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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

Про порядок денний пленарного 

засідання II сесії Київської міської 

ради ІX скликання                     2023 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Київська 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської міської 

ради ІX скликання                      2023 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1.1. Про питання соціального захисту населення: 

 

1) Про виплату громадянці Добрянській Світлані Миколаївні 

одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну 

ділянку. (від 19.12.2022 № 08/231-1743/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

2) Про виплату громадянці Василенко Зої Павлівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (від 

19.12.2022 № 08/231-1742/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

3) Про виплату громадянці П’ятигорець Анжелі Олексіївні 

одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну 

ділянку. (від 28.12.2022 № 08/231-1814/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

4) Про виплату громадянину Білявському Георгію Олександровичу 

одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну 

ділянку. (від 19.12.2022 № 08/231-1745/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25371
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25437
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25374
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5) Про виплату громадянці Вороновій Світлані Петрівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (від 

28.12.2022 № 08/231-1810/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

6) Про виплату громадянці Сакевич Наталії Валеріївні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (від 

19.12.2022 № 08/231-1744/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

7) Про виплату громадянці Паскевич Тетяні Олександрівні 

одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну 

ділянку. (від 28.12.2022 № 08/231-1812/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

8) Про виплату громадянці Гнатюк Ользі Всеволодівні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (від 

28.12.2022 № 08/231-1811/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

9) Про виплату громадянці Цимбалісті Яні Миколаївні одноразової 

матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. (від 

28.12.2022 № 08/231-1813/ПР). (доп. Світлий Р.В.). 

 

 

1.2. Про питання безпосереднього здійснення територіальною 

громадою міста Києва місцевого самоврядування: 

 

1) Про затвердження Положення про Управління (інспекцію) 

самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). (від 12.12.2022 № 08/231-1704/ПР). (доп. 

Москалевський С.В.). 
2) Про затвердження Положення про Департамент міського 

благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). (від 05.12.2022 № 08/231-1659/ПР). (доп. Ткаченко 

Т.Ф.). 
3) Про затвердження Положення про Службу у справах дітей та сім’ї 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). (від 06.12.2022 № 08/231-1661/ПР). (доп. Танцюра В.А.). 
4) Про затвердження Положення про Департамент будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). (від 06.12.2022 № 08/231-1664/ПР). (доп. 

Работнік Б.П.). 
5) Про затвердження Положення про Управління з питань реклами 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). (від 28.11.2022 № 08/231-1608/ПР). (доп. Поліщук О.М.). 
6) Про затвердження Положення про Департамент соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). (від 07.12.2022 № 08/231-1677/ПР). (доп. Світлий 

Р.В.). 
7) Про затвердження Положення про Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). (від 21.12.2022 № 08/231-1755/ПР). (доп. Гінзбург В.Г.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25431
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25431
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25431
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25373
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25373
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25373
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25433
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25433
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25433
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25435
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25435
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25435
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-110643309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-110643309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-110643309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-110643309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1929875662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1929875662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1929875662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1929875662
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25292
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25292
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25292
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25292
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25215
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25297
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25379
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25379
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25379
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8) Про затвердження Положення про Державний архів м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). (від 05.12.2022 № 08/231-1655/ПР). (доп. Панченко О.Я.). 
9) Про затвердження Положення про Департамент транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). (від 07.12.2022 № 08/231-1674/ПР). (доп. Кандибор 

Р.В.). 
10) Про затвердження Положення про Департамент житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). (від 08.12.2022 № 08/231-1678/ПР). 

(доп. Науменко Д.В.). 
11) Про затвердження Положення про Департамент культури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). (від 01.12.2022 № 08/231-1614/ПР). (доп. Анжияк С.М.). 
12) Про затвердження Положення про Управління туризму та промоцій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). (від 06.12.2022 № 08/231-1669/ПР). (доп. Радова М.С.). 
13) Про затвердження Положення про Департамент з питань реєстрації 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). (від 02.12.2022 № 08/231-1628/ПР). (доп. Єкасьова О.В.). 
14) Про затвердження Положення про Департамент інформаційно-

комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). (від 28.11.2022 № 08/231-1609/ПР). 

(доп. Половинко О.В.). 
15) Про затвердження Положення про Департамент охорони 

культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). (від 02.12.2022 № 08/231-1637/ПР). (доп. 

Никоряк О.Д.). 
16) Про затвердження Положення про Департамент комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). (від 02.12.2022 № 08/231-1638/ПР). (доп. 

Гудзь А.А.).   
17) Про затвердження Положення про Департамент фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). (від 24.11.2022 № 08/231-1589/ПР). (доп. Репік В.М.). 
18) Про затвердження Положення про Департамент суспільних 

комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). (від 07.12.2022 № 08/231-1673/ПР). (доп. Лелюк Р.В.). 
19) Про затвердження Положення про Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). (від 26.12.2022 № 08/231-1761/ПР). (доп. Мельник 

Н.О.). 

 

 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25306
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25234
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25293
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25293
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25293
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25217
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25217
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25217
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25217
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25257
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25257
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25257
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25257
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25387
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1.3. Про питання законності: 

 

1) Про затвердження списку присяжних Деснянського районного суду 

міста Києва. (від 25.01.2023 № 08/231-125/ПР). (доп. Плужник О.А.). 

2) Про затвердження списку присяжних Солом’янського районного 

суду міста Києва. (від 25.01.2023 № 08/231-126/ПР). (доп. Плужник О.А.). 

 

1.4. Про зміну назв об’єктів міського підпорядкування: 

 

1) Про перейменування Центральної бібліотеки імені Зої 

Космодем’янської для дітей у Дарницькому районі на бібліотеку імені Грицька 

Бойка. (від 13.01.2023 № 08/231-39/ПР). (доп. Калашник М.В.). 

2) Про перейменування вулиці Генерала Тупікова у Солом’янському 

районі міста Києва (вулицю Генерала Тупікова на вулицю Андрія Мельника). (від 

02.11.2022 № 08/231-1480/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

3) Про перейменування вулиці Тургенєвської у Шевченківському 

районі міста Києва (вулицю Тургенєвську на вулицю Олександра Кониського). 

(від 01.11.2022 № 08/231-1453/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

4) Про перейменування провулку Герцена у Шевченківському районі 

міста Києва (провулок Герцена на провулок Бабин Яр). (від 27.12.2022 № 08/231-

1780/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

5) Про перейменування вулиці Крилова у Дарницькому районі міста 

Києва (вулицю Крилова на вулицю Анатоля Вахнянина). (від 01.11.2022 № 

08/231-1444/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

6) Про перейменування вулиці Челюскінців у Дарницькому районі 

міста Києва (вулицю Челюскінців на вулицю Українських моряків). (від 

09.09.2022 № 08/231-1266/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

7) Про перейменування вулиці Булгакова у Святошинському районі 

міста Києва (вулицю Булгакова на вулицю Петра Гулака-Артемовського). (від 

02.09.2022 № 08/231-1190/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

8) Про перейменування вулиці Генерала Наумова у Святошинському 

районі міста Києва (вулицю Генерала Наумова на вулицю Олександра 

Оксанченка). (від 02.11.2022 № 08/231-1478/ПР). (доп. Бондаренко В.В.).  

9) Про перейменування вулиці Огарьова у Святошинському районі 

міста Києва (вулицю Огарьова на вулицю Авіаторську). (від 22.08.2022 № 

08/231-1090/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

10) Про перейменування вулиці Академіка Туполєва у 

Святошинському районі міста Києва (вулицю Академіка Туполєва на вулицю 

Авіаційну). (від 22.08.2022 № 08/231-1092/ПР). (доп. Бондаренко В.В.).  

11) Про перейменування вулиці Червонозаводської у Святошинському 

районі міста Києва (вулицю Червонозаводську на вулицю Литовську). (від 

22.08.2022 № 08/231-1094/ПР). (доп.  Бондаренко В.В.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25475
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25475
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25475
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25083
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25411
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25049
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25049
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25049
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24799
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25094
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24732
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24732
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24732
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12) Про перейменування провулку Яблочкова у Подільському районі 

міста Києва (провулок Яблочкова на провулок Дубецький). (від 22.08.2022 № 

08/231-1099/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

13) Про перейменування вулиці Муромської у Деснянському районі 

міста Києва (вулицю Муромську на вулицю Наталії Кобринської). (від 

01.11.2022 № 08/231-1446/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

14) Про перейменування вулиці Аляб’єва в Оболонському районі міста 

Києва (вулицю Аляб’єва на вулицю Семена Гулака-Артемовського). (від 

02.09.2022 № 08/231-1186/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

15) Про перейменування вулиці Петра Запорожця у Дніпровському 

районі міста Києва. (вулицю Петра Запорожця на вулицю Запорожців). (від 

22.08.2022 № 08/231-1055/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

16) Про перейменування комунального підприємства виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм». 

(від 30.01.2023 № 08/231-140/ПР). (доп. Старостенко Г.В.). 

