексіївні 

одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну 

ділянку. (Від 08.04.2021 № 08/231-1248/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). 

13) Про реорганізацію санаторно-курортних закладів охорони 

здоров’я (Від 24.12.2020 № 08/231-177/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

 

2. Про питання власності: 

 

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

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

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

2) Про організаційні питання, пов’язані з ефективним використанням 

та збереженням автомобільних доріг Оболонського району міста Києва. (Від 

07.04.2021 № 08/231-1238/ПР). (Доп. Чорній Б.П.). 

3) 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 02.04.2021 № 08/231-1198). (Доп. 

Присяжнюк М.О.). (Друге читання). 

 

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: 

 

3.1.1. Для створення озеленених територій загального 

користування: 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18093
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20338
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20338
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20338
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20338
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20222
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20222
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20222
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20223
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20223
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20223
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1178778588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1178778588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1178778588
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20174
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20174
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20174
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20109
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1) 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 № 4 та № 8 у пров. К. Гордієнка у 

Печерському районі міста Києва (571701641). (Від 31.01.2020 № 08/231-

253/ПР). 

2) 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.14-тій Садовій у Дніпровському 

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

38584). (Від 07.06.2019 № 08/231-2021/ПР). 

 

3.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову приватному підприємству «МСГ ГРУП+» у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на вул. 

Кільцева дорога, біля зупинки «Південна Борщагівка» у Святошинському 

районі міста Києва (649260173). (Від 18.03.2021 № 08/231-996/ПР). 

2) Про відмову автокооперативу по експлуатації автостоянок 

«Десна» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на 

вул. Семена Скляренка, 22 в Оболонському районі міста Києва (417011921). 

(Від18.03.2021 № 08/231-985/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ГРОМАДСЬКІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ ІНВАЛІДІВ» на вул. Академіка Заболотного у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

реабілітаційного центру (К-35226). (Від 04.10.2018 № 08/231-3328/ПР). 

 

3.3. Про відмову у наданні дозволу громадянам на розроблення 

проєкту землеустрою: 

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кромбет Ляні 

Ігорівні на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-35992). (Від 

12.11.20218 № 08/231-4009/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15092
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19991
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11900
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12508
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12508
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12508
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12508
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12508
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12508
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2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-35462). (Від 08.10.2018 № 08/231-3359/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Літвінчуку 

Юрію Олександровичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку та 

господарських споруд (К-35692). (Від 11.10.2018 № 08/231-3518/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Андрущенко 

Володимиру Анатолійовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку та 

господарських будівель і споруд (К-35696). (Від 11.10.2018 № 08/231-

3517/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шараєвському 

Анатолію Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 108 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35438). (Від 08.10.2018 № 

08/231-3368/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лапізі Андрію 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд 

(К-35798). (Від 11.10.2018 № 08/231-3520/ПР). 

7) Про відмову громадянці Кагальняк Лідії Никифорівні 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 (320147750). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1002/ПР). 

8) Про відмову громадянці Довбенко Ользі Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для житлової садибної забудови біля вул. Вчительської у 

Солом’янському районі міста Києва (585001178). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1001/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Галві Еліні 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд (К-

35503). (Від 08.10.2018 № 08/231-3347/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Удовенку 

Геннадію Дмитровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 23 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36178). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3986/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Подоляку 

Миколі Івановичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 44 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36198). (Від 

15.11.20218 № 08/231-4098/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шаповалову 

Андрію Володимировичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35314). (Від 26.09.2018 № 

08/231-3116/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хоменку 

Віктору Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 47 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36200). 

(Від 15.11.2018 № 08/231-4112/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кузьміну Івану 

Дмитровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 29 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36201). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4113/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Величку 

Григорію Миколайовичу 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-36139). 

(Від 09.11.2018 № 08/231-3968/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кулінічу 

Андрію Олеговичу на острові Водників у Голосіївському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-36184). (Від 15.11.2018 № 08/231-4089/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Томашевському Юрію Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного (з 

парного боку) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
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(присадибна ділянка) (К-36000). (Від 12.11.2018 № 08/231-4006/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Моісєєнку 

Андрію Валентиновичу 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-36040). 

(Від 09.11.2018 № 08/231-3977/ПР). 

19) Про відмову громадянину Загайкевичу Костянтину Ігоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд поблизу вул. Фестивальної у 

Голосіївському районі міста Києва (370164025). (Від 10.04.2020 № 08/231-

954/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Трегубову 

Євгену Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 48 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36203). 

(Від 15.11.2018 № 08/231-4118/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Вікуліній Наталії Сергіївні 

на вул. Івана Кочерги у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-36124). 

