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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 03 лютого 2022 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 03 лютого 2022 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 
 

1) Про питання управліннями районами в місті Києві. (Від 19.10.2021 

№ 08/231-3766/ПР). (Доп. Кличко В.В.). 

2) Про Концепцію інтегрованого розвитку Подільського району м. 

Києва. (Від 19.10.2021 № 08/231-3765/ПР). (Доп. Бондаренко В.В.). 

3) Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва постаменту зруйнованого 

пам’ятника Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка та щодо питань 

спорудження нового пам’ятника. (Від 12.11.2021 № 08/231-4087/ПР). (Доп. 

Наконечний М.В.) 

4) Про виплату громадянці Щокіній Олені Анатоліївні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (Від 

20.10.2021 № 08/231-3772/ПР). (Доп. Світлий Р.В.). (Повторно). 

5) Про перейменування провулку у Дарницькому районі міста Києва. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22778
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23110
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23110
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23110
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23110
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23110
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22782
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22782
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22782
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22278
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(Від 02.09.2021 № 08/231-3267/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

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

(Від 02.09.2021 № 08/231-3266/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

7) Про перейменування вулиці у Деснянському районі міста Києва. 

(Від 02.09.2021 № 08/231-3265/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

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

(Від 02.09.2021 № 08/231-3268/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

9) Про перейменування провулку у Шевченківському районі міста 

Києва. (Від 02.09.2021 № 08/231-3269/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

10) Про перейменування залізничних станцій. (Від 10.08.2020 № 

08/231-2023/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.).  

11) Про створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 331 Дарницького району м. Києва». (Від 06.12.2021 № 08/231-

4376/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

12) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 

12.03.2020 235/8405 «Про затвердження списку присяжних Деснянського 

районного суду міста Києва». (Від 14.12.2021 № 08/231-4464/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

13) Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від 

12.03.2020 № 232/8402 «Про затвердження списку присяжних Шевченківського 

районного суду міста Києва». (Від 16.12.2021 № 08/231-4492/ПР). (Доп. 

Плужник О.А.). 

14) Про внесення змін до Київської міської цільової програми 

контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 20/20. (Від 16.11.2021 № 

08/231-4150/ПР). (Доп. Богатов К.В.). 

15) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2020 

№ 8/8 «Про перелік та персональний склад постійних комісій Київської міської 

ради IX скликання». (Від 14.12.2021 № 08/231-4467/ПР). (Доп. Павлик В.А.). 

16) Про деякі питання оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливих умов для оздоровлення, у місті Києві. (Від 21.10.2021 № 

08/231-3777/ПР). (Доп. Порошенко М.А.). 

17) Про створення Тимчасової контрольної комісії Київської міської 

ради з аналізу ефективності діяльності комунального підприємства виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київське інвестиційне агентство». (Від 20.04.2021 № 08/231-1339/ПР). (Доп. 

Вітренко А.О.).  

18) Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської 

ради для здійснення перевірки діяльності СП «Завод «Енергія» КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». (Від 18.11.2021 № 08/231-4154/ПР). (Доп. Бродський 

О.Я., Тихонович Ю.С.). 

19) Про врегулювання земельних та майнових правовідносин 

використання земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Київ, вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22278
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22277
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22277
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22276
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22276
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22280/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22280/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17981
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17981
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23383
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23383
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23383
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-707499929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-707499929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-707499929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23165
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20328
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20328
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Симона Петлюри, буд. 29. (Від 15.04.2021 № 08/231-1317/ПР). (Доп. Семенова 

К.І.). 

 

2. Про питання власності: 

 

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

24 червня 2004 року № 322/1532 «Про затвердження переліку об’єктів 

реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва». (Від 01.06.2021 № 

08/231-1786/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

2) Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва об’єктів культурної спадщини у Дарницькому районі міста Києва. 

(Від 14.04.2021 № 08/231-1276/ПР). (Доп. Конопелько М.В.). 

3) Про включення до Переліку другого типу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 20.08.2021 № 

08/231-3132/ПР). (Доп. Гудзь А.А.). 

4) Про передачу у безоплатне користування (позичку) Релігійній 

організації «Іудейська релігійна громада «Хабад Любавич» в Голосіївському 

районі м. Києва» нежитлового будинку № 22/1 літ. А на проспекті 

Голосіївський. (Місцева ініціатива). (Від 18.12.2018 № 08/231-4298/ПР). (Доп. 

Завіновський І.С.). 

   

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

3.1.1. Для створення озеленених територій загального користування: 

 

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 

на вул. Райдужній, 63, 65 у Дніпровському районі міста Києва (430014639). (Від 

15.05.2020 № 08/231-1242/ПР). 

 

3.1.2. Для інших потреб: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «Приозерне-98» на просп. Миколи Бажана, 34 у Дарницькому районі 

м. Києва для експлуатації і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку (К-26151). (Від 06.12.2016 № 08/231-4823/ПР). 

2) Про надання Київському міському центру радіаційного захисту 

населення м. Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20328
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20328
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2123217415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2123217415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2123217415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2123217415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2123217415
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14914
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16600
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постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель та споруд 

на вул. Пушкінській, 40 у Шевченківському районі м. Києва (631370190). (Від 

28.11.2019 № 08/231-3634/ПР). 

3) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції на вул. Олени Теліги, 43-Б у Шевченківському районі 

міста Києва (201989957). (Від 28.08.2021 № 08/231-3230/ПР). 

4) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛМАВИН АВТО» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення та 

обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури (заїзд та виїзд) на вул. 

Богатирській, 5-Г в Оболонському районі м. Києва (696200164). (Від 15.11.2021 

№ 08/231-4149/ПР). 

5) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ У М. КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

Миколи Василенка, 14 у Солом’янському районі міста Києва (201850554). (Від 

03.12.2021 № 08/231-4365/ПР). 

6) Про надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ У М. КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на 

просп. Перемоги, 55/2 у Солом’янському районі міста Києва (750590018). (Від 

19.11.2021 № 08/231-4163/ПР). 

 

3.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«КЛУБНИЙ БУДИНОК «АРТ ХОЛ» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. 

Бульварно-Кудрявській, 21 у Шевченківському районі м. Києва (482012362). 

(Від 21.09.2021 № 08/231-3484/ПР). 

2) Про відмову ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ВЕТЕРАНІВ» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для колективного гаражного 

будівництва на вул. Козелецькій у Солом’янському районі міста Києва 

(530501403). (Від 05.10.2021 № 08/231-3655/ПР). 

3) Про відмову ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22240
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23160
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23160
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23160
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23160
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23160
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23160
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23342
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1957971129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1957971129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1957971129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1957971129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1957971129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1957971129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22684
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«ВЕТЕРАНІВ» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для колективного 

гаражного будівництва на вул. Козелецькій, 2-а у Солом’янському районі міста 

Києва (320158270). (Від 05.10.2021 № 08/231-3674/ПР). 

4) Про відмову ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЯ «КИЇВСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ КЛУБ ЯХТОВИХ КАПІТАНІВ» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

розміщення, експлуатації та обслуговування споруд яхт-клуба побутового, 

спортивно-туристичного, рекреаційного, соціально-культурного, інженерно-

технічного та іншого призначення, з благоустроєм прилеглої території на 

Дніпровській набережній, в районі затоки Берковщина у Дарницькому районі 

міста Києва (340118260). (Від 27.07.2021 № 08/231-2766/ПР). 

5) Про відмову Підприємству заснованого на власності об’єднання 

громадян «Підприємство ритуальних послуг Київської міської спілки ветеранів 

Афганістану» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розташування нежитлової 

тимчасової споруди під адміністративно-побутові послуги на вул. 

Оранжерейній у Шевченківському районі міста Києва (458017601). (Від 

08.11.2021 № 08/231-4057/ПР). 

6) Про відмову громадянці Євдоченко Анні Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для розміщення та обслуговування об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. 

Затишній, 3 у Дарницькому районі міста Києва (689510199). (Від 05.10.2021 № 

08/231-3682/ПР). 

7) Про відмову громадянину Матвієнку Володимиру Павловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних та туристичних цілей на Столичному шосе у Голосіївському районі 

міста Києва (527201657). (Від 05.10.2021 № 08/231-3665/ПР). 

8) Про відмову громадянину Пилипівському Миколі Володимировичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для догляду, обслуговування гідротехнічної, 

гідрометричної споруди, для влаштування додаткового берегоукріплення та 

створення озеленення території, укріплююча стіна фактично виконує функції 

бар’єру на вул. Садовій 106, 1-А у Дарницькому районі міста Києва 

(647420110). (Від 01.11.2021 № 08/231-3977/ПР). 

9) Про відмову фізичній особі-підприємцю Завертайлу Віталію 

Миколайовичу 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 перетині 

Столичного шосе та вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі міста 

Києва (535801614). (Від 22.11.2021 № 08/231-4182/ПР). 

10) Про відмову АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22946
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23192
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-326860380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-326860380


6 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КИЇВСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування комплексу будівель на вул. Будіндустрії, 19 у Голосіївському 

районі міста Києва (464016182). (Від 22.10.2021 № 08/231-3835/ПР). 

 

3.3. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про надання громадянину Чумаслову Володимиру Івановичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

міста Києва (726055013). (Від 18.05.2021 № 08/231-1636/ПР). 

2) Про надання громадянину Контарезу Віталію Володимировичу 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

міста Києва (408019585). (Від 03.11.2020 № 08/231-2737/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Горбаченко Валентині Дмитрівні на 

вул. Шевченка, 84а у Солом’янському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-36674). 

(Від 16.01.2019 № 08/231-302/ПР). 

4) Про надання громадянці Кисельовій Юлії Валеріївні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Невській, 12-а у Шевченківському районі міста Києва 

(625020162). (Від 28.11.2019 № 08/231-3608/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки громадянину Комаренку Андрію 

Олександровичу на вул. Риболовецькій, 4 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-37487). (Від 15.04.2019 № 08/231-1461/ПР). 