 

1.5.  Про питання підприємництва: 

 

1) Про затвердження Порядку відбору громадських організацій, на 

утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин (котів, собак), 

що виловлені/знайдені на території міста Києва для надання фінансової 

підтримки з міського бюджету. (від 31.10.2022 № 08/231-1429/ПР). (доп. 

Ткаченко Т.Ф.). 

 

 

2. Про питання власності: 

 

1) Про визнання таким, що втратило чинність рішення Київської 

міської від 20 грудня 2018 року № 532/6583 «Про деякі заходи щодо охорони та 

збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва». 

(від 26.12.2022 № 08/231-1768/ПР). (доп. Бондаренко В.В.). 

2) Про питання забезпечення безпеки та захисту об’єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, що забезпечують 

життєдіяльність населення. (від 26.12.2022 № 08/231-1769/ПР). (доп. 

Бондаренко В.В.). 

3) Про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства 

«Міський медичний центр проблем слуху та мовлення «СУВАГ» виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). (від 

03.02.2023 № 08/231-160/ПР). (доп. Гінзбург В.Г.). 

4) Про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства 

«Дитяча клінічна лікарня № 8 Шевченківського району міста Києва» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Комунального некомерційного підприємства «Київський 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24792
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24792
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24792
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25038
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-376760750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-376760750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-376760750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-376760750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1837768780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1837768780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1837768780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proyekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1837768780
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25604
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25604
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25604
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25602
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25602
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25602
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25602
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центр трансплантації кісткового мозку» виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). (від 03.02.2023 № 08/231-

161/ПР). (доп. Гінзбург В.Г.). 

 

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 у Тверському тупику, 9 у 

Печерському районі міста Києва (553501708). (від 21.09.2022 № 08/231-

1318/ПР). 

3.1.2. Для об’єктів передачі електричної  та теплової енергії: 

 

1) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції на 

вул. Трояндовій, поряд з будинками 32, 31, 33 у Солом’янському районі міста 

Києва (431019947). (від 13.10.2022 № 08/231-1398/ПР). (Повторно). 

2) Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції на 

вул. Крейсера «Аврори» (вул. Дмитра Луценка) у Солом’янському районі міста 

Києва (404015684). (від 13.10.2022 № 08/231-1397/ПР). (Повторно). 

 

3.1.3. Для інших потреб: 

 

1) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІБ» 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, 7-а в Оболонському районі м. Києва (454017895). (від 15.11.2021 

№ 08/231-4148/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки релігійній організації 

«Релігійна громада парафія на честь святого Апостола Андрія Первозванного 

Української Православної Церкви у Шевченківському районі м. Києва» на вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25602
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25602
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25602
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24927
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25006
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25005
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23159
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14943
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Колекторній у Дарницькому районі міста Києва для будівництва, експлуатації 

та обслуговування культової споруди на честь Св. Апостола Андрія 

Первозванного УПЦ (К-36637). (від 20.05.2019 № 08/231-1886/ПР).  

3) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЗАКРЕВСЬКОГО 45» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

будинку на вул. Миколи Закревського, 45 у Деснянському районі міста Києва 

(380186836). (від 29.10.2021 № 08/231-3957/ПР). 

4) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СВІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ГАМАРНИКА 41» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації багатоквартирного 

будинку садибного типу на вул. Квітки Цісик, 41 в Оболонському районі міста 

Києва (512701524). (від 18.02.2020 № 08/231-439/ПР). 

5) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Машбуд 32» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного будинку на вул. Машинобудівній, 32/22 у Солом’янському 

районі міста Києва (759140011). (від 08.10.2021 № 08/231-3715/ПР). 

6) Про надання громадянці Сенечко Людмилі Петрівні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі магазину на                    

вул. Дяченка, 12-В у Дарницькому районі міста Києва (673610130). (Від 

21.05.2020 № 08/231-1276/ПР). 

7) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАКОР СІТІ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

обслуговування та ремонту об’єктів енергетичної, транспортної 

інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) (заїзди-виїзди) на                

вул. Академіка Заболотного, 37 у Голосіївському районі міста Києва 

(390193486). (від 25.11.2022 № 08/231-1605/ПР). 

8) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТСФЕРА» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування торгового центру на вул. Тираспольській, 43 у Подільському 

районі міста Києва (591701771). (від 19.12.2022 № 08/231-1748/ПР). 

9) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЧЕ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення лінійних об’єктів 

енергетичної та транспортної інфраструктури (заїзди-виїзди) на вул. Ольжича, 

53 у Шевченківському районі міста Києва (577401637). (від 20.10.2022                   

№ 08/231-1408/ПР). 

 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14943
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22988
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25366
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25013
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3.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) 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 

(494010838). (від 22.10.2021 № 08/231-3788/ПР). 

2) Про відмову громадянину Гудзю Олексію Валентиновичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексної 

автомийки на вул. Івана Виговського у Подільському районі міста Києва 

(744986014). (від 09.07.2021 № 08/231-2466/ПР). 

3) Про відмову громадянину Радченку Олегу Антоновичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для надання послуги з мобільного паркування, розміщення 

цілісного комплексу із заміни шин та подальшого будівництва складського 

приміщення на перетині вул. Пухівської та вул. Крайньої у Деснянському 

районі міста Києва (201129186). (від 28.01.2020 № 08/231-223/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки громадянину 

Єнгаличеву Ісмаілу Ібрагімовичу на просп. Петра Григоренка, 39 у 

Дарницькому районі міста Києва для будівництва кримсько-татрської кухні, а 

також хлібо-булочної продукції на продажу і випікання (К-37163). (від 

18.02.2019 № 08/231-844/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки громадянину 

Григорашу Олександру Валентиновичу на вул. Косенка у Подільському районі 

м. Києва для влаштування зони відпочинку (К-38117). (від 22.03.2019 № 08/231-

1294/ПР). 

6) Про відмову громадянину Калюжному Валерію Семеновичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування гаража на        

вул. Квітневій, 2-б у Дарницькому районі міста Києва (605080124). (від 

26.10.2021 № 08/231-3882/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу 

«Гаражний Будівельний Кооператив «АТОВЕЦЬ» на вул. Милославській у 

Деснянському районі міста Києва для будівництва багатоповерхових будинків 

(К-37140). (від 07.02.2019 № 08/231-703/ПР). 

8) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОВА БРАМА» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17137
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13979
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13979
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13979
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13979
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13979
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13979
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22897
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13875
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22632
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будівництва, експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі між 

Столичним шосе та вул. Набережно-Корчуватською у Голосіївському районі 

міста Києва (754899011). (від 30.09.2021 № 08/231-3595/ПР). 

9) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦБУДКОНТРОЛЬ» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства на вул. Дніпроводській в Оболонському районі міста 

Києва (201286283). (від 03.05.2022 № 08/231-607/ПР). 

10) Про відмову ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «СЛАВСЬКИЙ 58» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Тодося Осьмачки у Деснянському 

районі міста Києва (573301742). (від 30.09.2021 № 08/231-3578/ПР). 

11) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРЕСЕНЬ» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування дебаркадеру з благоустроєм прилеглої території 

під спортивно-рекреаційні об’єкти пляжного профілю на вул. Набережно-

Корчуватській, 27-а у Голосіївському районі міста Києва (636210129). (від 

30.09.2021 № 08/231-3594/ПР). 

12) Про відмову РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

СВЯТО-ПОКРОВСЬКОЇ ТРОЄЩИНСЬКОЇ ЦЕРКВИ» КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування для організації паркової зони загального користування на           

вул. Радосинській у Деснянському районі міста Києва (300182925). (від 

03.05.2022 № 08/231-611/ПР). 

13) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЕЛТЕР ІНВЕСТМЕНТ» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для будівництва, експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі - літнього 

кінотеатру на Столичному шосе, 10 у Голосіївському районі міста Києва 

(514201273). (від 30.09.2021 № 08/231-3579/ПР). 

14) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО № 3» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування нежитлових будівель на вул. Композитора Лятошинського, 4 у 

Голосіївському районі міста Києва (360152463). (від 21.07.2021 № 08/231-

2646/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22632
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24209
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22631
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22631
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22631
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22631
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22631
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22631
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22631
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24213
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17139
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АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УНІВЕРСАМ «КИЇВ» в оренду на 25 років 

для гостьової стоянки та автотранспорту поряд з громадською будівлею на 

Харківському шосе, 158 у Дарницькому районі міста Києва (452010633). (від 

28.01.2020 № 08/231-225/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки 

приватному акціонерному товариству «Київ-Дніпровське міжгалузеве 

підприємство промислового залізничного транспорту» на вул. Алма-Атинській, 

37 у Дніпровському районі м. Києва для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд залізничного транспорту (К-31732). (від 22.03.2019 № 08/231-1281/ПР). 

17) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «СЕДЕР» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі з вбудовано-прибудованими спорудами на вул. Павла Тичини, 18-В у 

Дніпровському районі міста Києва (631850109). (від 02.02.2022 № 08/231-

280/ПР). 

18) Про відмову ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «СЛАВСЬКИЙ 58» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Тодося Осьмачки у Деснянському 

районі міста Києва (440010482). (від 08.10.2021 № 08/231-3713/ПР). 