(Від 15.11.2018 № 08/231-4078/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нікіфорову 

Ігорю Олександровичу біля вулиць Єдності та Анатоліївської у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36086). (Від 

16.11.2018 № 08/231-4154/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Азімовій Маніжі 

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

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35714). 

(Від 11.10.2018 № 08/231-3515/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рибалову 

Дмитру Олександровичу 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-35533). 

(Від 08.10.2018 № 08/231-3364/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сазоновій 

Антоніні Василівні поблизу вул. Любомирської у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35643). (Від 11.10.2018 № 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12574
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11935
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11935
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11935
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11935
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11935
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11935
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12085
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08/231-3514/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Балковій Наталії 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд (К-

35743). (Від 11.10.2018 № 08/231-3519/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Свищуку 

Андрію Олесандровичу на Столичному шосе, 149 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання (К-

35517). (Від 08.10.2018 № 08/231-3365/ПР). 

28) Про відмову громадянці Іваницькій Валентині Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського 

призначення, для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (594901952). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1011/ПР). 

29) Про відмову громадянці Живило Ользі Федорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського 

призначення, для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (419010610). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1010/ПР). 

30) Про відмову громадянину Каняшину Анатолію Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови на 

вул. Криничній у Дарницькому районі міста Києва (431017866). (Від 

18.03.2021 № 08/231-1015/ПР). 

31) Про відмову громадянці Гребневій Людмилі Вікторівні 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 (666640167). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1014/ПР). 

32) Про відмову громадянці Хімченко Анні Федорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови на вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (640080138). (Від 18.03.2021 

№ 08/231-1017/ПР). 

33) Про відмову громадянці Харицькій Анастасії Миколаївні 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. Симиренка у 

Святошинському районі міста Києва (578101444). (Від 18.03.2021 № 08/231-

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11936
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20015
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20015
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20015
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20015
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20015
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20015
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20019
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20019
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20019
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20019
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20019
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20021
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20021
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20021
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20021
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20021
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20001
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995/ПР). 

34) Про відмову громадянці Костенко Олені 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 (300119236). (Від 18.03.2021 № 08/231-

994/ПР). 

35) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для житлової садибної забудови біля вул. 

Старообухівської у Голосіївському районі міста Києва (709111014). (Від 

18.03.2021 № 08/231-1003/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Валерію Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 33 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36208). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4117/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Білоусу Сергію 

Юрійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 41 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36204). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4107/ПР). 

38) Про відмову громадянці Каняшиній Надії Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови на вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (390163877). (Від 18.03.2021 

№ 08/231-1013/ПР). 

39) 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 на перетині вул. Квітки 

Цісик та вул. 7-а лінія в Оболонському районі міста Києва (405017480). (Від 

18.03.2021 № 08/231-999/ПР). 

40) Про відмову громадянину Рахубі Олегу Михайловичу 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. Академіка Єфремова, 28 у 

Святошинському районі міста Києва (310198748). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1000/ПР). 

41) Про відмову громадянину Картавенку Олегу Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20001
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20009
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20009
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20009
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20009
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20009
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12611
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20003
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жилого будинку, господарських будівель і споруд на хуторі Редьки, 88 в 

Оболонському районі міста Києва (527201711). (Від 18.03.2021 № 08/231-

997/ПР). 

42) 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 (469013058). (Від 18.03.2021 № 08/231-

998/ПР). 

43) Про відмову громадянину Булаху Сергію Андрійовичу 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 (682820192). (Від 

18.03.2021 № 08/231-1007/ПР). 

44) Про відмову громадянці Рябій Ганні Дмитрівні 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 (201819761). (Від 18.03.2021 № 08/231-1006/ПР). 

45) Про відмову громадянці Вовк Ніні Дмитрівні 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 (511001272). (Від 18.03.2021 № 08/231-1012/ПР). 

46) Про відмову громадянці Довбенко Ользі 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 на вул. Криничній у Дарницькому 

районі міста Києва (428019320). (Від 18.03.2021 № 08/231-986/ПР). 

47) Про відмову громадянину Довбенку Івану Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Дарницькому районі міста Києва (475011393). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1026/ПР). 

48) Про відмову громадянину Хролікову Євгену Дмитровичу 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 (201637384). (Від 18.03.2021 № 08/231-1027/ПР). 

49) Про відмову громадянці Котляр Людмилі 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 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20004
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20012
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20025
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19992
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19992
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19992
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19992
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19992
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20032
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20033
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20031
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20031
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20031
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20031
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Деснянському районі міста Києва (340193123). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1025/ПР). 

50) Про відмову громадянці Швидкій Катерині Степанівні 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 (560901020). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1024/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фіногіну 

Максиму Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 8 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36160). 

(Від 09.11.2018 № 08/231-3979/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Старовойтову 

Олександру Сергійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 40 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36205). 