 

3.4. Про відмову у наданні дозволу громадянам на розроблення 

проєкту землеустрою:  

 

1) Про відмову громадянці Ширіновій Ганні Геннадіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарської будівлі на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі міста 

Києва (683100154). (Від 05.11.2021 № 08/231-4024/ПР). 

2) Про відмову громадянину Гафурову Руслану Гафуровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-326860380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-326860380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-326860380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-326860380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-326860380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18682
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18682
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18682
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18682
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18682
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23039
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23039
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ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у Святошинському 

районі міста Києва (642860164). (Від 05.11.2021 № 08/231-4025/ПР). 

3) Про відмову громадянці Бабкіній Євгенії Олегівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській у Голосіївському районі 

міста Києва (527601234). (Від 05.11.2021 № 08/231-4026/ПР). 

4) Про відмову громадянину Стасю Олексію Анатолійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд неподалік від вул. Лазурної та пров. Лазурного 

у Голосіївському районі міста Києва (201816960). (Від 05.11.2021 №08/231-

4027/ПР). 

5) Про відмову громадянину Косенку Юрію Леонідовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 96а у Голосіївському 

районі міста Києва (762240010). (Від 05.11.2021 № 08/231-4028/ПР). 

6) Про відмову громадянці Яцковій Ганні Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд поблизу вул. Залужної у Голосіївському 

районі міста Києва (716024018). (Від 03.11.2021 № 08/231-4006/ПР). 

7) Про відмову громадянці Драч Олені Анатоліївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) поблизу вулиці Цілинної, 63-в у 

Голосіївському районі міста Києва (704283010). (Від 03.11.2021 № 08/231-

3998/ПР). 

8) Про відмову громадянці Драч Олені Анатоліївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд поблизу вул. Бродівської, 78 у Голосіївському районі міста 

Києва (425015726). (Від 01.11.2021 № 08/231-3978/ПР). 

9) Про відмову громадянці Хижняк Світлані Леонтіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Стратонавтів у Святошинському 

районі міста Києва (468014596). (Від 01.11.2021 № 08/231-3976/ПР). 

10) Про відмову громадянину Мустафаєву Рафігу Намазу огли у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у пров. 

Нагірному у Шевченківському районі міста Києва (499016348). (Від 29.10.2021 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23039
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23039
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23039
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23040
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23041
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23042
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23021
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23021
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23021
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23021
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23021
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22947
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22944
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22959
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№ 08/231-3924/ПР). 

11) Про відмову громадянину Рожкову Роману Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

Оболонському районі міста Києва (201806161). (Від 29.10.2021 № 08/231-

3940/ПР). 

12) Про відмову громадянці Кушнірук Вікторії Валеріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального житлового, гаражного і дачного 

будівництва на вул. Локомотивній у Солом’янському районі міста Києва 

(408011938). (Від 03.11.2021 № 08/231-3996/ПР). 

13) Про відмову громадянці Заінчковській Тетяні Віцентіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку і господарських споруд на вул. Юнацькій, 14 у Святошинському 

районі міста Києва (542001196). (Від 03.11.2021 № 08/231-3994/ПР). 

14) Про відмову громадянину Філону Дмитру Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

Голосіївському районі міста Києва (533201968). (Від 03.11.2021 № 08/231-

3993/ПР). 

15) Про відмову громадянці Гдешинській Євгенії Едуардівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд поблизу вул. Залужної у Голосіївському 

районі міста Києва (734656019). (Від 29.10.2021 № 08/231-3956/ПР). 

16) Про відмову громадянці Стась Ларисі Олексіївні 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. Риболовецькій у Голосіївському районі міста Києва 

(639200150). (Від 29.10.2021 № 08/231-3955/ПР). 

17) Про відмову громадянці Севастьяновій Натальї Григорівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Святошинському районі міста Києва (350186543). (Від 29.10.2021 № 08/231-

3953/ПР). 

18) Про відмову громадянці Олексюк Тетяні Григорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у пров. 

Залужному у Голосіївському районі міста Києва (650380148). (Від 01.11.2021 № 

08/231-3969/ПР). 

19) Про відмову громадянці Драч Олені Анатоліївні у наданні дозволу 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22959
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22967
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23015
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23015
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23015
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23015
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23015
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22986
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22985
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22985
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22985
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22985
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22985
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22982
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22982
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22982
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22982
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22982
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22982
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22932
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22942
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на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд поблизу вул. Цілинної, 21-а у Голосіївському районі міста 

Києва (643630120). (Від 01.11.2021 № 08/231-3974/ПР). 

20) Про відмову громадянину Заматову Роману Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

Оболонському районі міста Києва (601140189). (Від 29.10.2021 № 08/231-

3950/ПР). 

21) Про відмову громадянину Рохманійку Геннадію Юрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду під встановлення тимчасового збірно-розбірного 

гаража між будинком № 10-А на просп. Рокоссовського Маршала і буд. № 8 на 

вул. Кондратюка Юрія в Оболонському районі міста Києва (446017500). (Від 

29.10.2021 № 08/231-3943/ПР). 

22) Про відмову громадянину Петровському Дмитру Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Святошинському районі міста Києва (330187367). (Від 29.10.2021 № 08/231-

3942/ПР). 