19) 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 

(442014515). (від 22.10.2021 № 08/231-3833/ПР). 

20) Про відмову ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної 

інфраструктури та дорожнього господарства на Столичному шосе, 90 у 

Голосіївському районі міста Києва (492015560). (від 20.01.2022 № 08/231-

139/ПР). 

21) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИНЗАВОД» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у оренду для 

експлуатації та обслуговування офісно-складської будівлі та трансформаторної 

підстанції на вул. Костянтинівській, 68-а у Подільському районі міста Києва 

(714410010). (від 11.10.2021 № 08/231-3725/ПР). 

22) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАВОРИТ-ПОЛІС» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

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

інфраструктури (окрім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Зодчих, 52 у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23879
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22724
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22724
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22724
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22724
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22724
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22724
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22860
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22736
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22736
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22736
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22736
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22736
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22736
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23809
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Святошинському районі міста Києва (474019489). (від 25.01.2022 № 08/231-

208/ПР). 

23) Про відмову ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОЛІМП-

ІНВЕСТ» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та експлуатації 

автомобільної газозаправної станції та будівель торгівлі на вул. Ю. Кондратюка 

в Оболонському районі міста Києва (390122854). (від 20.01.2022 № 08/231-

137/ПР). 

24) Про відмову РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

ПАРАФІЯ РІЗДВА ЧЕСНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА ПРЕДТЕЧІ ТА 

ХРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЬОГО ІОАННА КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

УКРАЇНИ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА» у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для будівництва та обслуговування храму «РІЗДВА ЧЕСТНОГО 

СЛАВНОГО ПРОРОКА ПРЕДТЕЧІ ТА ХРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЬОГО 

ІОАННА» на вул. Богатирській в Оболонському районі міста Києва 

(360183317). (від 21.01.2022 № 08/231-159/ПР). 

25) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «РИМІД» у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для облаштування паркінгу на вул. Льва Толстого, 

43 у Голосіївському районі міста Києва (330159719). (від 08.02.2022 № 08/231-

354/ПР). 

26) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРГУМА-2010» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури, крім об’єктів дорожнього сервісу у пров. Дежнєва, 3 у 

Солом’янському районі міста Києва (496011089). (від 21.09.2022 № 08/231-

1314/ПР). 

27) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі на вул. Ямській, 44 у Голосіївському районі міста Києва (569501932). 

(від 12.11.2021 № 08/231-4110/ПР). 

28) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЦЕНТР УРФ» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

для реконструкції, експлуатації та обслуговування існуючих будівель та споруд 

- майнового комплексу на вул. Набережно-Луговій, 4 у Подільському районі 

міста Києва (634210128). (від 29.01.2020 № 08/231-238/ПР).  

29) Про відмову РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

ПАРАФІЇ «СВЯТОЇ ТРІЙЦІ» У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23809
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23958
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23133
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23133
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23133
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23133
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23133
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23133
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17143
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16767
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УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» у 

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування 

храму на розі просп. Свободи та вул. Світлицького у Подільському районі м. 

Києва (300167062). (від 09.12.2019 № 08/231-3813/ПР). 

30) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДП ІНВЕСТ ПЛЮС» у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для будівництва ресторанного комплексу на просп. Перемоги, 105 у 

Святошинському районі міста Києва (534901471). (від 05.12.2019 № 08/231-

3701/ПР). 

31) Про відмову ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ УЧАСНИКІВ АТО ТА 

ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ «ЧАЙКА-2» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 

будівництва житлових, житлово-будівельних, гаражно і дачно-будівельних 

кооперативів на вул. Академіка Заболотного у Голосiївському районі міста 

Києва (330145763). (від 11.12.2019 № 08/231-3850/ПР). 

32) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «Архітек - 

сервіс» у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

будівлі центру освіти, дозвілля та культурного розвитку з вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями соціально-побутового 

призначення на вул. Антоновича, 155-а у Голосiївському районі міста Києва 

(600200147). (від 09.12.2019 № 08/231-3777/ПР). 

33) Про відмову ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «Відроджений 

Київський Клуб Автомобілістів» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 

боксу з обслуговування клубних авто на вул. Борщагівській у Солом’янському 

районі міста Києва (456019090). (від 09.12.2019 № 08/231-3817/ПР). 

34) Про відмову приватному підприємству «Олімп-Інвест» у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва станції технічного обслуговування та 

автостоянки на перетині вул. Озерної та просп. Оболонського в Оболонському 

районі міста Києва (527801749). (від 05.12.2019 № 08/231-3713/ПР). 

35) Про відмову обслуговуючому кооперативу «Гаражний Будівельний 

Кооператив «АТОВЕЦЬ» у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 

житлового багатоповерхового будинку на вул. Тешебаєва, 60А у 

Шевченківському районі міста Києва (201534368). (від 09.12.2019 № 08/231-

3751/ПР). 

36) Про відмову у наданні об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «Флоренції 5» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування багатоповерхового житлового будинку та 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16678
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16678
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16678
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16678
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16678
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16678
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16751
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10432
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16697
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16697
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16697
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16697
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16697
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16672
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прибудинкової території на вул. Флоренції, 5 у Дніпровському районі міста 

Києва (743804019). (від 05.12.2019 № 08/231-3695/ПР). 

37) Про відмову громадянці Бірюковій Ганні Юріївні у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для здійснення підприємницької діяльності (творча майстерня) на 

Андріївському узвозі, 10в у Подільському районі міста Києва (400015787). (від 

04.12.2019 № 08/231-3679/ПР). 

38) Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСТАНДАРТ» у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлового будинку на вул. Великій 

Житомирській, 34В у Шевченківському районі міста Києва (390189036). (від 

24.04.2020 № 08/231-1148/ПР). 

39) Про відмову громадянину Краєву Денису Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для встановлення торгового павільйону на вул. Підлісній, 3 у 

Святошинському районі міста Києва (598001022). (від 28.11.2019 № 08/231-

3600/ПР). 

40) Про відмову громадянину Кучуку Дмитру Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на вул. Автозаводській, 39 в 

Оболонському районі міста Києва (380105890). (від 05.12.2022 № 08/231-

1641/ПР). 

41) Про відмову ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

АВТОКООПЕРАТИВУ «РАДИСТ» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для колективного 

гаражного будівництва на вул. Радистів у Деснянському районі міста Києва 

(591901988). (від 24.11.2022 № 08/231-1583/ПР). 

 

3.3. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянином Лукашевським Вячеславом 

Володимировичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Маслівка, 12-В у 

Дарницькому районі міста Києва (228280569). (від 26.11.2021 № 08/231-

4243/ПР). 

5) Про приватизацію громадянином Дорошем Андрієм Вікторовичем 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 39 у 

Солом’янському районі міста Києва (228842641). (від 26.08.2021 № 08/231-

3166/ПР). 

6) Про приватизацію громадянином Рашевським Максимом 

Олександровичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Черешневому, 5-а у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16655
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14053
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25205
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25205
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25205
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25205
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25205
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23275
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23275
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23275
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23275
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23275
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12767
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Голосіївському районі міста Києва (748477281). (від 16.04.2020 № 08/231-

1081/ПР).  

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Сурковим 

Олексієм Ігоровичем для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Стеценка, 38, літ. Б у Подільському 

районі м. Києва (555628586). (від 25.06.2020 № 08/231-1627/ПР). (Повторно). 

8) Про приватизацію громадянками Криводуб Ольгою Петрівною та 

Терещук Людмилою Петрівною земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на                

вул. Колоса Сергія, 71 у Солом’янському районі міста Києва (452283603). (від 

22.06.2020 № 08/231-1577/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянами Вірич Євдокією 

Олександрівною, Вірич Анастасією Олександрівною, Вірич Аріною 

Олександрівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Канівській, 37 у Подільському районі 

міста Києва (528128120). (від 16.04.2020 № 08/231-1084/ПР). 

10) Про приватизацію громадянином Ратушним Олександром 

Анатолійовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Монтажників, 38-а у 

Солом’янському районі міста Києва (П-10105). (від 19.08.2019 № 08/231-

2570/ПР). 

11) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Лук’яненко 

Надією Борисівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Перемоги, 12 у Святошинському районі 

міста Києва (598128950). (від 22.11.2019 № 08/231-3527/ПР). 

12) Про приватизацію громадянкою Атаманюк Світланою Василівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Петропавлівському, 25-Б у 

Подільському районі міста Києва (486285568). (від 05.11.2020 № 08/231-

2775/ПР). 

13) Про приватизацію громадянами Ягодою Ніною Миколаївною та 

Бадарланом Артуром Григоровичем земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на                

вул. Оборонній, 8 у Солом’янському районі міста Києва (570928868). (від 

18.02.2020 № 08/231-442/ПР). 

14) Про приватизацію громадянином Коломойцем Сергієм 

Михайловичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Говорова Маршала, 29-А у 

Голосіївському районі міста Києва (475284154). (від 10.02.2021 № 08/231-

708/ПР). 

