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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

IX СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проект 

пленарного засідання IX сесії                               

Київської міської ради                                          

VІІІ скликання 12.09.2019 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання IX сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 12.09.2019 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049. (Від 06.05.2019 № 08/231-1773/ПР). 

(Доп. Мельник Н.О., Странніков А.М.). (Повторно). 

2) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 

2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва» (щодо запровадження електронних 

аукціонів з надання в оренду майна на платформі Prozorro.Продажі). (Від 

01.04.2019 № 08/231-1380/ПР). (Доп. Антонєнко Л.В., Гусовьский С.М.). 

3) Про внесення змін до Порядку розміщення вивісок у місті Києві, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 
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224/2446. (Від 26.02.2019 № 08/231-929/ПР). (Доп. Смирнов О.Г.). 

4) Про визначення закладів охорони здоров’я централізованими 

закупівельними організаціями та проведення процедур закупівель товарів за 

рамковими угодами. (Від 02.04.2019 № 08/231-1382/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

5) Про реорганізацію Міжобласної спеціальної вечірньої (змінної) 

школи ІІ-ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва шляхом приєднання її 

до Школи І-ІІІ ступенів № 199 Шевченківського району м. Києва. (Від 

14.02.2019 № 08/231-757/ПР). (Доп. Фіданян О.Г., Гаряга О.О.). 

6) Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті 

Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2019 році. (Від 12.04.2019 № 08/231-

1421/ПР). (Доп. Мальований А.М.). 

7) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 липня 

2016 року № 580/580 «Про затвердження Положення про Президію Київської 

міської ради». (Від 29.01.2019 № 08/231-558/ПР). (Доп. Прокопів В.В.).  

8) Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо 

надання додаткових пільг та гарантій сім’ям киян - Героїв Небесної Сотні та 

киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності. (Від 17.05.2019 № 

08/231-1878/ПР). (Доп. Хонда М.П.). 

9) Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з 

бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної 

спрямованості міста Києва на конкурсних засадах. (Від 21.03.2019 № 08/231-

1279/ПР). (Доп. Гутцайт В.М.). 

10) Про створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 497 Святошинського району м. Києва». (Від 07.05.2019 № 

08/231-1784/ПР). (Доп. Фіданян О.Г., Каретко В.О.). 

11) Про зміну типу та найменування Санаторної школи-інтернату І-ІІ 

ступенів № 20 Шевченківського району м. Києва на Санаторну школу І-ІІ 

ступенів № 20 Шевченківського району м. Києва. (Від 11.04.2019 № 08/231-

1416/ПР). (Доп. Гаряга О.О.). 

12) Про затвердження Комплексної міської цільової програми сприяння 

розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 

роки. (Від 16.04.2019 № 08/231-1513/ПР). (Доп. Фіоктістов В.В.). 

13) Про внесення змін до Положення про фінансово-кредитну 

підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року № 

46/3053. (Від 01.04.2019 № 08/231-1379/ПР). (Доп. Фіоктістов В.В., Бродський 

О.Я.). 

14) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 липня 

2016 року № 858/858 «Про адміністративну комісію при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)». (Від 

21.03.2019 № 08/231-1278/ПР). (Доп. Загуменний Д.М.). 

15) Про внесення змін до міської цільової програми «Нагороди» на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 
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2016 року № 793/1797. (Від 17.05.2019 № 08/231-1876/ПР). (Доп. Загуменний 

Д.М.). 

16) Про внесення змін до статутів комунальних підприємств 

територіальної громади міста Києва у сфері культури. (Від 07.03.2019 № 

08/231-1163/ПР). (Доп. Мондриївський  В.М., Попова Д.О.). 

17) Про деякі питання організації роботи управління (інспекції) з 

паркування Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). (Від 

26.04.2019 № 08/231-1591/ПР). (Доп. Шпильовий І.Ф.). 

18) Про затвердження Правил користування Київським 

метрополітеном. (Від 28.03.2019 № 08/231-1328/ПР). (Доп. Шпильовий І.Ф.). 

19) Про найменування вулиць та провулків у Голосіївському районі 

міста Києва. (Від 21.02.2019 № 08/231-894/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

20) Про найменування вулиць та провулків у Солом’янському районі 

міста Києва. (Від 21.02.2019 № 08/231-895/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

21) Про найменування вулиць у Дарницькому районі міста Києва. (Від 

22.04.2019 № 08/231-1584/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

22) Про найменування нової вулиці у Шевченківському районі міста 

Києва. (Від 22.04.2019 № 08/231-1585/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

23) Про найменування вулиць у Голосіївському та Солом’янському 

районах міста Києва. (Від 21.02.2019 № 08/231-896/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

24) Про перейменування вулиці у Дніпровському районі міста Києва. 