23) Про відмову громадянці Мироненко Олені Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 30а у Печерському районі 

міста Києва (390177359). (Від 29.10.2021 № 08/231-3923/ПР). 

24) Про відмову громадянину Ніколаєнку Сергію Олексійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для дачного будівництва у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (671640174). (Від 29.10.2021 № 08/231-

3920/ПР). 

25) Про відмову громадянину Заматову Роману Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

Оболонському районі міста Києва (201859862). (Від 29.10.2021 № 08/231-

3921/ПР). 

26) Про відмову громадянину Олексюку Андрію Леонідовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Бродівській, біля будинку з номером 159 у Голосіївському районі міста Києва 

(491014084). (Від 01.11.2021 № 08/231-3965/ПР). 

27) Про відмову громадянці Левченко Наталії Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22978
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22978
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22978
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22978
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22978
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22978
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22971
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22971
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22971
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22971
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22971
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22971
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22970
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22970
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22970
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22970
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22970
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22970
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22955
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22929
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ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Печерському районі міста Києва 

(520901568). (Від 01.11.2021 № 08/231-3967/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва (340105307). (Від 

01.10.2021 № 08/231-3639/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Деснянському та Дарницькому районах міста Києва (696410196). 

(Від 01.10.2021 № 08/231-3642/ПР). 

30) Про відмову громадянину Лівандовському Валерію Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (681120152). (Від 01.10.2021 № 08/231-3644/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Деснянському районі міста Києва (688360114). (Від 22.10.2021 № 

08/231-3840/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва (601200162). (Від 

01.10.2021 № 08/231-3643/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва (648660187). (Від 

01.10.2021 № 08/231-3641/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель і споруд у Дарницькому та Деснянському районах міста Києва 

(390179287). (Від 01.10.2021 № 08/231-3640/ПР). 

35) Про відмову громадянину Осадчуку Віталію Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування під гараж для автотранспорта на 

вул. Теремківській, 16 у Голосіївському районі міста Києва (775749011). (Від 

05.10.2021 № 08/231-3660/ПР). 

36) Про відмову громадянину Білоусу Івану 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 на перетині вул. Миколи Юнкерова 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22617
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22867
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22619
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22616
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22615
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23073
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та Лінії 9 в Оболонському районі міста Києва (549401683). (Від 08.11.2021 № 

08/231-4053/ПР). 

37) Про відмову громадянці Кондратовій Людмилі Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Шевченківському районі міста Києва (528101420). (Від 08.11.2021 № 08/231-

4055/ПР). 

38) Про відмову громадянину Олексюку Андрію Леонідовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) біля будинку з номером 

15-г по вул. Заливній у Голосіївському районі міста Києва (310155960). (Від 

08.11.2021 № 08/231-4063/ПР). 

39) Про відмову громадянці Тіщенко Ользі Леонідівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового 

будинку та господарських споруд на вул. Прорізній, 10 у Святошинському 

районі міста Києва (390121737). (Від 08.11.2021 № 08/231-4060/ПР). 

40) Про відмову громадянину Заматову Роману Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

Оболонському районі міста Києва (468018380). (Від 08.11.2021 № 08/231-

4058/ПР). 

41) Про відмову громадянці Чернишовій Олені Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд на вул. Академіка Заболотного у 

Голосіївському районі міста Києва (360126791). (Від 05.10.2021 № 08/231-

3683/ПР). 

42) Про відмову громадянину Лівандовському Валерію Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (731705019). (Від 05.10.2021 № 08/231-3681/ПР). 

43) Про відмову громадянину Заматову Роману Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

Оболонському районі міста Києва (441013178). (Від 08.11.2021 № 08/231-

4050/ПР). 

44) Про відмову громадянину Заматову Роману Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

Оболонському районі міста Києва (468014758). (Від 08.11.2021 № 08/231-

4049/ПР). 

45) Про відмову громадянину Болотному Ігорю Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального гаражного будівництва на вул. 

Олевській, 42, бокс 85 у Святошинському районі міста Києва (512101496). (Від 

08.11.2021 № 08/231-4046/ПР). 

46) Про відмову громадянину Пужай-Череді Сергію Костянтиновичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд поблизу вул. Лісоводної у 

Голосіївському районі міста Києва (320113728). (Від 08.11.2021 № 08/231-

4044/ПР). 

47) Про відмову громадянину Савості Михайлу Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу на вул. 

Організаторській у Солом’янському районі міста Києва (510738759). (Від 

08.11.2021 № 08/231-4043/ПР). 

48) Про відмову громадянину Бачеку Максиму Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування під гараж для автотранспорта на 

вул. Теремківській, 16 у Голосіївському районі міста Києва (201088265). (Від 

05.10.2021 № 08/231-3662/ПР). 

49) Про відмову громадянину Лівандовському Валерію Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (726667012). (Від 05.10.2021 № 08/231-3659/ПР). 

50) Про відмову громадянину Мелешку Володимиру Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража на вул. 

Діловій у Печерському районі міста Києва (340115338). (Від 05.10.2021 № 

08/231-3658/ПР). 

51) Про відмову громадянці Артеменко Тетяні Павлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність під будівництво та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд на вул. Академіка Заболотного у 

Голосіївському районі міста Києва (752747014). (Від 05.10.2021 № 08/231-

3657/ПР). 