15) Про приватизацію громадянином Бровком Вадимом 

Електромировичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цулукідзе, 6 у 

Шевченківському районі міста Києва (228094838). (від 20.01.2021 № 08/231-

464/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12767
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17477
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15583
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18720
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18720
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18720
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18720
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18720
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11784
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19681
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19681
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19681
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19681
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19681
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19451
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19451
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16) Про приватизацію громадянами Лещенко Оленою Ростиславівною 

та Лещенком Костянтином Юрійовичем земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на                 

вул. Оскольській, 32-А у Голосіївському районі міста Києва (332823653). (від 

21.04.2020 № 08/231-1124/ПР). 

17) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Крижанівською 

Юлією Михайлівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 17/3 в 

Оболонському районі міста Києва (560728855). (від 15.11.2019 № 08/231-

3338/ПР). 

18) Про приватизацію громадянками Євпак Ольгою Миколаївною та 

Мироненко Аллою Миколаївною земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Потоцького Павла, 90 у Солом’янському районі міста Києва (622972878). (від 

12.07.2021 № 08/231-2489/ПР). 

19) Про приватизацію громадянкою Бардіною Наталією Петрівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Богунському, 18 у Голосіївському 

районі міста Києва (322884415). (від 22.11.2022 № 08/231-1567/ПР). 

20) Про приватизацію громадянином Черняєвим Валерієм 

Миколайовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Лермонтова, 13-А у 

Дарницькому районі міста Києва (633072839). (від 25.11.2021 № 08/231-

4234/ПР). 

21) Про приватизацію громадянкою Бабоніною Тамарою Миколаївною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 11 у Солом’янському 

районі міста Києва (499280113). (від 12.11.2021 № 08/231-4115/ПР). 

22) Про приватизацію громадянином Миколаєнком Сергієм 

Миколайовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Лермонтова 3, 13 у 

Дарницькому районі міста Києва (364397894). (від 25.11.2021 № 08/231-

4232/ПР). 

23) Про приватизацію громадянами Гопкало Анатолієм 

Миколайовичем, Гусєвою Лесею Миколаївною та Коваленко Людмилою 

Іванівною земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Громадській, 12 у 

Солом’янському районі міста Києва (625592877). (від 23.11.2021 № 08/231-

4190/ПР). 

24) Про приватизацію громадянкою Білобровою Марією Антонівною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 79-а у 

Солом’янському районі міста Києва (554128311). (від 26.11.2021 № 08/231-

4249/ПР). 
 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13766
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16331
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23268
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23267
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23267
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23267
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23267
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23267
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23281
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23281
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3.4. Громадяни: 

 

1) Про передачу земельних ділянок громадянам для ведення 

колективного садівництва в мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі міста 

Києва (748969296). (від 10.04.2020 № 08/231-1002/ПР). 

2) Про передачу громадянам у власність земельних ділянок для 

ведення колективного садівництва в мікрорайоні Осокорки Дарницького 

району міста Києва (382914125). (від 03.11.2020 № 08/231-2725/ПР). 

3) Про передачу у власність земельних ділянок громадянам для 

ведення колективного садівництва в мікрорайоні Осокорки у Дарницькому 

районі міста Києва (322965884). (від 14.09.2020 № 08/231-2310/ПР). 

4) Про передачу громадянину Волковичу Володимиру Аркадійовичу 

у власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на           

вул. Фісташковій, 19 у Дарницькому районі міста Києва (233737847). (від 

09.12.2019 № 08/231-3737/ПР). 

5) Про передачу громадянину Линнику Миколі Івановичу у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Журавлиній, 

12 у Дарницькому районі міста Києва (555929091). (від 27.04.2020 № 08/231-

1173/ПР). 

6) Про передачу громадянину Штирліну Юрію Олександровичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на               

вул. Берізоньки, 10 у Дарницькому районі міста Києва (454339823). (від 

12.12.2019 № 08/231-3860/ПР). 

7) Про передачу громадянину Матковському Юрію Броніславовичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на               

вул. Трояндовій, 14 у Дарницькому районі міста Києва (685972970). (від 

09.12.2019 № 08/231-3736/ПР). 

8) Про передачу громадянці Павловій Валентині Іванівні у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Міжозерній, 

27 у Дарницькому районі міста Києва (416294858). (від 04.12.2019 № 08/231-

3681/ПР). 

9) Про передачу громадянину Луценку Володимиру Васильовичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на               

вул. Горіховій, 5 у Дарницькому районі міста Києва (519029856). (від 13.08.2020 

№ 08/231-2052/ПР). 

10) Про передачу громадянину Примаку Олександру Анатолійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на             

вул. 161-шій Садовій, діл. 34 у Дарницькому районі міста Києва (770097276). 

(від 30.09.2021 № 08/231-3620/ПР). 

11) Про передачу громадянці Кузьменко Ліні Миколаївні, члену 

садового товариства «Блакитна затока» у приватну власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва у садовому товаристві «Блакитна 

затока» на вул. Острівній, 1, земельна ділянка 278, у Голосіївському районі 

міста Києва (444273184). (від 01.10.2020 № 08/231-2484/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16652
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18000
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22659
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18428
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18428
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18428
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18428
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18428
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12) Про передачу громадянці Тимчук Ларисі Михайлівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Лозовому, 1-А у Деснянському районі 

міста Києва (229807675). (від 25.09.2020 № 08/231-2407/ПР). 

13) Про передачу громадянину Тимчуку Миколі Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Лозовому, 1 у Деснянському 

районі міста Києва (229013097). (від 28.09.2020 № 08/231-2417/ПР). 

14) Про передачу громадянці Стасенковій Анастасії Григорівні у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на                

вул. Садовій 134, діл. 14 у Дарницькому районі міста Києва (547427852). (від 

22.11.2019 № 08/231-3533/ПР). 

15) Про передачу громадянину Маняченку Віктору Григоровичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на                 

вул. Трояндовій, 22 у Дарницькому районі міста Києва (229237223). (від 

04.12.2019 № 08/231-3672/ПР). 

16) Про передачу громадянину Сідіченку Петру Дмитровичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на                

вул. Ожиновій, 8 у Дарницькому районі міста Києва (621722994). (від 

08.10.2020 № 08/231-2518/ПР).  

17) Про передачу громадянці Хачко Валентині Іллівні у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Чорничній, 10 

у Дарницькому районі міста Києва (479292515). (від 20.10.2020 № 08/231-

2639/ПР). 

18) Про передачу громадянину Поліщуку Вадиму Сергійовичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на                

вул. Сливовій, 13 у Дарницькому районі міста Києва (322976439). (від 

19.10.2020 № 08/231-2618/ПР). 

19) Про передачу громадянці Гриньків Ларисі Віталіївні у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Ожиновій, 12 

у Дарницькому районі міста Києва (510529015). (від 08.10.2020 № 08/231-

2533/ПР). 

20) Про передачу громадянці Царуліці Ользі Володимирівні у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Чорничній, 4 

у Дарницькому районі міста Києва (322927427). (від 08.10.2020 № 08/231-

2522/ПР). 

21) Про передачу громадянину Левченку Ігорю Володимировичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на                

вул. Трояндовій, 11 у Дарницькому районі міста Києва (659152918). (від 

18.06.2020 № 08/231-1540/ПР). 

22) Про передачу громадянці Руденко Олесі Тарасівні у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Берізоньки, 3 

у Дарницькому районі міста Києва (413295362). (від 29.12.2020 № 08/231-

260/ПР). 

23) Про передачу громадянці Єрьоміній Наталії Миколаївні у власність 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18361
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16643
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16643
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16643
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16643
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18462
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18462
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18462
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18462
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18586
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18586
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18586
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18586
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18558
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19251
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19251
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19251
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19251
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20129
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земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Трояндовій, 17 

у Дарницькому районі міста Києва (699231558). (від 31.03.2021 № 08/231-

1123/ПР). 

24) Про передачу громадянину Гушпіду Михайлу Івановичу у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Журавлиній, 

16 у Дарницькому районі міста Києва (499157088). (від 31.03.2021 № 08/231-

1128/ПР). 

25) Про передачу громадянину Дроздову Олександру Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Гришка, 47 у 

Деснянському районі міста Києва (П-10045). (від 18.06.2019 № 08/231-

2147/ПР). 

26) Про передачу громадянину Філозофу Леоніду Петровичу земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Щепкіна, 9-б у 

Дніпровському районі міста Києва (228059519). (від 16.03.2021 № 08/231-

951/ПР). 

27) Про передачу громадянину Перебийніс Богдану Юрійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 8 в Оболонському 

районі м. Києва (Д-8340). (від 29.05.2018 № 08/231-1835/ПР). 

28) Про передачу громадянці Кононенко Оксані Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Ізяславському, 14 у Солом’янському 

районі міста Києва (748156270). (від 09.12.2019 № 08/231-3791/ПР). 

29) Про передачу громадянці Нікішиній Людмилі Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Луківській, 12 в Оболонському районі 

міста Києва (А-22454). (від 03.05.2019 № 08/231-1690/ПР). 