(Від 13.05.2019 № 08/231-1799/ПР). (Доп. Шибанов Я.М.). 

25) Про звернення депутатів Київської міської ради до Верховної Ради 

України про встановлення державної нагороди України – «орден Тараса 

Шевченка». (Від 12.03.2019 № 08/231-1167/ПР). (Доп. Портянко В.К.). 

26) Про затвердження переліків закладів культури базової мережі 

місцевого рівня. (Від 07.05.2019 № 08/231-1785/ПР). (Доп. Попова Д.О.). 

27) Про оголошення природної території ландшафтним заказником 

місцевого значення «Озеро Тягле». (Від 13.02.2019 № 08/231-745/ПР). (Доп. 

Мальований А.М.). 

28) Про затвердження Положення про порядок проведення громадських 

слухань в місті Києві. (Від 02.11.2018 № 08/231-3850/ПР). (Доп. Березніков 

О.І.). (Друге читання). 

29) Про створення єдиної інформаційної системи з ведення обліку 

посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і 

державного кордону, які діють на території міста Києва. (Від 05.10.2018 № 

08/231-3336/ПР). (Доп. Куявський О.Ю.). 

30) Про оздоровлення дітей територіальних громад сіл Київської 

області, на території яких розміщенні об’єкти міста Києва. (Від 02.07.2019 № 

08/231-2350/ПР). (Доп. Странніков А.М.).  

31) Про звернення депутатів Київської міської ради до Верховної Ради 

України щодо врегулювання проблемного питання викидання відходів у 

неналежних місцях. (Від 11.04.2019 № 08/231-1417/ПР). (Доп. Борозенець М.І.). 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14532
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32) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України та Міністерства культури України щодо 

необхідності врегулювання питання функціонування української жестової 

мови. (Від 02.05.2019 № 08/231-1597/ПР). (Доп. Сторожук В.П.). 

33) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо термінового прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної 

спадщини» від 26.03.2018 № 8202. (Від 22.03.2019 № 08/231-1310/ПР). (Доп. 

Мірошниченко І.М.). 

34) Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київської 

міської ради з питань стану збереження, утримання та використання історичних 

будинків на вулиці Волоській, 5/14 та вулиці Межигірській, 33/19 у 

Подільському районі м. Києва. (Від 03.04.2019 № 08/231-1385/ПР). (Доп. 

Мірошниченко І.М.). 

35) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо заборони залучення працівників кримінальної поліції та органів 

досудового розслідування Національної поліції України до забезпечення 

публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів. (Від 

13.02.2019 № 08/231-749/ПР). (Доп. Пабат О.В.). (Повторно). 

36) Про системний підхід в питанні обмеження руху транспорту в м. 

Києві під час проведення громадських заходів різного формату. (Від 18.10.2018 

№ 08/231-3615/ПР). (Доп. Пабат ОВ.). (Повторно). 

37) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «ОСН БК Безручка Марка, 29» у 

Шевченківському районі міста Києва. (Від 14.05.2019 № 08/231-1801/ПР). (Доп. 

Березніков О.І.). 

38) Про перейменування театрально-видовищного закладу культури 

«Київський академічний Молодий театр». (Від 28.05.2019 № 08/231-1941/ПР). 

(Доп. Муха В.В.). 

39) Про перейменування філії Музею театрального, музичного та 

кіномистецтва України – Музею-квартири В.С. Косенка. (Від 13.06.2019 № 

08/231-2123/ПР).(Доп. Муха В.В.). 

40) Про здійснення інвентаризації застарілого житлового фонду в м. 

Києві. (Від 11.09.2018 № 08/231-2794/ПР). (Доп. Балицька О.С.). 

41) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 

листопада 2017 року № 515/3522 «Про деякі заходи щодо організації 

функціонування дитячої кімнати для тимчасового перебування дітей в 

адміністративному будинку Київської міської ради». (Від 24.01.2019 № 08/231-

466/ПР). (Доп. Мондриївський В.М.). 

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

16.03.2017 №3/2225 «Про затвердження списку присяжних Деснянського 

районного суду міста Києва». (Від 06.06.2019 № 08/231-1967/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

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

16.03.2017 № 4/2226 «Про затвердження списку присяжних Шевченківського 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14426
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14502
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13913
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12152
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12152
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12152
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14319
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8665
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11371ї
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11371ї
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2825
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12039
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12039
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районного суду міста Києва». (Від 06.06.2019 № 08/231-1968/ПР).(Доп. 

Бондарчук О.В.). 