(Від 15.11.2018 № 08/231-4093/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кононенку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35331). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3179/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Томашову 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-35994). 

(Від 12.11.2018 № 08/231-4010/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Босаку Юрію 

Миколайовичу поблизу провулку Залужного у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-35982). (Від 12.11.2018 № 08/231-

4023/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іщенку 

Олександру Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 3 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36175). 

(Від 09.11.2018 № 08/231-3985/ПР). 

57) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20031
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20031
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12472
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12509
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12509
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12509
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12509
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12509
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12509
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12479
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11570
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бульбінському 

Анатолію Станіславовичу у пров. Дніпровому у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34793). (Від 20.09.2018 № 08/231-2997/ПР). 

58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Алексеєнко Сергію 

Сергійовичу на вул. Лісовій у Дарницькому районі для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-36182). 

(Від 15.11.2018 № 08/231-4085/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Матковській Наталії 

Олексіївні на вул. Лісовій у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-36183). 

(Від 16.11.2018 № 08/231-4161/ПР). 

60) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Висоцькій Аліні 

Сергіївні на вул. Пирнівській у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

жилого будинку та будівель господарських споруд (К-36171). (Від 16.11.2018 

№ 08/231-4155/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Педченку 

Максиму Анатолійовичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36089). (Від 15.11.2018 № 

08/231-4120/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кирилюку 

Михайлу Івановичу біля вул. Анатоліївської у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-36110). (Від 12.11.2018 № 08/231-

4003/ПР). 

63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шілімову 

Віктору Євгеновичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35390). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3182/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Паламарчуку 

Володимиру Валентиновичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного 

боку) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35307). (Від 01.10.2018 

№ 08/231-3189/ПР). 

65) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кирпачу 

Олександру Юрійовичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11570
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12667
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11764
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Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35304). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3191/ПР). 

66) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Могильному 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35385). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3186/ПР). 

67) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Слободенюк 

Ларисі Пилипівні на вул. Академіка Заболотного, діл. 76 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35423). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3348/ПР). 

68) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шараєвському 

Володимиру Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 54 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35432). (Від 08.10.2018 № 

08/231-3362/ПР). 

69) Про відмову громадянину Павловському Юрію Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства у Голосіївському районі міста Києва (731791016). (Від 

18.03.2021 № 08/231-1018/ПР). 

70) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36007). (Від 12.11.2018 № 

08/231-3996/ПР). 

71) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дубині Сергію 

Павловичу вул. Академіка Кащенка, 118 у Голосіївському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-36147). (Від 12.11.2018 № 08/231-3994/ПР). 

72) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Анайку Івану 

Васильовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 39 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36206). (Від 16.11.2018 № 08/231-

4158/ПР). 

73) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шпиці Дмитру 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 27 у Голосіївському районі 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11919
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11933
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20022
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20022
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20022
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20022
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20022
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12495
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12495
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12495
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12495
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12495
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12593
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м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36177). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4099/ПР). 

74) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Андрєйченку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35363). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3174/ПР). 

75) Про відмову громадянці Недашківській Любові Василівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд біля вул. Новобродівської у 

Голосіївському районі міста Києва (635360163). (Від 23.03.2021 № 08/231-

1077/ПР). 

76) Про відмову громадянці Федчун Наталії Петрівні 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. Черешневому, 9 у Голосіївському 

районі міста Києва (741847011). (Від 23.03.2021 № 08/231-1076/ПР). 

77) Про відмову громадянину Горбачову Віктору Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Черешневому, 9а у 

Голосіївському районі міста Києва (320153862). (Від 23.03.2021 № 08/231-

1075/ПР). 

78) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Юхименку 

Дмитру Олександровичу 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-36137). 

(Від 09.11.2018 № 08/231-3970/ПР). 

79) Про відмову громадянці Півторацькій Галині Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд біля пров. Залужного у Голосіївському районі 

міста Києва (616520186). (Від 18.03.2021 № 08/231-1033/ПР). 

80) Про відмову громадянину Недашківському Дмитру 

Володимировичу у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для житлової садибної 

забудови біля вул. Старообухівської у Голосіївському районі міста Києва 

(370142071). (Від 18.03.2021 № 08/231-1032/ПР). 

81) Про відмову громадянці Каняшиній Надії Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20076
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12453
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ділянки у власність для житлової садибної забудови біля вул. Вчительської у 

Солом’янському районі міста Києва (641290165). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1030/ПР). 

82) Про відмову громадянину Літвінову Денису Васильовичу 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 (600280154). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1029/ПР). 

83) Про відмову громадянці Мочаловій Ілоні Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови на вул. 

Лермонтова у Дарницькому районі міста Києва (380110887). (Від 18.03.2021 

№ 08/231-1028/ПР). 