30) Про передачу громадянці Якубовій Марині Дмитрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Митрополита Володимира Сабодана, 

16-д у Деснянському районі міста Києва (750862283). (від 10.01.2022 № 08/231-

31/ПР). 

31) Про передачу громадянці Біляєвій Надії Степанівні у приватну 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 32-

гій Садовій, діл. 64 у Дніпровському районі міста Києва (686622744). (від 

19.12.2019 № 08/231-3899/ПР). 

32) Про передачу громадянам Арутюнову Юрію Миколайовичу та 

Арутюновій Раїсі Михайлівні у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Редьчинській, 26 в Оболонському районі м. Києва (А-23551). (від 

22.01.2018 № 08/231-124/ПР). 

33) Про передачу громадянину Мартиненку Василю Семеновичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд у провулку Садовому 1, 1 у 

Дарницькому районі міста Києва (П-10029). (від 15.07.2019 № 08/231-2457/ПР). 

34) Про передачу громадянці Пайковій Олені Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 

Садовій 51, діл. 5б у Дарницькому районі міста Києва (661102710). (від 

23.06.2021 № 08/231-2223/ПР). 

35) Про передачу громадянину Геращенку Дмитру Вікторовичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 

Луговій, 9, буд. 8 у Дарницькому районі міста Києва (392783138). (від 

25.03.2020 № 08/231-740/ПР).  

36) Про передачу громадянці Крикун Олені Петрівні у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Міжозерній, 

22 у Дарницькому районі міста Києва (781293294). (від 10.02.2021 № 08/231-

650/ПР). 

37) Про передачу громадянину Заславському Олександру Юрійовичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на                

вул. Фісташковій, 6 у Дарницькому районі міста Києва (770369297). (від 

18.03.2021 № 08/231-992/ПР). 

38) Про передачу громадянину Монашненку Андрію Ігоровичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на                

вул. Сливовій, 2 у Дарницькому районі міста Києва (302905799). (від 23.03.2021 

№ 08/231-1078/ПР). 

39) Про передачу громадянці Малиневській Олені Миколаївні у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на                

вул. Вишневій, 12 у Дарницькому районі міста Києва (668982936). (від 

10.02.2021 № 08/231-648/ПР). 

40) Про передачу громадянці Петрик Валентині Дмитрівні у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Вишневій, 28 

у Дарницькому районі міста Києва (322945333). (від 10.02.2021 № 08/231-

653/ПР). 

41) Про передачу громадянці Заславській Ганні Олександрівні у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на                

вул. Фісташковій, 4 у Дарницькому районі міста Києва (793614297). (від 

18.03.2021 № 08/231-993/ПР). 

42) Про передачу громадянину Петрушенку Анатолію Івановичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на               

вул. Сливовій, 15 у Дарницькому районі міста Києва (697012988). (від 

19.10.2020 № 08/231-2628/ПР). 

43) Про передачу громадянці Міщенко Раїсі Анатоліївні у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Берізоньки, 11 

у Дарницькому районі міста Києва (229948997). (від 15.01.2021 № 08/231-

453/ПР). 

44) Про передачу громадянину Прусу Сергію Олександровичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на               

вул. Вишневій, 38 у Дарницькому районі міста Києва (404291712). (від 
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09.02.2021 № 08/231-641/ПР). 

45) Про передачу громадянину Єршову Олександру Вікторовичу у 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на                

вул. Ожиновій, 36 у Дарницькому районі міста Києва (694312923). (від 

22.02.2021 № 08/231-811/ПР). 

46) Про передачу громадянину Редьку Володимиру Івановичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Костянтина Ареф’єва, 17-б у 

Дарницькому районі міста Києва (576128164). (від 12.07.2021 № 08/231-

2493/ПР). 

47) Про передачу громадянці Гозі Галині Леонідівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 131 у Солом’янському 

районі міста Києва (794726278). (від 15.11.2021 № 08/231-4139/ПР). 

48) Про передачу громадянці Чернявській Ганні Тимофіївні у власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Ентузіастів 8, 

діл. 3 у Дарницькому районі міста Києва (392931456). (від 10.02.2021 № 08/231-

714/ПР). 

 

 

3.5. Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки:  

 

1) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (351130085). (від 07.11.2022 № 08/231-

1500/ПР). 

2) Про продаж земельної ділянки на вул. Братиславській, 11 у 

Дніпровському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕПІЦЕНТР К» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(581911894). (від 25.11.2022 № 08/231-1600/ПР). 

3) Про продаж земельної ділянки на вул. Берковецькій, 6 у 

Святошинському районі м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕПІЦЕНТР К» для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) 

(211069424). (від 14.11.2022 № 08/231-1536/ПР). 

4) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.08.2022 

№ 5094/5135 «Про продаж земельної ділянки на вул. Віскозній, 4 у 

Деснянському районі м. Києва Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Епіцентр Н» для експлуатації та обслуговування супермаркету будівельних 

матеріалів та складських будівель і споруд» (769731387). (від 06.12.2022 № 

08/231-1642/ПР). 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25270/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25270/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25270/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25270/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25270/
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25270/
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3.6. Про відмову у продажу земельної ділянки: 

 

1) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО-

ТЕРМІН» у продажу земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення на вул. Лісова-Козинська, 16 у 

Голосіївському районі м. Києва (301166435). (від 05.12.2019 № 08/231-

3699/ПР). 

 

3.7. Про поновлення договору оренди земельних ділянок:  

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» договору оренди 

земельної ділянки від 29 квітня 2005 року № 85-6-00198 (зі змінами) 

(370599521). (від 12.01.2023 № 08/231-36/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПАЙНЕРІ ПАРК» договору оренди земельної ділянки від 06 квітня 2017 року 

№ 263 (457057318). (від 15.06.2022 № 08/231-730/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» договору оренди земельної ділянки від 16 травня 

2012 року № 79-6-00854 (661430505). (від 25.04.2022 № 08/231-577/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» договору оренди земельної ділянки від 16 травня 

2012 року № 79-6-00858 (486050351). (від 03.05.2022 № 08/231-627/ПР). 

5) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» договору оренди земельної ділянки від 16 травня 

2012 року № 75-6-00551 (687170506). (від 25.04.2022 № 08/231-570/ПР). 

6) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«АКЦЕПТ ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки від 16 травня 2012 року 

№ 72-6-00652 (205591652). (від 22.04.2022 № 08/231-556/ПР). 

7) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ДНІПРО-2002» договору оренди земельної ділянки від 30 жовтня 2007 року № 

85-6-00351 (616040583). (від 19.08.2022 № 08/231-1020/ПР). 

8) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«БОНАП» договору оренди земельної ділянки від 29 жовтня 2015 року № 365 

(576205066). (від 05.08.2022 № 08/231-976/ПР). (Повторно).  

9) Про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 21 вересня 2010 року № 85-6-00489 (793030054). (від 06.11.2020                      

№ 08/231-2784/ПР). (Повторно).  

10) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Ринок 

«Виноградар» договору оренди земельних ділянок від 08 липня 2005 року                    

№ 85-6-00214 (зі змінами) (300551484). (від 02.09.2022 № 08/231-1220/ПР) 

(Повторно). 

11) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Ринок 

«Виноградар» договору оренди земельних ділянок від 08 липня 2005 року                      

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16676
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16676
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16676
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16676
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16676
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25481
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25481
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25481
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25481
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24329
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24188
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24188
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24188
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24232
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24181
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24158
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24158
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24158
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24620
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18729
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24822
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№ 85-6-00215 (зі змінами) (630590579). (від 02.09.2022 № 08/231-1219/ПР). 

(Повторно). 
12) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ВК-

ІНВЕСТБУД» договору оренди земельної ділянки від 26 вересня 2006 року                  

№ 85-6-00288 (зі змінами) (300580391). (від 05.10.2021 № 08/231-3687/ПР). 

(Повторно).  

13) Про поновлення приватному підприємству науково-виробнича 

фірма «ВЕМА-К» договору оренди земельної ділянки від 07 грудня 2006 року 

№ 79-6-00456 (572605568). (від 29.11.2021 № 08/231-4311/ПР). (Повторно). 

14) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-

ЛІГА» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі під медичний лікувально-реабілітаційний центр з 

захворювань опорно-рухового апарату на вулиці Маршала Якубовського, 8, у 

Голосіївському районі (380507700) (А-19887). (від 29.11.2019 № 08/231-

3649/ПР). 

15) Про поновлення акціонерному товариству «Інститут транспорту 

нафти» договору оренди земельної ділянки від 22 березня 2010 року № 91-6-

00890 (666550541). (від 03.12.2020 № 08/231-31/ПР). (Повторно).  

16) Про поновлення приватному акціонерному товариству 

«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» договору оренди земельної ділянки від 30 липня 2003 

року № 82-6-00102 (зі змінами) (300517681). (від 30.08.2022 № 08/231-1176/ПР). 

17) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«АКЦЕПТ ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки від 18 грудня 2012 року 

№ 78-6-00711 (360537487). (від 05.12.2022 № 08/231-1648/ПР). 

18) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГОЛОСІЄВО-103» договору оренди земельної ділянки від 15 листопада 2007 

року № 72-6-00456 (зі змінами) (728596055). (від 22.11.2022 № 08/231-1572/ПР). 