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

21.11.2017 № 517/3524 «Про затвердження списку присяжних Дніпровського 

районного суду міста Києва». (Від 06.06.2019 № 08/231-1966/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

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

08.12.2016 № 550/1554 «Про затвердження списку присяжних Голосіївського 

районного суду міста Києва». (Від 20.06.2019 № 08/231-2157/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

46) Про внесення доповнень у додаток до рішення Київської міської 

ради від 20.12.2018 №486/6537 «Про затвердження плану діяльності Київської 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік». (Від 

15.07.2019 № 08/231-2421/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

47) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 01.12.2015 

№4/4 «Про перелік та склад постійних комісій Київської міської ради VIII 

скликання». (Від 15.01.2019 № 08/231-186/ПР). (Доп. Дідовець Ю.В.). 

48) Про скасування розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 серпня 2017 

року № 1024 «Про будівництво внутрішньоквартального проїзду від будинку № 

11 у провулку Бастіонному до будинку № 10 на вулиці Мічуріна у Печерському 

районі». (Від 16.05.2018 № 08/231-1650/ПР). (Доп. Москаль Д.Д.). 

49) Про викуп нерухомого майна на вул. Драгоманова, 1-В у 

Дарницькому районі м. Києва для суспільних потреб. (Від 13.02.2019 № 08/231-

747/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.). (Повторно). 

50) Про викуп нерухомого майна на вул. Єлизавети Чавдар, 11-А у 

Дарницькому районі м. Києва для суспільних потреб. (Від 13.02.2019 № 08/231-

748/ПР). (Доп. Мірошниченко І.М.). 

51) Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків. 

(Від 29.11.2018 № 08/231-4234/ПР). (Доп. Криворучко Т.Г., Маслова Н.В.). 

52) Про викуп земельної ділянки на пров. Татарському, 2 у 

Шевченківському районі м. Києва для суспільних потреб. (Від 21.09.2018 № 

08/231-3023/ПР). (Доп. Кутняк С.В.). 

53) Про включення земельної ділянки площею 0,012 га на вул. Січових 

Стрільців, 86 у Шевченківському районі м. Києва до складу скверу імені Петра 

Болбочана. (Від 14.03.2019 № 08/231-1255/ПР). (Доп. Кутняк С.В.). 

54) Про затвердження Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. (Від 29.11.2018 № 08/231-

4229/ПР).  (Доп. Мельник Н.О.). 

55) Про затвердження звітів за 2017 та 2018 роки про результати 

проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з 

реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та з оцінки 

результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. (Від 

25.02.2019 № 08/231-920/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

56) Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження та 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12735
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12735
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12735
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10321
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13912
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13912
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13912
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11587
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14393
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12713
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12713
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12713
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14089
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12346
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виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням 

Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589. (Від 01.11.2018 № 

08/231-3826/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

 

 

2. Про питання власності (Доп. Гудзь А.А.):  

 

1) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 

2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва» (у редакції рішення Київської міської ради 

від 6 грудня 2018 року № 253/6304). (Від 24.01.2019 № 08/231-473/ПР). 

(Повторно). (Доп. Антонєнко Л.В.). 

2) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

(Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВЕТЕРАН ХАБ++», вул. 
Володимирська, 43, Шевченківський район). (Від 12.03.2019 № 08/231-1169/ПР).  

3) Про надання дозволу Київському зоологічному парку 

загальнодержавного значення на знесення та списання майна, яке належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 20.12.2018 № 

08/231-4310/ПР).  

4) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди. (ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ДОБРОБУТ-СТАЦІОНАР», Комарова 

Космонавта просп. 3, літ. «Ж-1», Солом’янський район). (Від 10.07.2018 № 

08/231-2208/ПР). 

5) Про безоплатну передачу майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва до комунальної власності територіальної 

громади міста Бердичів Житомирської області. (Від 01.02.2019 № 08/231-

652/ПР). (Доп. Шпильовий І.Ф.). 

6) Про внесення змін до таблиці 1 додатка 4 до рішення Київської 

міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної 

власності територіальної громади міста Києва». (Від 25.02.2019 № 08/231-

921/ПР). (Доп. Онофрійчук П.В.). 

7) Про організацію реконструкції внутрішнього будинку на вул. 

Хрещатик, 36, літер «Б» та реконструкції гаражу на 6 відділень на вул. 

Хрещатик, 36, літер «Г» з надбудовою та прибудовою в Шевченківському 

районі м. Києва для розміщення адміністративних приміщень. (Від 03.04.2019 

№ 08/231-1383/ПР). (Доп. Федотов К.П.).  

8) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 

2015 року № 62/62 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва цілісних майнових 

комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл». (Від 07.11.2018 № 08/231-

3911/ПР). (Доп. Гутцайт В.М.). 

9) Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської 

ради щодо прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12346
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14349
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13856
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13856
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13856
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13856
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14090
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14090
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14090
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14090
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14496
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9827
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12295
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Києва відомчих дитячих дошкільних закладів. (Від 06.05.2019 № 08/231-

1778/ПР). (Доп. Павлик В.А.). 

10) Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва чотирьох гуртожитків, 

включених до статутних капіталів товариств. (Від 26.11.2018 № 08/231-

4214/ПР). (Друге читання). (Доп. Антонєнко Л.В., Харчук С.В.).  

11) Про передачу у безоплатне користування (позичку) основних 

засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 

20.03.2019 № 08/231-1270/ПР). (Доп. Сліпчук С.В.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Міщенко О.Г., Оленич П.С., Свистунов О.В.): 

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Леонець Надією 

Анатолієвною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Музичанській, 4 у Святошинському 

районі міста Києва (П-10001). (Від 03.05.2019 № 08/231-1686/ПР). 

2) Про приватизацію громадянином Сідляренком Анатолієм 

Григоровичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 9 у 

Солом’янському районі міста Києва (П-9466). (Від 02.05.2019 № 08/231-

1605/ПР). 

3) Про приватизацію громадянином Сідляренком Павлом 

Григоровичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Молодіжній, 9-а у 

Солом’янському районі міста Києва (П-9925). (Від 03.05.2019 № 08/231-

1672/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Тарасевич Аллі 

Олександрівні та Ревуцькому Володимиру Петровичу для експлуатації та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд вул. Ясній, 5 

у Солом’янському районі м. Києва (П-9840). (Від 08.10.2018 № 08/231-

3391/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Зайцевій Наталії 

Георгіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Батумській, 16 у Голосіївському районі м. Києва (П-

9862). (Від 19.10.2018 № 08/231-3671/ПР). 

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Леонтович Тамарі 

Владиславівні, Леонтович Олександру Владиславовичу, Фараоновій Наталії 

Георгіївні, Фараонову Павлу Михайловичу, Фараонову Антону Павловичу та 

Хомич Олені Павлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Полковій, 13 у Подільському районі м. 

Києва (П-9850). (Від 19.10.2018 № 08/231-3670/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Ляшенко Ларисі 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14701
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14701
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14701
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14701
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14701
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12286
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-12330
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Єрмолаївні та Костовській Людмилі Єрмолаївні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Римського-Корсакова, 20-а у Голосіївському районі м. Києва (П-9813). (Від 

26.10.2018 № 08/231-3789/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Бешун Світлані 

Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Генерала Доватора, 8 у Голосіївському 

районі м. Києва (П-9846). (Від 02.11.2018 № 08/231-3834/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Паніці Світлані 

Вікторівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Вчительській, 35 у Солом’янському районі м. Києва 

(П-9703). (Від 17.05.2018 № 08/231-1669/ПР). 

10) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Майстренко 

Світлані Яківні та Майстренко Юлії Олегівні для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 10 у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9839). (Від 26.10.2018 № 08/231-3788/ПР). 

11) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Муравицькій 

Анастасії Сергіївні для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Уссурійській, 15 у Шевченківському 

районі м. Києва (П-9511). (Від 11.06.2018 № 08/231-2003/ПР). 

12) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Лінчевським 

Олександром Вадимовичем для експлуатації та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександрівській, 13-а у 

Шевченківському районі міста Києва (А-26807). (Від 03.05.2019 № 08/231-

1679/ПР). 

13) Про приватизацію громадянином Сегляником Олександром 

Івановичем земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ціолковського, 2а/2 у Голосіївському 

районі міста Києва (П-9911). (Від 17.07.2019 № 08/231-1526/ПР). 

14) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Дородьку 

Василю Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мостовій, 22 у Дарницькому районі м. 

Києва (П-9879). (Від 08.11.2018 № 08/231-3936/ПР). 

15) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Татьяносі 

Дмитру Леонідовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Потоцького Павла, 69 у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9837). (Від 08.11.2018 № 08/231-3939/ПР). 

16) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Карасю 

Володимиру Анатолійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Челюскінців, 4 у Дарницькому районі 

м. Києва (П-9590). (Від 08.11.2018 № 08/231-3935/ПР). 

17) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Довбиш Наталії 

Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 27 у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9847). (Від 02.11.2018 № 08/231-3859/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12350
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10341
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12302
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12436
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12436
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12436
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12436
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12438
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12438
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12438
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12438
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12434
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12434
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12434
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12434
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12369
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12369
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18) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Лихацькому 

Ігорю Анатолійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Шевченка, 39 у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9863). (Від 02.11.2018 № 08/231-3860/ПР). 

19) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Волнушкіній 

Наталії Миколаївні та Пузію Георгію Олександровичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Маршала Говорова, 12 у Голосіївському районі м. Києва (П-9880). (Від 

08.01.2019 № 08/231-23/ПР). 

20) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Горовенко Тетяні 

Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Володимира Сальського, 44 у 

Шевченківському районі м. Києва (П-9821). (Від 08.10.2018 № 08/231-3390/ПР). 

21) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Андрєєвій Ларисі 

Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Варвари Маслюченко, 28-а у Дарницькому районі м. 

Києва (П-9888). (Від 05.11.2018 № 08/231-3882/ПР). 

22) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Бондаренко 

Людмилою Платонівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Квітки Цісик, 12 (літ. С) в 

Оболонському районі міста Києва (П-9961). (Від 11.04.2019 № 08/231-1402/ПР). 

23) Про приватизацію земельної ділянки громадянам  Бондаренку 

Олександру Анатолійовичу, Дзюбі Євгенії Анатоліївні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на  вул. 

Квітки Цісик, 12 (літ. Б) в Оболонському районі м. Києва (П-9875). (Від 

08.11.2018 № 08/231-3931/ПР). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Кур’янову Миколі Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 30-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-23666). (Від 11.04.2018 № 08/231-1195/ПР). 

2) Про передачу земельної ділянки громадянці Юрх Людмилі 

Анатоліївні для обслуговування жилого будинку і господарських будівель на 

вул. Ріхарда Зорге, 5 у Святошинському районі м. Києва (П-9835). (Від 

24.09.2018 № 08/231-3028/ПР). 

3) Про передачу громадянці Сокур Тамілі Володимирівні, члену 

обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Дружба-2» Дарницького 

району м. Києва», у приватну власність земельної ділянки на вул. Садовій, 102, 

діл. 20 у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва 

(А-23484). (Від 11.10.2018 № 08/231-3533/ПР). 

4) Про передачу громадянці Дибі Лесі Олександрівні, члену 

садівничого товариства «Дніпро-1», у приватну власність земельної ділянки на 

вул. Садовій 51 діл. 1-ж у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13298
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7580
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7138
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12071
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12071
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12071
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12071
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12071
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11743
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колективного садівництва (А-23839). (Від 01.10.2018 № 08/231-3170/ПР). 

5) Про передачу громадянці Фіголь Ларисі Сергіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Крутій, 19 у Дарницькому районі м. 

Києва (4703). (Від 30.08.2018 № 08/231-2605/ПР).  

6) Про передачу громадянину Новікову Андрію Михайловичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 29-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23802). (Від 11.10.2018 № 08/231-3535/ПР).  

7) Про передачу громадянці Дробот Єлизаветі Анатоліївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лісній, 28 в Оболонському районі м. 

Києва (А-23825). (Від 30.08.2018 № 08/231-2599/ПР). 

8) Про передачу громадянину Василяку Олександру Володимировичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

32-б в Оболонському районі м. Києва (А-22508). (Від 11.04.2018 № 08/231-

1189/ПР). 

9) Про передачу громадянину Векличу Олександру Олексійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 146-в у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25754). (Від 15.11.2018 № 08/231-4067/ПР). 

10) Про передачу громадянці Агранович Ірині Семенівні земельної 

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 11-тій Канальній, діл. 3 у 

Дніпровському районі м. Києва (А-22018). (Від 09.07.2018 № 08/231-2192/ПР).    

11) Про передачу громадянці Данилко Людмилі Михайлівні у приватну 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 

Садовій, 3, діл. 147-а у садівницькому товаристві «Нивки» у Святошинському 

районі м. Києва (А-23561). (Від 17.05.20018 № 08/231-1671/ПР).  

12) Про передачу громадянці Главацькій Інні Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Красилівській, 9-а у Голосіївському 

районі м. Києва (А-26593). (Від 26.02.2019 № 08/231-926/ПР). (Повторно). 

13) Про передачу громадянці Лебідь Світлані Борисівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 9-д у Дарницькому 

районі м. Києва (А-12436). (Від 03.02.2016 № 08/231-670/ПР). (Повторно). 

14) Про передачу громадянину Попку Сергію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 9-з у Дарницькому 

районі м. Києва (А-12439). (Від 03.02.2016 № 08/231-658/ПР). (Повторно). 

15) Про передачу громадянці Костюченко Любові Федорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 107-а у Солом’янському 

(А-22543). (Від 12.03.2019 № 08/231-1179/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11743
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11200
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11194
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9401
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9401
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9401
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10343
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14079
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14079
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14079
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14079
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-330
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-330
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16) Про передачу громадянину Фомічеву Сергію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для індивідуального садівництва на вул. 

Конча-Озерній, 10-в дачний кооператив «Конча-Заспа» у Голосіївському районі 

міста Києва (А-25316). (Від 14.03.2019 № 08/231-1253/ПР). 