84) Про відмову громадянці Мочаловій Ілоні Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для житлової садибної забудови біля вул. Вчительської у 

Солом’янському районі міста Києва (696070157). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1004/ПР). 

85) Про відмову громадянці Мартинюк Олені Микалі 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 (542201703). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1009/ПР). 

86) Про відмову громадянину Гаркушину Тимофію Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (виділення) меж земельної ділянки з кадастровим номером 

8000000000:85:886:0001 в натурі (на місцевості) площею 0,10 га, що 

розташована в межах м. Києва для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (688650285). (Від 25.03.2021 № 

08/231-1085/ПР). 

87) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Саввону 

Вадиму Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 49 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36197). 

(Від 16.11.2018 № 08/231-4146/ПР). 

88) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кравцю 

Анатолію Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 4 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36161). (Від 16.11.2018 № 

08/231-4151/ПР). 
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89) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гичаку 

Костянтину Володимировичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного 

боку) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-35319). (Від 04.10.2018 

№ 08/231-3307/ПР). 

90) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бєляку 

Олександру Володимировичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35327). (Від 03.10.2018 № 

08/231-3239/ПР). 

91) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сілютіну 

Дмитру Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 77 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35400). (Від 03.10.2018 № 

08/231-3245/ПР). 

92) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Суксову 

Борису Володимировичу на вул. Цимбалів Яр у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального будівництва (К-35397). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3270/ПР). 

93) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Махлаю 

Дмитру Леонідовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35532). (Від 03.10.2018 № 

08/231-3244/ПР). 

94) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Станову 

Дмитру Володимировичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35361). (Від 03.10.2018 № 

08/231-3253/ПР). 

95) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кечіку 

Вячеславу Георгійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 25 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36159). 

(Від 16.11.2018 № 08/231-4149/ПР). 

96) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сазоновій 

Антоніні Василівні на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва 
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для будівництва та обслуговування жилого будинку (К-36233). (Від 12.11.2018 

№ 08/231-3995/ПР). 

97) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лагуні Георгію 

Валерійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35393). (Від 03.10.2018 № 

08/231-3269/ПР). 

98) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хоменку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35527). (Від 03.10.2018 № 

08/231-3272/ПР). 

99) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Філіпцеву 

Олегу Андрійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35386). (Від 03.10.2018 № 

08/231-3271/ПР). 

100) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лисенку 

Болеславу Михайловичу на вул. Васильківській (у дворі будинку 2 а) у 

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

35003). (Від 01.10.2018 № 08/231-3178/ПР). 

101) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Королькову 

Олександру Петровичу на вул. Садовій, 30 у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального садівництва (К-35437). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3268/ПР). 

102) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дразі Миколі 

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

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35362). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3235/ПР). 

103) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Німчуку Олександру 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35370). (Від 03.10.2018 № 08/231-

3237/ПР). 

104) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ліснічуку 
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Роберту Володимиру на вул. Академіка Заболотного, діл. 17 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36172). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3983/ПР). 

105) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Тищенку Андрію Олександровичу на вул. Комунальній у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-38650). (Від 07.06.2019 № 08/231-

2072/ПР). 

106) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам Кальчуку 

Валерію Володимировичу та Кальчук Ірині Юзефівні на вул. Васильківській, 

2а (у дворі будинку) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

індивідуальних гаражів (К-35145). (Від 01.10.2018 № 08/231-3177/ПР). 

107) Про відмову громадянці Сягалюк Надії Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для іншого сільськогосподарського 

призначення, для сільськогосподарського виробництва на вул. Пухівській у 

Деснянському районі міста Києва (531901627). (Від 18.03.2021 № 08/231-

1008/ПР). 

108) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Молчанову 

Артему Валерійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 45 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36202). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4111/ПР). 

109) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шептицькому 

Богдану Ігоровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 31 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36210). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4108/ПР). 

110) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину 

Данілевичу Вячеславу Валентиновичу на вул. Підлісній у Святошинському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (К-38691). (Від 24.06.2019 № 08/231-

2216/ПР). 

111) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Морошану 

Віктору Михайловичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 7 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36167). (Від 
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09.11.2018 № 08/231-3960/ПР). 

112) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Демчуку 

Анатолію Андрійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 37 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36199). 

(Від 09.11.2018 № 08/231-3987/ПР). 

113) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Стрельчуку 

Олексію Павловичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (К-35502). (Від 08.10.2018 № 08/231-3366/ПР). 

114) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Маленковичу 

Ігорю Ігоровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35435). (Від 08.10.2018 № 

08/231-3363/ПР). 

115) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябусі 

Геннадію Геннадійовичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35316). (Від 08.10.2018 № 

08/231-3358/ПР). 

116) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Стрельчук 

Катерині Павлівні на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (К-35504). (Від 08.10.2018 № 08/231-3367/ПР). 

117) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Калінічеву 

Руслану Вікторовичу біля вул. Гійома де Боплана у Деснянському районі м. 

Києва для дачного будівництва (К-36082). (Від 15.11.2018 № 08/231-4082/ПР). 

118) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Андрійчуку 

Андрію Івановичу біля вул. Гійома де Боплана у Деснянському районі м. 

Києва для дачного будівництва (К-36091). (Від 15.11.2018 № 08/231-4083/ПР). 

119) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карпенку 

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

індивідуального дачного будівництва (К-36125). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4105/ПР). 

120) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карашманову 
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Анатолію Сергійовичу біля вул. Гійома де Боплана у Деснянському районі м. 

Києва для дачного будівництва (К-36145). (Від 15.11.2018 № 08/231-4077/ПР). 

121) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васюті Петру 

Андрійовичу на вул. Анатоліївській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (К-36041). (Від 15.11.2018 № 08/231-4084/ПР). 

122) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Рупасовій Надії 

Павлівні на вул. Надії у Деснянському районі м. Києва для будівництва жилого 

будинку і господарських будівель (К-36023). (Від 15.11.2018 № 08/231-

4081/ПР). 

123) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Васильєвій 

Тетяні Євгенівні у Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного 

будівництва (К-36165). (Від 15.11.2018 № 08/231-4088/ПР). 

124) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дубовику 

Олександру Васильовичу біля вул. Старосільської у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36101). (Від 15.11.2018 № 

08/231-4104/ПР). 

125) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Азімову 

Манучехру Хушбахтовичу на Столичному шосе, 21 км у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-35709). (Від 11.10.2018 № 08/231-

3513/ПР). 

126) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шкурлею 

Юрію Дмитровичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35487). (Від 26.09.2018 № 

08/231-3119/ПР). 

127) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федорову 

Олександру Олександровичу на вул. Квітучій у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-35277). (Від 11.10.2018 № 08/231-3523/ПР). 

128) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Міщерякову 

Олександру Васильовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 1 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-35818). 

(Від 15.11.2018 № 08/231-4095/ПР). 
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129) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лисенку 

Болеславу Михайловичу на вул. Деміївській у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального житлового будівництва (К-35001). (Від 15.11.2018 № 

08/231-4116/ПР). 

130) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Грамарчуку 

Михайлу 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-36034). 

(Від 09.11.2018 № 08/231-3976/ПР). 

131) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Яцику Віталію 

Степановичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 5 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36164). (Від 09.11.2018 № 08/231-

3980/ПР). 

132) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кравченку 

Сергію Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 21 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36174). 

(Від 09.11.2018 № 08/231-3984/ПР). 

133) Про відмову громадянину Вичиркіну Максиму Вячеславовичу 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 у 

Дарницькому районі міста Києва (201310035). (Від 18.03.2021 № 08/231-

987/ПР). 

134) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кастарновій 

Тетяні Миколаївні на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку (К-36094). (Від 09.11.2018 № 

08/231-3972/ПР). 

135) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвину 

Віталію Валерійовичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку (К-36235). (Від 09.11.2018 

№ 08/231-3981/ПР). 

136) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кириченку 

Сергію Васильовичу на вул. Риболовецькій у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку (К-36226). (Від 15.11.2018 

№ 08/231-4086/ПР). 
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137) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Головчицю 

Віктору Григоровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 12 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36170). (Від 

09.11.2018 № 08/231-3982/ПР). 

138) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коваленку 

Петру Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 11 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36163). 

(Від 09.11.2018 № 08/231-3961/ПР). 

139) Про відмову громадянці Головіній Олені Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Жулянській, 8 у Голосіївському 

районі міста Києва (390164399). (Від 18.03.2021 № 08/231-1005/ПР).  

 

3.4. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянином Ніколайчуком Іваном 

Івановичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 63 в 

Оболонському районі міста Києва (416289474). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1448/ПР). 

2) Про приватизацію громадянином Джусом Іваном Сергійовичем 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 59 у Печерському районі 

міста Києва (498286817). (Від 31.07.2020 № 08/231-1928/ПР). 

3) Про приватизацію громадянином Клименком Богданом 

Борисовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 59А у 

Печерському районі міста Києва (651492800). (Від 13.08.2020 № 08/231-

2099/ПР). 

 

3.5. Громадяни: 

 

1) 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). 

2) Про передачу громадянину Юрченку Володимиру Тимофійовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Жамбила Жабаєва, 

9а у Шевченківському районі міста Києва (А-23766). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2252/ПР). 

3) Про передачу громадянину Соловйову Павлу Олександровичу 

земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Гончарній, 16 у Подільському районі 

міста Києва (354132366). (Від 15.04.2021 № 08/231-1331/ПР). 