19) Про поновлення приватному акціонерному товариству «ПОЛЮС» 

договору оренди земельних ділянок від 03 листопада 2006 року № 62-6-00361 

(зі змінами) (638820508). (від 23.09.2022 № 08/231-1329/ПР). 

20) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГЛЕДФАРМ ЛТД» договору оренди земельної ділянки від 26 липня 2016 року 

№ 188 (660950555). (від 26.08.2021 № 08/231-3143/ПР). 

21) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«АКЦЕПТ ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки від 18 грудня 2012 року 

№ 79-6-00883 (424055451). (від 05.12.2022 № 08/231-1644/ПР). 

22) Про поновлення приватному акціонерному товариству «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договору оренди земельної ділянки від 16 

травня 2012 року № 75-6-00550 (340527935). (від 01.07.2022 № 08/231-837/ПР). 

23) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «СМД 

ІНВЕСТ» договору оренди земельної ділянки від 26 жовтня 2012 року № 79-6-

00874 (зі змінами) (643750506). (від 07.11.2022 № 08/231-1499/ПР). 

24) Про поновлення комунальному підприємству з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального призначення 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23325
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19003
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25195
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25195
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25195
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22150
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24433
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24433
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24433
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25115
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25024
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25024
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«СПЕЦЖИТЛОФОНД» договору оренди земельної ділянки від 17 травня 2005 

року № 75-6-00201 (зі змінами) (453051036). (від 24.10.2022 № 08/231-1415/ПР). 

25) Про поновлення підприємству з іноземними інвестиціями «НОВУС 

ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки від 29 листопада 2017 року № 1231 

(340533096). (від 11.11.2022 № 08/231-1528/ПР). 

26) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ПАКО 

ТОРГ» договору оренди земельної ділянки від 05 грудня 2017 року № 1261 

(612860501). (від 02.12.2022 № 08/231-1633/ПР). 

27) Про поновлення приватному акціонерному товариству «КИЇВСЬКЕ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1» 

договору оренди земельних ділянок від 15 жовтня 2007 року № 63-6-00450 (зі 

змінами) (785670054). (від 02.08.2021 № 08/231-2825/ПР). 

28) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«АКЦЕПТ ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки від 18 грудня 2012 року 

№ 63-6-00679 (205939307). (від 05.12.2022 № 08/231-1646/ПР). 

29) Про поновлення торгівельно-комерційному товариству з 

обмеженою відповідальністю «Космос ЛТД» договору оренди земельної 

ділянки від 01 листопада 2017 року № 343 (466054635). (від 10.11.2022 № 

08/231-1525/ПР). 

30) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕЛІТА» договору оренди земельної ділянки від 21 грудня 2007 року № 78-6-

00503 (зі змінами) та внесення до нього змін (310520885). (від 28.12.2022 № 

08/231-1809/ПР). 

31) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» договору оренди земельної ділянки від 24 

квітня 2008 року № 66-6-00473 (719982383). (від 27.01.2022 № 08/231-242/ПР). 

 

3.8. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, 

укладених між Київською міською радою та публічним акціонерним 

товариством «Київенерго» (670634776). (від 02.04.2020 № 08/231-830/ПР).  

2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки                               

від 12 жовтня 2016 року № 1057, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

«МІСЬКЖИТЛОБУД» (344718725). (від 29.07.2021 № 08/231-2796/ПР). 

(Повторно). 

 

3.9. Про затвердження технічних документацій щодо інвентаризації 

земель:   

 

1) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (503953769). (від 26.12.2022 № 08/231-1772/ПР). 

2) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (467536497). (від 28.12.2022 № 08/231-1815/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25024
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25024
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25139
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25253
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25253
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25253
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25276
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25276
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25276
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25136
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25439
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25439
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25439
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25439
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23844
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23844
https://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11816
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11816
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11816
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21802
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25440
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25440
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3) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (479538975). (від 09.12.2022 № 08/231-1687/ПР). 

4) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (335221234). (від 24.11.2022 № 08/231-1591/ПР). 

5) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (762684539). (від 14.12.2022 № 08/231-1708/ПР). 

6) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (405536879). (від 11.01.2023 № 08/231-24/ПР). 

7) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (639445363). (від 19.12.2022 № 08/231-1735/ПР). 

8) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (335389832). (від 26.12.2022 № 08/231-1764/ПР). 

9) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (253565172). (від 25.11.2022 № 08/231-1599/ПР). 

10) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (253493750). (від 24.11.2022 № 08/231-1588/ПР). 

11) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (641415353). (від 09.12.2022 № 08/231-1688/ПР). 

12) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (656715388). (від 01.07.2022 № 08/231-820/ПР). 

(Повторно).  

13) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (433533002). (від 30.09.2022 № 08/231-1367/ПР). 

14) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (470533899). (від 09.09.2022 № 08/231-1275/ПР). 

15) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (639515316). (від 15.09.2022 № 08/231-1294/ПР). 

16) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (365356341). (від 22.07.2022 № 08/231-911/ПР). 

17) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (315365273). (від 17.08.2022 № 08/231-1003/ПР). 

18) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (577753964). (від 02.09.2022 № 08/231-1213/ПР). 

19) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (436535483). (від 02.09.2022 № 08/231-1212/ПР). 

20) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (551653031). (від 15.09.2022 № 08/231-1298/ПР). 

21) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (541653735). (від 29.07.2022 № 08/231-944/ПР). 

22) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (695235313). (від 18.07.2022 № 08/231-884/ПР).  

23) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (561553316). (від 19.08.2022 № 08/231-1022/ПР).  

24) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (609755387). (від 18.08.2022 № 08/231-1010/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25311
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25336
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25467
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25224
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24974
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24882
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24882
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24898
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24898
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24510
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24510
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24484
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24612
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24612
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25) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (764652531). (від 19.07.2022 № 08/231-890/ПР).  

26) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (559553165). (від 28.07.2022 № 08/231-936/ПР).  

27) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (335200924). (від 21.10.2022 № 08/231-1411/ПР). 

28) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (519553867). (від 26.12.2022 № 08/231-1771/ПР). 

29) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (773473537). (від 14.12.2022 № 08/231-1709/ПР). 

30) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (524553052). (від 26.12.2022 № 08/231-1762/ПР). 

31) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (365375728). (від 25.11.2022 № 08/231-1594/ПР). 

32) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (345394352). (від 22.11.2022 № 08/231-1569/ПР). 

33) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (646405368). (від 26.12.2022 № 08/231-1763/ПР). 

34) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (445534436). (від 15.12.2022 № 08/231-1721/ПР). 

35) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (573353381). (від 14.12.2022 № 08/231-1710/ПР). 

36) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (253365903). (від 11.01.2023 № 08/231-26/ПР). 

37) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель (699745350). (від 19.12.2022 № 08/231-1746/ПР). 

 

3.10. Про затвердження технічних документацій щодо поділу 

земельної ділянки:  

 

1) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок (щодо поділу земельних ділянок, 

наданих в оренду Обслуговуючому кооперативу «Садово-дачний кооператив 

«ОРХІДЕЯ-3») (658206368). (від 20.10.2022 № 08/231-1409/ПР). 

2) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок (кадастровий номер 

8000000000:90:116:0015) для експлуатації та обслуговування індивідуальних 

гаражів на вул. Камишинській, 4 у Голосіївському районі міста Києва 

(629876386). (від 13.10.2022 № 08/231-1395/ПР). 

3) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок на вул. Берковецькій, 6 у 

Святошинському районі міста Києва та надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 

8000000000:75:489:0015) (334019966). (від 04.01.2023 № 08/231-3/ПР). 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24490
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24490
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24536
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25017
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25337
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25337
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25390
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25189
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25189
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25338
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25338
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25362
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25020
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25020
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25020
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25020
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25002
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25447
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3.11. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ «КАНКРІТ» для будівництва адміністративно-офісної будівлі у 

складі багатофункціонального комплексу у пров. Заводському, 1/2 у 

Дарницькому районі міста Києва (582039605). (від 15.09.2022 № 08/231-

1299/ПР). 

2) Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЦА ГРУП» для 

будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з 

приміщеннями торгівельного призначення та підземним паркінгом на просп. 

Оболонському, 52 в Оболонському районі міста Києва (781656398).  (від 

25.01.2022 № 08/231-210/ПР). (Повторно).  

3) Про зміну цільового призначення земельної ділянки (кадастровий 

номер 8000000000:88:014:0033) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ» на вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі міста 

Києва та внесення змін до договору оренди земельних ділянок (602813927). (від 

28.10.2022 № 08/231-1428/ПР). 

4) Про зміну цільового призначення земельної ділянки, що перебуває 

в оренді товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпросіті-Інвест» та 

товариства з обмеженою відповідальністю «Системні технології України» для 

будівництва багатофункціонального комплексу на просп. Бандери Степана, 32 

в Оболонському районі міста Києва та внесення змін до договору оренди 

(239153899). (від 15.09.2022 № 08/231-1297/ПР).  