17) Про передачу громадянці Романенко Марії Богданівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській у Голосіївському районі 

міста Києва (А-24594). (Від 21.02.2019 № 08/231-915/ПР). 

18) Про передачу громадянину Кушніренку Антону Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 2 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24062). (Від 17.05.2018 № 08/231-1681/ПР). 

19) Про передачу громадянину Марченку Богдану Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 4 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24061). (Від 16.05.2018 № 08/231-1626/ПР). 

20) Про передачу громадянину Бондарчуку Олегу Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Гришка, 18 у 

Деснянському районі міста Києва (П-9959). (Від 12.03.2019 № 08/231-1176/ПР). 

21) Про передачу громадянці Христенко Олені Віталіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Миколи Гришка, 16 у Деснянському 

районі міста Києва (П-9960). (Від 12.03.2019 № 08/231-1177/ПР). 

22) Про передачу громадянину Ковтуну Олександру Олександровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра Удовиченка, 7-а у 

Голосіївському районі міста Києва (А-24595). (Від 14.02.2019 № 08/231-

760/ПР). 

23) Про передачу громадянці Воловик Наталії Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Андрія Сови, 6 у Деснянському районі 

міста Києва (А-26292). (Від 12.03.2019 № 08/231-1174/ПР). 

24) Про передачу громадянці Зеленій Євгенії Олександрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Олександра Даля, 3-а у Деснянському 

районі міста Києва (А-26293). (Від 12.03.2019 № 08/231-1173/ПР). 

25) Про передачу громадянці Войтович Ганні Вікторівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Андрія Сови, 8 у Деснянському районі 

міста Києва (А-26294). (Від 12.03.2019 № 08/231-1175/ПР). 

26) Про передачу громадянину Главацькому Дмитру Ярославовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Завальній, 2-б у Дарницькому 

районі міста Києва (П-10100). (Від 16.05.2019 № 08/231-1857/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9153
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9037
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9037
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9037
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9037
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9036
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9036
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9036
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9036
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14873
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14873
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14873
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14873
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27) Про передачу громадянину Корецькому Ігорю Олександровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра Осецького, 22 у 

Голосіївському районі міста Києва (А-24560). (Від 14.02.2019 № 08/231-

761/ПР).  

28) Про передачу громадянину Чиківчуку Леоніду Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Левитського, 13 у 

Голосіївському районі міста Києва (А-24652). (Від 21.02.2019 № 08/231-

913/ПР). 

29) Про передачу громадянину Кальку Олексію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва на вул. 2-га 

Лінія, 64-в у Голосіївському районі міста Києва (А-26545). (Від 22.03.2019 № 

08/231-1309/ПР). 

30) Про передачу громадянину Чупринку Ігорю Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Красицького, 66-б у 

Подільському районі м. Києва (А-24110). (Від 17.10.2018 № 08/231-3606/ПР). 

31) Про передачу громадянці Тарасенко Вірі Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 53-а у Солом’янському 

районі м. Києва (А-24019). (Від 17.10.2018 № 08/231-3602/ПР). 

32) Про передачу громадянину Литвиненку Олександру Ігоровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

Солом’янському районі м. Києва (А-24310). (Від 17.10.2018 № 08/231-3597/ПР). 

33) Про передачу громадянину Суку Володимиру Петровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 6-б у 

Солом’янському районі м. Києва (А-24297). (Від 17.10.2018 № 08/231-3611/ПР). 

34) Про передачу громадянину Боєву Олександру Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Бродівській, 78 у Голосіївському районі міста Києва (А-25606). (Від 13.05.2019 

№ 08/231-1796/ПР). 

35) Про передачу громадянину Кірпічу Михайлу Ігоровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 6-в у Солом’янському 

районі м. Києва (А-24220). (Від 17.10.2018 № 08/231-3603/ПР). 

36) Про передачу громадянці Дегтяр Любові Вікторівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 19-п у Голосіївському 

районі м. Києва (А-24184). (Від 17.10.2018 № 08/231-3610/ПР). 

37) Про передачу громадянину Озерному Андрію Сергійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13924
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13939
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14447
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12149
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12149
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12149
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12149
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12145
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10688
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12151
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12151
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-12147
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12147
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12147
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12147
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9730
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будинку, господарських будівель і споруд на вул. Набережній, 24-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23804). (Від 06.09.2018 № 08/231-2758/ПР). 

38) Про передачу громадянці Потєшиній Олені Вячеславівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Молодіжній, 9 у Солом’янському 

районі м. Києва (А-23661). (Від 29.10.2018 № 08/231-3800/ПР). 

39) Про передачу громадянину Адамчуку Богдану Івановичу, члену 

садівничого товариства «Сонячний», у приватну власність земельної ділянки на 

вул. Садовій, 59, діл. 164 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

колективного садівництва (А-23204). (Від 16.07.2018 № 08/231-2256/ПР). 