4) Про передачу громадянину Чернишову Дмитру Євгеновичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

36а у Святошинському районі міста Києва (499273606). (Від 10.02.2021 № 

08/231-722/ПР). 

5) Про передачу громадянці Кисельовій Тетяні Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 15а у 

Голосіївському районі міста Києва (411275443). (Від 18.03.2021 № 08/231-

988/ПР). 

6) Про передачу громадянину Козачищеву Артему Олеговичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 34-а у 

Солом’янському районі міста Києва (468274223). (Від 19.11.2019 № 08/231-

3390/ПР). 

7) Про передачу громадянці Рубан Надії Петрівні у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Садовій 127, 

діл. 32 у Дарницькому районі міста Києва (682402708). (Від 22.11.2019 № 

08/231-3544/ПР). 

8) Про передачу громадянці Гуріній Олені Дмитрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Юнацькій, 31 у 

Солом’янському районі міста Києва (525327186). (Від 03.03.2021 № 08/231-

894/ПР). 

9) Про передачу громадянці Болотній Ользі Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у провулку Лермонтова 4, 39 у 

Дарницькому районі міста Києва (632152763). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1557/ПР). 

10) Про передачу громадянці Сидоренко Марії Петрівні земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Володимира Беца, 10-а у 

Деснянському районі міста Києва (610154344). (Від 03.12.2020 № 08/231-

50/ПР). 

11) Про передачу громадянину Денисову Максиму Вячеславовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 49в 
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у Голосiївському районі міста Києва (603031362). (Від 11.12.2019 № 08/231-

3841/ПР). 

12) Про передачу громадянці Савчук Наталії Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Совській, 2-л у 

Солом’янському районі міста Києві (450275587). (Від 15.08.2019 № 08/231-

2537/ПР). 

 

3.6. Про продаж земельної ділянки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки на вул. Віскозній, 9 у Деснянському 

районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-

ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «ПОРТ» для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд майнового комплексу (211335938). (Від 22.01.2021 № 

08/231-487/ПР). 

 

3.7. Про затвердження детальних планів 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.). (Повторно). 

 

3.8. Про внесення змін до рішення: 

 

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

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

(Повторно). 

 

3.9.  Про поновлення договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Меблі-логістік» договору оренди земельної ділянки для розташування 

відкритого торговельного майданчика на вул. Малій Житомирській, 6/5 (літ. 

«Б») у Шевченківському районі м. Києва (А-23993). (Від 30.11.2017 № 08/231-

2989/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ОБСИДАН» договору оренди земельної ділянки від 24 лютого 2010 року № 

63-6-00578 (535105771). (Від 23.03.2021 № 08/231-1081/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки від 

24 квітня 2008 року № 66-6-00474 (573005334). (Від 28.04.2021 № 08/231-

1404/ПР). 

4) Про поновлення дочірньому підприємству компанії «СЛВ 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14841
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14841
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14841
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8545
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8545
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8545
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8545
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8545
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20081
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20081
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20081
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20345
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ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА» договору 

оренди земельної ділянки від 24 грудня 2007 року № 85-6-00373 (зі змінами) 

(648480552). (Від 23.04.2021 № 08/231-1374/ПР). 

5) Про поновлення фізичній особі-підприємцю Чернявській Марії 

Петрівні договору оренди земельної ділянки для реконструкції існуючої 

адміністративно-виробничої будівлі під житловий будинок із вбудованим 

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

28.11.2019 № 08/231-3589/ПР). (Повторно). 

6) Про поновлення ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«АЛЬВАРЕКС» договору оренди земельної ділянки від 13 квітня 2006 року № 

62-6-00342 (310547029). (Від 11.05.2021 № 08/231-1443/ПР). 

 

3.10. Надання/передача: 

 

3.10.1. Для розміщення об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії: 

 

1) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Пирогівський, шлях, 48 у Голосiївському районі міста Києва (555041649). (Від 

19.11.2019 № 08/231-3456/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування котельні) на вул. Мостицькій, 6 у 

Подільському районі міста Києва (645904164). (Від 23.12.2019 № 08/231-

3992/ПР). 

3) 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. Маричанській, 13 у Голосiївському районі міста Києва (609974139). (Від 

19.11.2019 № 08/231-3457/ПР). 

4) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на 

вул. Вітряні гори, 3 у Подільському районі міста Києва (695314162). (Від 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20345
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16555
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16441
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16877
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16877
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16877
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16877
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16877
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16877
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16877
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16877
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16442
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16769
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18.12.2019 № 08/231-3869/ПР). 

5) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту) на вул. 

Лаврухіна Миколи, 13а у Деснянському районі міста Києва (745114416). (Від 

24.12.2019 № 08/231-4008/ПР). 

6) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на 

бульв. Ромена Роллана, 11а у Святошинському районі міста Києва 

(574641082). (Від 23.12.2019 № 08/231-3989/ПР). 

7) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на 

просп. Мінському, 10 в Оболонському районі міста Києва (639104189). (Від 

23.12.2019 № 08/231-3985/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту) на вул. Срібнокільській, 8Б у Дарницькому районі міста Києва 

(510041161). (Від 24.12.2019 № 08/231-4007/ПР). 

9) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної) на вул. Героїв Дніпра, 32-

А в Оболонському районі міста Києва (433418693). (Від 23.12.2019 № 08/231-

3984/ПР). 

10) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16769
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16870
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16870
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16870
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16870
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16870
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16870
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16870
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16870
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16896
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16507
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земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Закревського Миколи, 31-В у Деснянському районі 

міста Києва (241121988). (Від 21.11.2019 № 08/231-3525/ПР). 

11) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування 

земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі котельні) на 

вул. Васильківській, 96 у Голосіївському районі міста Києва (661384135). (Від 

23.12.2019 № 08/231-3990/ПР). 

12) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії на проспекті Голосіївському, 94/96 у Голосiївському районі міста 

Києва (720098413). (Від 24.12.2019 № 08/231-4010/ПР). 

13) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на 

вул. Попова, 3/5 в Оболонському районі міста Києва (599741717). (Від 

23.12.2019 № 08/231-3981/ПР). 

14) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування центрального теплового 

пункту на вул. Оноре де Бальзака, 48-А у Деснянському районі міста Києва 

(412410150). (Від 21.11.2019 № 08/231-3518/ПР). 

15) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування будівлі теплопункту) на вул. Сім’ї Сосніних, 

10 у Святошинському районі міста Києва (514141297). (Від 23.12.2019 № 

08/231-3986/ПР). 

16) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 
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теплового пункту на вул. Кубанської України, 24 у Деснянському районі міста 

Києва (394160523). (Від 21.11.2019 № 08/231-3524/ПР). 

17) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування теплопункту на вул. 

Вишняківській, 13-В у Дарницькому районі міста Києва (649584199). (Від 

19.11.2019 № 08/231-3455/ПР). 

18) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Милославській, 25 у Деснянському районі міста 

Києва (364141734). (Від 21.11.2019 № 08/231-3519/ПР). 

19) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Сержа Лифаря, 15 у Деснянському районі міста 

Києва (537541086). (Від 21.11.2019 № 08/231-3523/ПР). 

20) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування центрального теплового пункту) на бульв. 

Кольцова, 13-а у Святошинському районі міста Києва (788099414). (Від 

19.12.2019 № 08/231-3929/ПР). 

21) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування будівлі котельні) на вул. Білицькій, 38Б у 

Подільському районі міста Києва (644754115). (Від 23.12.2019 № 08/231-

3987/ПР). 

22) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі КЕТБ-2 на 

просп. Павла Тичини, 26 у Дніпровському районі міста Києва (518441229). 

(Від 19.12.2019 № 08/231-3930/ПР). 

23) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
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АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування 

земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії на просп. Академіка Глушкова, 34-А у Голосіївському районі міста 

Києва (636294197). (Від 23.12.2019 № 08/231-3993/ПР). 

24) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі теплового 

пункту на просп. Григоренка Петра, 1/7 у Дарницькому районі міста Києва 

(464419734). (Від 22.11.2019 № 08/231-3562/ПР). 

25) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на 

бульв. Ромена Роллана, 13б у Святошинському районі міста Києва 

(634174153). (Від 23.12.2019 № 08/231-3996/ПР). 

26) 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. Райдужній, 59 у Дніпровському районі міста Києва (572841161). (Від 

22.11.2019 № 08/231-3563/ПР). 

27) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії на вул. Стадіонній, 16/6 у Солом’янському районі міста Києва 

(554541179). (Від 24.12.2019 № 08/231-4009/ПР). 

28) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в 

постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівлі центрального теплового пункту КЕТБ-3 на вул. Кривоноса Максима, 

7/11 у Солом’янському районі міста Києва (584341225). (Від 11.12.2019 № 

08/231-3854/ПР). 

29) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для 
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експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної) на просп. Героїв 

Сталінграда, 54А в Оболонському районі міста Києва (619734130). (Від 

23.12.2019 № 08/231-3994/ПР). 

30) Про передачу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування 

земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії на вул. Набережно-Корчуватській, 68 у Голосiївському районі міста 

Києва (616404116). (Від 24.12.2019 № 08/231-4006/ПР). 

 

3.10.2. Для інших потреб: 

 

1) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «Перемоги, 55-А» у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування багатоповерхового житлового будинку з 

підземним гаражем та об’єктами соціально-побутового призначення на просп. 