52) Про відмову громадянину Василенку Ігорю Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

Дніпровському районі міста Києва (320147513). (Від 05.10.2021 № 08/231-
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3656/ПР). 

53) Про відмову громадянці Драч Олені Анатоліївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд поблизу вулиці Комсомольської, 26 у Солом’янському районі 

міста Києва (370114346). (Від 05.10.2021 № 08/231-3680/ПР). 

54) Про відмову громадянину Мельнику Володимиру Геннадійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Святошинському районі міста Києва (593301078). (Від 05.10.2021 № 08/231-

3677/ПР). 

55) Про відмову громадянину Курочку Максиму Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Євгенія Харченка у Дарницькому 

районі міста Києва (201745327). (Від 05.10.2021 № 08/231-3654/ПР). 

56) Про відмову громадянину Болотіну Анатолію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність під садівництво на вул. Богунській, 1 у Голосіївському 

районі міста Києва (673120132). (Від 05.10.2021 № 08/231-3675/ПР). 

57) Про відмову громадянину Журавлю Юрію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (500301674). (Від 05.10.2021 № 08/231-3673/ПР). 

58) Про відмову громадянину Шицю Юрію Григоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Лісозахисній у Подільському районі міста Києва (522301807). (Від 05.10.2021 

№ 08/231-3672/ПР). 

59) Про відмову громадянину Нехворовському Сергію Вадимовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуального 

гаража на вул. Коноплянській, 9-а в Оболонському районі міста Києва 

(360117457). (Від 05.10.2021 № 08/231-3671/ПР). 

60) Про відмову громадянці Заматовій Олександрі Миколаївні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

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

Оболонському районі міста Києва (742833012). (Від 05.10.2021 № 08/231-

3670/ПР). 

61) Про відмову громадянці Драч Олені Анатоліївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
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будівель і споруд поблизу вулиці Молодіжної, 10 у Солом’янському районі 

міста Києва (201837921). (Від 05.10.2021 № 08/231-3669/ПР). 

62) Про відмову громадянину Тимошенку Павлу Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у Святошинському районі 

міста Києва (661860122). (Від 05.10.2021 № 08/231-3668/ПР). 

63) Про відмову громадянину Луцюку Євгенію Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва жилого будинку, господарських будівель 

та споруд на вул. Передовій у Голосіївському районі міста Києва (757571018). 

(Від 05.10.2021 № 08/231-3667/ПР). 

64) Про відмову громадянці Мироненко Олені Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 30а у Печерському районі 

міста Києва (629950158). (Від 05.10.2021 № 08/231-3666/ПР). 

65) Про відмову громадянину Золотих Ігорю Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд на вул. Передовій у Голосіївському районі 

міста Києва (545601102). (Від 05.10.2021 № 08/231-3685/ПР). 

66) Про відмову громадянину Лівандовському Валерію Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (550001949). (Від 05.10.2021 № 08/231-3679/ПР). 

67) Про відмову громадянці Синюці Наталії Афанасіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для експлуатації та обслуговування індивідуального гаража 

на вул. Великій Васильківській, 134, гараж №3 у Голосіївському районі міста 

Києва (516601307). (Від 05.10.2021 № 08/231-3678/ПР). 

68) Про відмову громадянину Лівандовському Валерію Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (628220185). (Від 05.10.2021 № 08/231-3694/ПР). 

69) Про відмову громадянці Журавель Олені Федорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня, у пров. 2-му Садовому у 

Деснянському районі міста Києва (464014959). (Від 05.10.2021 № 08/231-

3695/ПР). 

70) Про відмову громадянці Соболєвій Ганні Олексіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у власність для ведення садівництва на вул. Садовій 137, діл. 84а у 

Дарницькому районі міста Києва (672090198). (Від 05.10.2021 № 08/231-

3696/ПР). 

71) Про відмову громадянці Драч Олені Анатоліївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд поблизу вулиці Комсомольської, 56-а у Солом’янському 

районі міста Києва (576301718). (Від 05.10.2021 № 08/231-3698/ПР). 

72) Про відмову громадянину Степаненку Івану Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва 

(370124154). (Від 05.10.2021 № 08/231-3699/ПР). 

73) Про відмову громадянину Скрипніку Олександру Євгеновичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 1-ому пров. 

Івана Франка, 4 у Дарницькому районі міста Києва (621720186). (Від 05.10.2021 

№ 08/231-3664/ПР). 

74) Про відмову громадянину Ісмаілову Михайлу Михайловичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва особистого житлового будинку, 

господарських будівель та споруд на вул. Передовій у Голосіївському районі 

міста Києва (589701699). (Від 05.10.2021 № 08/231-3676/ПР). 

75) Про відмову громадянці Кісільовій Христині Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Завальній, 20 у Дарницькому районі м. Києва у 

Дарницькому районі міста Києва (490015310). (Від 05.10.2021 № 08/231-

3690/ПР). 

76) Про відмову громадянці Заматовій Людмилі Мілентіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в Оболонському районі міста Києва 

(390184223). (Від 12.11.2021 № 08/231-4105/ПР). 