 

3.12. Надання/передача: 

 

3.12.1. Для потреб державного сектору економіки: 

 

1) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «5-й 

Київський авторемонтний завод» земельної ділянки в оренду для розміщення 

та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства на просп. Повітрофлотському, 64 у Солом’янському районі міста 

Києва (575844198). (від 26.08.2022 № 08/231-1171/ПР). (Повторно).  
2) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування будівлі опорно підсилювальної станції № 26 на вул. Руденко 

Лариси, 3-В у Дарницькому районі міста Києва (470414500). (від 06.09.2021 № 

08/231-3314/ПР). 
3) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» 

в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель 

телекомунікаційного призначення на вул. Інститутській, 13 у Печерському 

районі міста Києва (537341279). (від 30.12.2021 № 08/231-4581/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24903
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-25034
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24901
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23594
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4) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування будівлі опорно-підсилювальної станції № 22 на вул. Сержа 

Лифаря, 18а у Деснянському районі міста Києва (324133960). (від 06.09.2021 № 

08/231-3319/ПР). 
5) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування будівель технічного устаткування на Брест-Литовському шосе, 

17 у Святошинському районі міста Києва (786188412). (від 06.09.2021 № 08/231-

3315/ПР). 
6) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування будівлі виносного концентратора автоматизованої телефонної 

станції № 570 на просп. Григоренка Петра, 36в у Дарницькому районі міста 

Києва (556441640). (від 06.09.2021 № 08/231-3318/ПР). 
7) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування будівлі опорно підсилювальної станції № 25 на вул. 

Ревуцького, 3Б у Дарницькому районі міста Києва (462417641). (від 06.09.2021 

№ 08/231-3317/ПР). 
8) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування існуючої автоматичної телефонної станції на просп. 

Маяковського Володимира, 56а у Деснянському районі міста Києва 

(384121169). (від 23.02.2021 № 08/231-818/ПР). 
9) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівлі 

автоматичної телефонної станції-462 на вул. Панча Петра, 3-а в Оболонському 

районі міста Києва (509741183). (від 06.09.2021 № 08/231-3316/ПР). 
10) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування будівель телекомунікаційного призначення на вул. 

Тургенєвській, 59 у Шевченківському районі міста Києва (548144896). (від 

07.04.2021 № 08/231-1243/ПР). 
11) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» 

в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі опорно-

підсилювальної станції військового містечка на вул. Пулюя Івана, 1В у 

Солом’янському районі міста Києва (334151505). (від 11.01.2022 № 08/231-

41/ПР). 
12) Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРТЕЛЕКОМ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування об’єкту телекомунікації на вул. Бальзака Оноре де, 57 у 

Деснянському районі міста Києва (458411886). (від 04.01.2022 № 08/231-11/ПР). 
13) Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРПОШТА» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівлі 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22354
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22354
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22354
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22354
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22354
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19803
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19803
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19803
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19803
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19803
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-22348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20250
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24483
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Лівобережного поштамту на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 у 

Дніпровському районі міста Києва (439412069). (від 15.07.2022 № 08/231-

883/ПР). 

 

3.12.2. Для потреб центральних органів виконавчої влади, судів 

та правоохоронних органів: 

 

1) Про надання Головному управлінню Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у м. Києві земельної ділянки в постійне користування 

для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС на вул. 

Квітки Цісик, 38 в Оболонському районі міста Києва (314461746). (від 

11.01.2023 № 08/231-25/ПР). 

 

3.12.3. Для інших потреб: 

 

1) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПРЕССПЛАТА» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування комплексу будівель на вул. Костянтинівській, 

74 у Подільському районі міста Києва (691363965). (від 17.06.2022 № 08/231-

751/ПР). 
2) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПРЕССПЛАТА» земельної ділянки в оренду для 

реконструкції комплексу будівель під адміністративно-виробничий комплекс 

будівель і споруд з подальшими експлуатацією та обслуговуванням на вул. 

Костянтинівській, 74-а у Подільському районі міста Києва (704896392). (від 

17.06.2022 № 08/231-750/ПР). 

3) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Оазис 4» земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та 

обслуговування багатоквартирного будинку та прибудинкової території на 

просп. Героїв Сталінграда, 4 в Оболонському районі міста Києва (639243973). 

(від 04.08.2022 № 08/231-974/ПР). 

4) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МРІЯ» в оренду 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства на вул. Казимира 

Малевича, 32 у Голосіївському районі міста Києва (723657434). (від 29.07.2022 

№ 08/231-947/ПР). 

5) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ» земельної ділянки в оренду для влаштування об’єкту інженерно-

транспортної інфраструктури (заїзду та виїзду) на вул. Академіка Туполєва у 

Шевченківському районі міста Києва (481399249). (від 30.09.2022 № 08/231-

1372/ПР). 

6) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРІКС» земельної ділянки в оренду для експлуатації 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24483
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-350166002


29 

 

та обслуговування багатофункціонального комплексу на вул. Олеся Гончара, 71 

у Шевченківському районі міста Києва (579941440). (від 01.07.2020 № 08/231-

1663/ПР).  

7) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЦЯ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлових будівель на вул. Михайлівській, 18, 

18-В у Шевченківському районі міста Києва (645734173). (від 22.10.2021                        

№ 08/231-3819/ПР).  

8) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КОЛОРИТ» 

земельної ділянки в оренду для обслуговування та експлуатації виробничої 

будівлі на бульв. Гавела Вацлава, 6 (корпус 7) у Солом’янському районі міста 

Києва (499395077). (від 02.09.2022 № 08/231-1214/ПР).  

9) Про передачу ПІДПРИЄМСТВУ З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК УКРАЇНА» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на вул. Стеценка, 20 

у Подільському районі міста Києва (675324408). (від 20.01.2022 № 08/231-

131/ПР). 

10) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРЦИКЛОН» земельної ділянки в оренду для 

реконструкції будівель і споруд під станцію технічного обслуговування з 

подальшими її експлуатацією та обслуговуванням на вул. Здолбунівській, 3 

(літери «А», «Б», «В», «Р») у Дарницькому районі міста Києва (364418153). (від 

08.07.2022 № 08/231-864/ПР). 

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТЕКС» земельної ділянки в оренду для експлуатації 

та обслуговування цілісного майнового комплексу на вул. Будіндустрії, 5 у 

Голосіївському районі міста Києва (472412067). (від 14.09.2022 № 08/231-

1291/ПР). 

12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГА ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки 

в оренду для будівництва адміністративного корпусу з подальшою його 

експлуатацією та обслуговуванням на вул. Дегтярівській, 21 у 

Шевченківському районі міста Києва (645354407). (від 17.06.2021 № 08/231-

2101/ПР). (Повторно). 

13) Про передачу земельної ділянки громадянам Легезі Миколі 

Андрійовичу, Легезі Миколі Миколайовичу для експлуатації кафе з літнім 

майданчиком на просп. Броварському, 18г у Дніпровському районі м. Києва                 

(А-24353). (від 19.10.2018 № 08/231-3700/ПР). (Повторно). 

14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТБ ТОРГ» земельної ділянки в оренду для 

реконструкції, експлуатації та обслуговування майнового комплексу під 

громадсько-житлову забудову (громадсько-житловий комплекс) на                           

просп. Георгія Гонгадзе, 18-і у Подільському районі міста Києва (373986225). 

(від 01.07.2022 № 08/231-833/ПР). 
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15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС» земельної ділянки в 

оренду для влаштування та обслуговування об’єктів транспортної 

інфраструктури (влаштування в’їздів - виїздів, пішоходних проходів та 

благоустрій території) на вул. Електротехнічній, 9-28 у Деснянському районі 

міста Києва (499396763). (від 02.09.2022 № 08/231-1217/ПР).  

16) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС» земельної ділянки в 

оренду для влаштування та обслуговування об’єктів транспортної 

інфраструктури (влаштування в’їздів - виїздів, пішоходних проходів та 

благоустрій території) на вул. Миколи Закревського, 22-т-28 у Деснянському 

районі міста Києва (363970445). (від 02.09.2022 № 08/231-1218/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС» земельної ділянки в 

оренду для влаштування та обслуговування об’єктів транспортної 

інфраструктури (влаштування в’їздів – виїздів, пішоходних проходів та 

благоустрій території) на вул. Електротехнічній, 18-26 у Деснянському районі 

міста Києва (239681108). (від 02.09.2022 № 08/231-1216/ПР). 

18) Про передачу громадянці Качур Наталії Павлівні в оренду 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування продуктового магазину 

на вул. Іоанна Павла ІІ, 22/21 у Печерському районі міста Києва (445412822). 

(від 31.01.2022 № 08/231-273/ПР). (Повторно).  

19) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ» земельної ділянки в 

оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Хорива, 

29, літ. «А» у Подільському районі міста Києва (303950475). (від 20.10.2022 № 

08/231-1406/ПР). 

20) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «САЛЮТ» земельної ділянки 

в оренду для експлуатації та обслуговування будівель і споруд виробничої бази 

на вул. Медовій, 1-а у Солом’янському районі міста Києва (437440142). (від 

07.11.2022 № 08/231-1498/ПР). 

21) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«САГЕНЕЙ» та товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА СІСТЕМ» 

земельних ділянок в оренду на вул. Васильківській, 100-а у Голосіївському 

районі міста Києва (550644334). (від 04.11.2022 № 08/231-1491/ПР). 

22) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП+ІНСТРУМЕНТ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Будіндустрії, 8 у 

Голосіївському районі міста Києва (364337759). (від 26.10.2022 № 08/231-

1421/ПР). 

23) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІРАМІД-М» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з озелененням прилеглої 
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території на просп. Науки, 4 у Голосіївському районі міста Києва (400414558). 

(від 31.10.2022 № 08/231-1442/ПР). 

24) Про надання НАЦІОНАЛЬНОМУ ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОМУ МУЗЕЮ «КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ» в постійне 

користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування пам’яток 

архітектури (фортифікації) у пров. Лабораторному у Печерському районі міста 

Києва (343976525). (від 08.02.2022 № 08/231-366/ПР). 

25) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІ-ВІ-ТРАНС» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування нежилого будинку на Кудрявському узвозі, 3 у 

Шевченківському районі міста Києва (324153299). (від 16.09.2021 № 08/231-

3408/ПР). 

26) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А 8» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування виробничо-складських будівель з адміністративними 

приміщеннями на вул. Шовкоплясів Сім'ї, 8-А, 8-В в Оболонському районі 

міста Києва (545541465). (від 07.11.2022 № 08/231-1496/ПР). 

27) Про передачу НАУКОВО-ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ У 

ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕДБІОМАШ» земельної ділянки в оренду для обслуговування та 

експлуатації адміністративного будинку на вул. Кирилівській, 13г у 

Подільському районі міста Києва (712488448). (від 19.12.2022 № 08/231-

1736/ПР). 

28) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ІНВЕСТИЦІЇ» земельної ділянки в оренду 

для експлуатації та обслуговування будівлі складу паперу, будівлі-гаражних 

боксів, будівлі прохідної, будівлі складу ПММ на вул. Костянтинівській, 72 у 

Подільському районі міста Києва (457413506). (від 02.12.2022 № 08/231-

1632/ПР). 

29) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК 8» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування нежитлових будівель у пров. Фізкультури, 2 у Голосіївському 

районі міста Києва (241316006). (від 22.11.2022 № 08/231-1573/ПР). 

30) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП-1991» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель з 

адміністративними приміщеннями на вул. Шовкоплясів Сім'ї, 4, 6-А в 

Оболонському районі міста Києва (241973930). (від 07.11.2022 № 08/231-

1497/ПР). 

31) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УНІВЕРСАМ-2» земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на 

просп. Перемоги, 94/1 у Шевченківському районі міста Києва (523639811). (від 

14.09.2022 № 08/231-1292/ПР). 
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32) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСФЕН-ІНВЕСТ Д» земельної ділянки в оренду 

для експлуатації та обслуговування об’єкта рекреаційного призначення на вул. 

Миколи Ушакова, 3-е у Святошинському районі міста Києва (560739035). (від 

18.08.2022 № 08/231-1011/ПР). 

33) Про передачу громадянам Телехову Віталію Миколайовичу та 

Олейніковій Тетяні Миколаївні земельної ділянки в оренду для обслуговування 

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

об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) 

(заїзди-виїзди) на вул. Старицького, 5-а у Подільському районі міста Києва 

(568539525). (від 24.01.2022 № 08/231-202/ПР). 

34) Про передачу приватному акціонерному товариству 

«Київспецмонтаж» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування виробничої бази на вул. Медовій, 3 у Солом’янському районі 

міста Києва (374431171). (від 22.08.2022 № 08/231-1025/ПР). 

35) Про надання ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «КЛЕН.» земельної ділянки в постійне 

користування для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку та прибудинкової території на вул. Драгоманова, 14-а у 

Дарницькому районі міста Києва (536039762). (від 21.01.2022 № 08/231-

183/ПР). 

36) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ 

ПЛЮС» земельної ділянки в оренду для розміщення, обслуговування та 

експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури (заїзди-виїзди) на вул. 

Сортувальній у Дарницькому районі міста Києва (334490056). (від 19.12.2022 

№ 08/231-1741/ПР). 

37) Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БРОКЕРСЬКА 

ФІРМА «АВІСТА» земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які 

займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку 

у пров. Воздвиженському, 11, літ. «А» у Подільському районі міста Києва 

(344415905). (від 05.12.2022 № 08/231-1649/ПР). 

38) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСА 2005» та громадянину Бойку Владиславу 

Олександровичу земельної ділянки в оренду на вул. Гончарній, 9-А у 

Подільському районі міста Києва (411448992). (від 05.12.2022 № 08/231-

1652/ПР). 

39) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОБАН-Е50» земельної ділянки в оренду для 

реконструкції, експлуатації та обслуговування тимчасового цеху для 

технічного і сервісного обслуговування, вантажних автомобілів з відкритою 

автостоянкою для вантажних автомобілів на вул. Олекси Довбуша, 32 у 

Дніпровському районі міста Києва (494444049). (від 09.12.2022 № 08/231-

1693/ПР). 
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40) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМЕТРА» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування будівлі торгівлі на просп. Шухевича Романа, 

11-А у Деснянському районі міста Києва (354313194). (від 04.01.2023 № 08/231-

1/ПР). 

41) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» земельних ділянок у 

постійне користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг у лісовому кварталі № 67 Дніпровського лісництва у Дніпровському 

районі міста Києва (656964180). (від 13.10.2022 № 08/231-1399/ПР). 

42) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» земельної ділянки в 

постійне користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг у 16 кварталі Дарницького лісництва у Дарницькому районі міста Києва 

(489448414). (від 08.11.2022 № 08/231-1513/ПР). 

43) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» земельної ділянки в 

постійне користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг у 50 кварталі Дарницького лісництва у Дарницькому районі міста Києва 

(598444331). (від 09.11.2022 № 08/231-1517/ПР). 

44) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» земельної ділянки в 

постійне користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг у Дарницькому районі міста Києва (682874478). (від 09.11.2022 № 

08/231-1518/ПР). 

45) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» земельної ділянки в 

постійне користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг на шосе Бориспільському у Дарницькому районі міста Києва 

(334433292). (від 09.11.2022 № 08/231-1519/ПР). 

46) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» земельної ділянки в 

постійне користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг у Дарницькому районі міста Києва (531144220). (від 08.11.2022 № 

08/231-1512/ПР). 

47) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» земельної ділянки в 

постійне користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг у 16 кварталі Дарницького лісництва у Дарницькому районі міста Києва 

(456449664). (від 07.11.2022 № 08/231-1502/ПР). 

48) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» земельної ділянки в 

постійне користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг на вул. Бориспільській у Дарницькому районі міста Києва (603524480). 

(від 07.11.2022 № 08/231-1501/ПР). 
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49) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» земельної ділянки в 

постійне користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг у 34 кварталі Дарницького лісництва у Дарницькому районі міста Києва 

(786610445). (від 07.11.2022 № 08/231-1505/ПР). 

50) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» земельної ділянки в 

постійне користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг у 54 кварталі Микільського лісництва у Дарницькому районі міста Києва 

(244280881). (від 07.11.2022 № 08/231-1504/ПР). 

51) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» земельної ділянки в 

постійне користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг у 17 кварталі Дарницького лісництва у Дарницькому районі міста Києва 

(604284458). (від 07.11.2022 № 08/231-1503/ПР). 

 

3.13. Про відмову у поновленні договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Міськжитлобуд» в поновленні договору оренди 

земельної ділянки від 24 березня 2010 року № 230 на вул. Цимбалів Яр, 31 у 

Голосіївському районі (708899056). (від 02.03.2020 № 08/231-553/ПР).  

2) Про відмову обслуговуючому кооперативу «Гаражно-будівельний 

кооператив «Дружба-2» у поновленні договору оренди земельної ділянки від 27 

березня 2007 року № 91-6-00641 для влаштування автостоянки на вул. 

Тираспольській, 12 у Шевченківському районі (602760596). (від 12.06.2020 

№08/231-1466/ПР). 

3) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОМЕРЦІЙНА ВИРОБНИЧО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «КОНКОРД 

ЛТД-93» в поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування збірно-розбірних торговельних павільйонів на 

перетині вул. Генерала Карбишева та просп. Генерала Ватутіна у 

Дніпровському районі м. Києва (А-21163). (від 26.03.2018 № 08/231-977/ПР). 

4) Про відмову публічному акціонерному товариству «Мостобуд» у 

поновленні договорів оренди земельних ділянок для експлуатації та 

обслуговування комплексу будівель і споруд виробничої бази Управління 

механізації на Чапаєвському шосе, 10 та вул. Новій, 1 у Голосіївському районі 

міста Києва (А-20245). (від 09.01.2019 № 08/231-79/ПР). 

 

 

 

Київський міський голова      Віталій КЛИЧКО 
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