Перемоги, 55-А у Солом’янському районі міста Києва (684154410). (Від 

16.09.2020 № 08/231-2340/ПР). 

2) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОГРАД» земельної ділянки в оренду для 

будівництва автомобільно-сервісних комплексів з автосалонами, станціями по 

технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів, адміністративними 

приміщеннями та паркінгами на вул. Богатирській, 1а в Оболонському районі 

міста Києва (384305636). (Від 23.04.2021 № 08/231-1373/ПР). 

3) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТ-УКРАЇНА» в оренду земельної ділянки для 

обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

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

дорожнього сервісу) (для забезпечення під’їзду та проходу до дитячого 

дошкільного закладу) на вул. Деміївській, 22а у Голосіївському районі міста 

Києва (725457392). (Від 15.03.2021 № 08/231-942/ПР). 

4) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОКОН» в оренду земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісно-

розважального комплексу з автостоянкою, паркінгом та мийкою на вул. 

Протасів Яр, 13а у Солом’янському районі міста Києва (244544882). (Від 

18.09.2020 № 08/231-2361/ПР). 

5) Про надання приватному акціонерному товариству «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

адміністративно-навчального корпусу на вул. Фрометівській, 2 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25108). (Від 25.06.2018 № 08/231-2126/ПР). 

6) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРТЕЙД» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. 

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

31.03.2021 № 08/231-1133/ПР). 

7) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРЕАТОР-

БУД» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 

виробничо-складських будівель та споруд на вул. Дегтярівській, 21 у 

Шевченківському районі міста Києва (314475185). (Від 29.10.2020 № 08/231-

2663/ПР). 

8) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ «МОНОЛІТ» в оренду земельної ділянки для 

реконструкції адмінкорпусу та майнового комплексу під торговельно-офісний 

центр з подальшою його експлуатацією та обслуговуванням на вул. 

Дегтярівській, 21 у Шевченківському районі міста Києва (324485080). (Від 

13.08.2020 № 08/231-2037/ПР). 

9) 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-

побутового призначення) на вул. Євгена Маланюка, 101 у Дніпровському 

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

10) Про передачу громадянам Бойцову Сергію Івановичу, Марченку 

Сергію Володимировичу та Клочкову Олександру Юрійовичу земельної 

ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 

літера «б» - продовольчого магазину на вул. Червонопільській, 1-а у 

Подільському районі м. Києва (548339923). (Від 19.09.20219 № 08/231-

2791/ПР). 

11) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Нафтагазсистема» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі (торгово-офісної) на просп. Володимира 

Маяковського, 6-Б у Деснянському районі міста Києва (416394099). (Від 

21.05.2021 № 08/231-1662/ПР). 

12) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Залізничний ринок» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежилого будинку - критого ринку на вул. Кудряшова, 1, 

літера А у Солом’янському районі міста Києва (383968500). (Від 06.05.2021 № 

08/231-1434/ПР). 

13) Про надання приватному вищому навчальному закладу 

«Європейський університет» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі і споруд університету на бульв. 

Академіка Вернадського, 16в у Святошинському районі міста Києва 

(244984884). (Від 26.09.2019 № 08/231-2860/ПР). 

14) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«СОЛЕКС» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування 
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нежитлової будівлі громадського призначення на Дніпровській набережній, 17 

у Дарницькому районі міста Києва (548339871). (Від 31.03.2021 № 08/231-

1134/ПР). 

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА ТРЕЙД ЛТД» земельної ділянки в оренду 

для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Руденко 

Лариси, 7-а у Дарницькому районі міста Києва (545739229). (Від 11.05.2021 № 

08/231-1482/ПР). 

16) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕКОНІС» земельної ділянки в оренду для 

обслуговування будівель і споруд та будівництва торговельно-розважального 

комплексу, закладів громадського харчування, офісів на дорога Кільцева, 12-

б, 12-в літ. «А», 12-г літ. «А» у Святошинському районі міста Києва 

(344483590). (Від 08.09.2020 № 08/231-2263/ПР). 

 

 

3.11. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 27 

травня 2016 року № 570, укладеного між Київською міською радою та 

приватним акціонерним товариством «Медтехсервіс» (493477336). (Від 

11.06.2020 № 08/231-1375/ПР). 

 

3.12. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки у 

Деснянському районі м. Києва від 01.03.2019 № 584. (Від 05.06.2019 № 08/231-

1959/ПР). (Доп. Старостенко Г.В.). 

 

4. Про розгляд проєктів рішень Київської міської ради на 

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

 

1) Про передачу громадянину Степаненку Сергію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва 

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

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

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

(Повторно). 

 

5. Різне: 

 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 
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