77) Про відмову громадянину Заматову Роману Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в Оболонському районі міста Києва 

(604340197). (Від 23.11.2021 № 08/231-4204/ПР). 

78) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Деснянському та Дарницькому районах міста Києва (569501419). 

(Від 12.11.2021 № 08/231-4095/ПР). 

79) Про відмову громадянину Заматову Роману Валерійовичу у наданні 
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дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

Оболонському районі міста Києва (444017056). (Від 15.11.2021 № 08/231-

4141/ПР). 

80) Про відмову громадянину Юшкевичу Максиму Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у 

Деснянському районі міста Києва (524101853). (Від 23.11.2021 № 08/231-

4198/ПР). 

81) Про відмову громадянці Степанюк Людмилі Анатоліївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Обухівській, 111-в у 

Святошинському районі міста Києва (350173656). (Від 23.11.2021 № 08/231-

4197/ПР). 

82) Про відмову громадянину Омельченку Анатолію Володимировичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

районі міста Києва (725451018). (Від 23.11.2021 № 08/231-4194/ПР). 

83) Про відмову громадянину Гафурову Гафуру Шабоновичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

Шевченківському районі міста Києва (201795089). (Від 23.11.2021 № 08/231-

4210/ПР). 

84) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі 

міста Києва (380173990). (Від 23.11.2021 № 08/231-4209/ПР). 

85) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва у Деснянському районі міста 

Києва (360180348). (Від 23.11.2021 № 08/231-4208/ПР). 

86) Про відмову громадянину Олісневичу Дмитру Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального житлового, дачного 

будівництва на вул. Студентській у Шевченківському районі міста Києва 

(201692216). (Від 12.11.2021 № 08/231-4111/ПР). 

87) Про відмову громадянину Поїзду Вячеславу Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва 
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(500501489). (Від 22.11.2021 № 08/231-4187/ПР). 

88) Про відмову громадянину Потельчаку Олександру Володимировичу 

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. Андрія Малишка, 33 у 

Дніпровському районі міста Києва (694360148). (Від 23.11.2021 № 08/231-

4193/ПР). 

89) Про відмову громадянці Карсковій Олені Пилипівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на 

масиві Берківці, земельна ділянка № 208 (садове товариство ім. 40-річчя 

Жовтня) у Святошинському районі міста Києва (416016486). (Від 23.11.2021 № 

08/231-4192/ПР). 

90) Про відмову громадянину Пісоцькому Олександру Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у Голосіївському районі міста Києва 

(350112993). (Від 12.11.2021 № 08/231-4106/ПР). 

91) Про відмову громадянину Жуковському Євгену Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Академіка Єфремова, 32 у 

Святошинському районі міста Києва (516501509). (Від 12.11.2021 № 08/231-

4108/ПР). 

92) Про відмову громадянці Гафуровій Наталії Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

районі міста Києва (664390146). (Від 12.11.2021 № 08/231-4098/ПР). 

93) Про відмову громадянці Печерській Лесі Віталіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку у 

Голосіївському районі міста Києва (682350102). (Від 12.11.2021 № 08/231-

4102/ПР). 

94) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі 

міста Києва (517001317). (Від 22.11.2021 № 08/231-4186/ПР). 

95) Про відмову громадянці Мельничук Тетяні Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва 

(664200167). (Від 22.11.2021 № 08/231-4188/ПР). 

96) Про відмову громадянину Окунському Степану Борисовичу у 
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наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого 

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

Солов’їній, 48-а у Голосіївському районі міста Києва (201118347). (Від 

22.11.2021 № 08/231-4185/ПР). 

97) Про відмову громадянину Ціпану Валентину Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Павла Филиповича у Деснянському 

районі міста Києва (496019024). (Від 22.11.2021 № 08/231-4184/ПР). 

98) Про відмову громадянину Печерському Олегу Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку у Голосіївському районі міста Києва (636440178). (Від 12.11.2021 № 

08/231-4103/ПР). 

99) Про відмову громадянці Жуковській Оксані Валеріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Прорізній, 27 у Святошинському 

районі міста Києва (567401695). (Від 12.11.2021 № 08/231-4104/ПР). 

100) Про відмову громадянину Овдієнку Володимиру 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 (присадибна ділянка) на вул. 

Западинській, 6 у Подільському районі міста Києва (627260103). (Від 

15.11.2021 № 08/231-4144/ПР). 

101) Про відмову громадянці Алфьоровій Ользі Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва у Голосіївському районі 

міста Києва (648260108). (Від 23.11.2021 № 08/231-4207/ПР). 

102) Про відмову громадянину Лавренку Ігорю Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у 

Деснянському районі міста Києва (620530110). (Від 23.11.2021 № 08/231-

4203/ПР). 

103) Про відмову громадянину Скороходу Олександру Олександровичу 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Солов’їній, 10а у 

Голосіївському районі міста Києва (494010715). (Від 23.11.2021 № 08/231-

4201/ПР). 

104) Про відмову громадянину Мисюкевичу Максиму Івановичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у 

Деснянському районі міста Києва (455014285). (Від 23.11.2021 № 08/231-
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4200/ПР). 