40) Про передачу громадянці Горкавій Галині Іванівні, члену 

садівничого товариства «Сонячний» Дарницького району м. Києва у приватну 

власність земельної ділянки на вул. 61-ій садовій, діл. 119 у Дарницькому 

районі м. Києва для ведення колективного садівництва (А-24394). (Від 

27.08.2018 № 08/231-2552/ПР). 

41) Про передачу громадянці Деркач Ніні Михайлівна, члену 

садівничого товариства «Сонячний», у приватну власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва на вул. Садовій, 55, діл. 178-а у 

Дарницькому районі м. Києва (А-22235). (Від 26.03.2018 № 08/231-976/ПР). 

42) Про передачу громадянці Гончаренко Інні Михайлівні, члену 

садівничого товариства «Дніпровський садовод» Дарницького району м. Києва, 

у приватну власність земельної ділянки на вул. Садовій, 45, діл. 21 у 

Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва (А-24584). 

(Від 19.10.2018 № 08/231-3668/ПР). 

43) Про передачу громадянці Поберезніченко Наталії Павлівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 6-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22362). (Від 25.06.2018 № 08/231-2135/ПР). 

44) Про передачу громадянину Маланчуку Богдану Івановичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 11, у 

Солом’янському районі міста Києва (А-25884). (Від 13.05.2019 № 08/231-

1797/ПР). 

45) Про передачу громадянину Бондарчуку Володимиру Сергійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у 1-му пров. Радистів, 14 у 

Деснянському районі міста Києва (А-26704). (Від 15.04.2019 № 08/231-

1489/ПР). 

46) Про передачу громадянину Плахову Антону Івановичу, члену 

садівничого товариства «Садівниче товариство «Дніпро-1» Дарницького району 

м. Києва», у приватну власність земельної ділянки на вул. Садовій, 51, діл. 1-д у 

Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва (А-23780). 

(Від 22.10.2018 № 08/231-3722/ПР). 

47) Про передачу громадянину Бондарю Володимиру Михайловичу у 

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

районі м. Києва (А-24131). (Від 02.11.2018 № 08/231-3856/ПР). 

48) Про передачу громадянці Золотарьовій Мікаеллі Менделівні, члену 

садівничого товариства «ім. Лисенка», у приватну власність земельної ділянки 

на вул. 50-ій А Садовій, діл. 21 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

колективного садівництва (А-24620). (Від 19.10.2018 № 08/231-3669/ПР). 

49) Про передачу громадянину Лахну Анатолію Володимировичу, 

члену садівничого товариства «Зелений луг», у приватну власність земельної 

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Луговій, 9, діл. 1 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-24957). (Від 02.11.2018 № 08/231-3870/ПР). 

50) Про передачу громадянину Чворді Віктору Івановичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 31 у Голосіївському районі 

м. Києва (А-24303). (Від 02.11.2018 № 08/231-3833/ПР). 

51) Про передачу громадянці Громницькій Тамарі Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 123 а у 

Солом’янському районі міста Києва (А-26152). (Від 23.01.2019 № 08/231-

463/ПР). 

52) Про передачу громадянину Павлюку Петру Петровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 35-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23241). (Від 16.07.2018 № 08/231-2251/ПР). 

53) Про передачу громадянці Кінзерській Надії Федорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Ізяславському, 32 у Солом’янському 

районі м. Києва (А-22993). (Від 17.05.2018 № 08/231-1676/ПР). 

54) Про передачу громадянці Петриченко Анні Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 98-г у 

Солом’янському районі м. Києва (А-24452). (Від 02.11.2018 № 08/231-3842/ПР). 

55) Про передачу громадянці Поліс Тамарі Григорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 34 у Солом’янському районі 

м. Києва (А-24084). (Від 02.11.2018 № 08/231-3839/ПР). 

56) Про передачу громадянину Іванову Сергію Івановичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

районі міста Києва (А-24243). (Від 11.02.2019 № 08/231-737/ПР). 

57) Про передачу громадянину Чубарову Сергію Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Польовій, 2-К у Дарницькому 

районі міста Києва (А-26388). (Від 06.06.2019 № 08/231-1962/ПР). 

58) Про передачу громадянці Марченко Марії Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд у 2-му пров. Лермонтова, 46-а у Дарницькому 

районі міста Києва (А-23307). (Від 06.06.2019 № 08/231-1973/ПР). 

59) Про передачу громадянину Слівінському Володимиру Вікторовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Луківському, 3 в 

Оболонському районі міста Києва (А-22865). (Від 18.01.2019 № 08/231-349/ПР). 