105) Про відмову громадянину Єгорову Віталію Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва у 

Деснянському районі міста Києва (790366012). (Від 23.11.2021 № 08/231-

4213/ПР). 

106) Про відмову громадянці Лещук Ользі Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення колективного садівництва на вул. Садовій 70, 

діл. 109 у Дарницькому районі міста Києва (390136472). (Від 23.11.2021 № 

08/231-4212/ПР). 

107) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (449017886). (Від 23.11.2021 № 08/231-4211/ПР). 

108) Про відмову громадянці Вівдич Любові Михайлівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на вул. Бастіонній 

у Печерському районі міста Києва (507001895). (Від 12.11.2021 № 08/231-

4097/ПР). 

109) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянину Савіну Олексію 

Генадійовичу у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у Деснянському та Дніпровському 

районах міста Києва (607250183). (Від 23.11.2021 № 08/231-4216/ПР). 

110) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність у Деснянському та Дарницькому районах міста Києва (340135504). 

(Від 12.11.2021 № 08/231-4094/ПР). 

111) Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у приватну 

власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва (253605396). (Від 

23.11.2021 № 08/231-4217/ПР). 

 

3.5. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянкою Максименко Галиною Якимівною 

земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Ковельській, 9 у Голосіївському районі міста Києва 

(487281006). (Від 23.11.2020 № 08/231-2947/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Захарченком 

Ігорем Олексійовичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Рокитнянській, 3 у Святошинському 
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районі м. Києва (П-9955). (Від  06.06.2019 № 08/231-2014/ПР). 

3) Про приватизацію громадянкою Івко Тетяною Сергіївною земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Одеській, 8а у Солом’янському районі міста Києва 

(302832213). (Від 07.08.2020 № 08/231-2001/ПР). 

4) Про приватизацію громадянином Рубаном Андрієм Васильовичем 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 25-В у Солом’янському 

районі міста Києва (228130929). (Від 06.09.2021 № 08/231-3307/ПР). 

5) Про приватизацію громадянином Гордієнком Володимиром 

Михайловичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Радосинській, 82 у 

Деснянському районі міста Києва (586728165). (Від 06.02.2020 № 08/231-

318/ПР). 

6) Про приватизацію громадянином Піскуновим Романом 

Сергійовичем земельної ділянки для експлуатації та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 25, секц. 1 у 

Печерському районі міста Києва (392854891). (Від 26.11.2021 № 08/231-

4297/ПР). 

7) Про приватизацію громадянином Архипським Володимиром 

Валентиновичем земельної ділянки для експлуатації та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Грабовського Павла, 22 у 

Голосіївському районі міста Києва (686282876). (Від 29.10.2020 № 08/231-

2677/ПР). 

8) Про приватизацію громадянином Ситником Сергієм Олексійовичем 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Набережно-Корчуватській, 32-б/1 у 

Голосіївському районі міста Києва (581128464). (Від 03.11.2021 № 08/231-

3995/ПР). 

9) Про приватизацію громадянином Влізьковим Костянтином 

Костянтиновичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Набережно-Корчуватській, 

32-б у Голосіївському районі міста Києва (679222885). (Від 03.11.2021 № 

08/231-4000/ПР). 

 

3.6. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Сидоренку Владиславу Юрійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Назарія Яремчука, 17 у 

Голосiївському районі міста Києва (227526145). (Від 19.09.2019 № 08/231-

2812/ПР). 

2) Про передачу громадянину Жигинасу Сергію Петровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Новій, 34 у Солом’янському районі 
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міста Києва (372796631). (Від 30.03.2020 № 08/231-807/ПР). 

3) Про передачу громадянці Савченко Анастасії Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Залужній,10 у Голосіївському 

районі міста Києва (342729853). (Від 13.08.2020 № 08/231-2074/ПР). 

4) Про передачу громадянці Марченко Олені Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 13 в 

Оболонському районі міста Києва (362845409). (Від 18.11.2019 № 08/231-

3350/ПР). 

5) Про передачу громадянину Дімітрюку Олексію Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 62 у 

Солом’янському районі міста Києва (227987360). (Від 05.10.2021 № 08/231-

3700/ПР). 

6) Про передачу громадянці Агрбі Аллі Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Дніпроводській, 10-а в Оболонському 

районі м. Києва (А-22874). (Від 25.09.2018 № 08/231-3070/ПР). 

7) Про передачу земельних ділянок громадянам для ведення 

колективного садівництва в мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі міста 

Києва (468292299). (Від 13.04.2020 № 08/231-1029/ПР). 

8) Про передачу земельних ділянок громадянам для ведення 

колективного садівництва в мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі міста 

Києва (512901743). (Від 10.04.2020 № 08/231-1003/ПР). 

9) Про передачу у власність земельних ділянок громадянам для 

ведення колективного садівництва в мікрорайоні Осокорки у Дарницькому 

районі міста Києва (372998026). (Від 13.08.2020 № 08/231-2048/ПР). 

10) Про передачу громадянину Недоїдку Максиму Олександровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Совській, 25-а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-25210). (Від 12.08.2019 № 08/231-

2518/ПР). 

11) Про передачу громадянці Одинецькій Аделії Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Шевченка, 42 у Солом’янському 

районі міста Києва (А-22990). (Від 26.06.2019 № 08/231-2278/ПР). 

12) Про передачу громадянці Прокоповій Олені Вячеславівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Чабанівській, 4 у 

Голосіївському районі міста Києва (А-25656). (Від 21.02.2019 № 08/231-

908/ПР). (Повторно). 

13) Про передачу громадянці Покришевській Галині Михайлівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Грабовського, 23-б у 
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Голосiївському районі міста Києва (634952701). (Від 23.01.2020 № 08/231-

206/ПР). 

14) Про передачу громадянці Цукур Світлані Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 36 у 

Солом’янському районі міста Києва (382710647). (Від 30.03.2020 № 08/231-

806/ПР). 

 

3.7. Про поновлення договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» договору оренди земельної 

ділянки від 13 квітня 2006 року № 82-6-00363 (зі змінами) (681710560). (Від 

22.10.2021 № 08/231-3802/ПР). (Повторно). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«РИНОК - 1» договору оренди земельної ділянки від 13 лютого 2006 року № 

62-6-00306 (зі змінами) (709306053). (Від 08.10.2021 №08/231-3720/ПР). 

(Повторно). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «КСН - 

ЮНІТ» договору оренди земельної ділянки від 22 серпня 2006 року № 63-6-

00371 (зі змінами) (492054126). (Від 22.07.2021 № 08/231-2692/ПР). 

 

3.8. Надання/передача: 

 

3.8.1. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

 

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Берковецькій, 6 у Святошинському районі міста Києва (241354595). (Від 

22.07.2021 № 08/231-2699/ПР). 

 

3.8.2. Для інших потреб: 

 

1) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПРОМГРУП ЛТД» земельних ділянок в оренду 

для реконструкції нежитлових будівель під житловий комплекс на вул. 

Брановицького Ігоря, 3 у Печерському районі міста Києва (518239820). (Від 

09.09.2021 № 08/231-3349/ПР). 

2) Про надання Міністерству закордонних справ України земельної 

ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі на Кловському узвозі, 1 у Печерському районі міста 

Києва (517939259). (Від 10.02.2021 № 08/231-719/ПР). 
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3) Про надання Державній службі України з надзвичайних ситуацій в 

постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі на вул. Круглоуніверситетській, 20/1 у Печерському 

районі міста Києва (585439310). (Від 22.06.2021 № 08/231-2204/ПР). 

(Повторно). 

4) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 

«ЯГУАР» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлових будівель виробничого призначення на вул. Промисловій, 4 у 

Голосіївському районі міста Києва (779777432). (Від 17.12.2021 № 08/231-

4501/ПР). 

 

3.9. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки на вул. Героїв Дніпра, 41 (літ. Н) у 

Оболонському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«РИНОК ОБОЛОНЬ» для експлуатації та обслуговування будівель торгівлі 

(668481165). (Від 23.10.2021 № 08/231-3867/ПР). 

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

оренди на неї) на просп. Степана Бандери, 8 в Оболонському районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації та обслуговування нежитлового будинку 

адміністративно-торговельного призначення (555649100). (Від 12.11.2021 № 

08/231-4127/ПР). 

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

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

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

23.10.2021 № 08/231-3860/ПР). 

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

Оболонському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«ОМЕГА5» для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону 

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

5) Про продаж земельної ділянки на проспекті Романа Шухевича, 12-б 

у Дніпровському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«ДЕСНА-С-ЛТД» для експлуатації та обслуговування магазину (569111342). 

(Від 17.12.2021 № 08/231-4499/ПР). 

6) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (782344114). (Від 17.12.2021 № 08/231-

4508/ПР). 

 

3.10. Затвердження технічної документації (поділ): 

 

1) Про поділ земельної ділянки на вул. Пирогова, 2-а у 

Шевченківському районі м. Києва та надання земельної ділянки об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «ЕЛІТНИЙ-1» для обслуговування 
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житлового будинку з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями 

та підземним автопаркінгом на вул. Пирогова, 6-а у Шевченківському районі м. 

Києва (Д-8115). (Від 28.08.2017 № 08/231-1911/ПР). 

 

3.11. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про внесення змін до договору на право тимчасового 

довгострокового користування землею на умовах оренди від 29 вересня 1999 

року № 79-5-00040 (зі змінами), укладеного між Київською міською радою та 

приватним підприємством «Фірма «Мисак» (583747429). (Від 11.06.2021 № 

08/231-2053/ПР). 

 

 

3.12. Про розірвання договору оренди земельної ділянки:  
 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 14.11.2005 

№ 79-6-00374 (з урахуванням угоди до договору оренди земельної ділянки від 

25.09.2007 №79-6-00537), укладеного між Київською міською радою та 

Міжрегіональною академією управління персоналом (у формі акціонерного 

товариства закритого типу) на вул. Фрометівській, 2. (Від 14.12.2021 № 08/231-

4460/ПР). (Доп. Білоцерковець Д.О.). 
 

 

 
 

 

 

 

Київський міський голова      Віталій КЛИЧКО 
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