60) Про передачу громадянці Борзді Раїсі Володимирівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Назарія Яремчука, 47 у Голосіївському 

районі міста Києва (А-26445). (Від 11.04.2019 № 08/231-1407/ПР). 

 

3.3. Надання/передача: 

 

1) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на просп. Оболонському, 39-в в Оболонському 

районі м. Києва (А-25647). (Від 24.09.2018 № 08/231-3049/ПР). 

2) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Прирічній, 29 в Оболонському районі 

м. Києва (А-25648). (Від 24.09.2018 № 08/231-3041/ПР). 

3) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Дмитра Луценка, 13 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25475). (Від 24.09.2018 № 08/231-3035/ПР). 

4) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Ревуцького, 19-а у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25509). (Від 24.09.2018 № 08/231-3044/ПР). 

5) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Боровиковського, 2/10 в Оболонському 

районі м. Києва (А-25667). (Від 24.09.2018 № 08/231-3050/ПР). 

6) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Урлівській, 21-в у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25510). (Від 24.09.2018 № 08/231-3032/ПР). 

7) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на Харківському шосе, 168-і у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25511). (Від 24.09.2018 № 08/231-3031/ПР).  

8) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Тростянецькій, 7-б у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25502). (Від 24.09.2018 № 08/231-3034/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15030
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13608
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14521
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11607
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11607
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11607
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11607
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11601
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11601
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11601
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11601
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11610
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11610
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11610
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11610
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11616
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11616
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11616
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11616
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11598
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11598
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11598
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11598
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11600
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11600
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11600
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11600
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9) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Петра Панча, 7-Б в Оболонському 

районі м. Києва (А-25668). (Від 24.09.2018 № 08/231-3036/ПР).  

10) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Російській, 45 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25514). (Від 24.09.2018 № 08/231-3046/ПР). 

11) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Драгоманова, 10-в у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25517). (Від 24.09.2018 № 08/231-3053/ПР). 

12) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Тростянецькій, 7-г у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25501). (Від 24.09.2018 № 08/231-3033/ПР). 

13) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Олександра Кошиця, 6 

у Дарницькому районі м. Києва (А-25512). (Від 24.09.2018 № 08/231-3045/ПР). 

14) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Сімферопольській, 10 

у Дарницькому районі м. Києва (А-25508). (Від 24.09.2018 № 08/231-3043/ПР). 

15) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Ревуцького, 13-а у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25499). (Від 24.09.2018 № 08/231-3047/ПР). 

16) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації для будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Дмитрівській, 66 у 

Шевченківському районі м. Києва (А-24190). (Від 05.11.2018 № 08/231-

3894/ПР). 

17) Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Кудряшова, 7-А у 

Солом’янському районі міста Києва (А-25966). (Від 27.12.2018 № 08/231-

4349/ПР). 

18) Про надання управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу освіти на вул. Попова, 7 в Оболонському районі м. 

Києва (А-23071). (Від 02.10.2018 № 08/231-3206/ПР). 

19) Про надання земельних ділянок дитячо-юнацькій спортивній школі 

«Атлет» для експлуатації та обслуговування тренувальної бази з футболу на 

вул. Зрошувальній, 4-а у Дарницькому районі м. Києва (Д-8178). (Від 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11602
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11602
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11602
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11602
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11619
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11619
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11619
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11619
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11599
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11599
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11599
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11599
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11611
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11611
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11611
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11611
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11613
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11613
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11613
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12257
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12257
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12257
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12257
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12257
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11670
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11670
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26.09.2018 № 08/231-3094/ПР). 

20) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Лісничій, 3 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24925). (Від 11.06.2018 № 08/231-1998/ПР). 

21) Про надання земельної ділянки Службі безпеки України для 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд державного підприємства 

«Будівельне управління Служби безпеки України» на вул. Причальній, 5-а у 

Дарницькому районі м. Києва (Д-8166). (Від 28.12.2018 № 08/231-4386/ПР). 

22) Про надання земельної ділянки Центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф міста Києва для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд медичного закладу (підстанція швидкої 

медичної допомоги № 7) на просп. Свободи, 22а у Подільському районі м. 

Києва (А-25740). (Від 17.10.2018 № 08/231-3600/ПР). 

23) Про надання управлінню освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд закладу освіти на вул. Ушинського, 32 у 

Солом’янському районі міста Києва (А-26060). (Від 19.12.2018 № 08/231-

4302/ПР). 

24) Про надання в постійне користування комунальному підприємству 

«Спортивний комплекс «Старт» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування спортивного комплексу «Стадіон «Старт» на вул. Шолуденка, 

26-28/4 в Шевченківському районі міста Києва (А-26692). (Від 25.02.2019 № 

08/231-923/ПР). 

25) Про надання РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «КЕРІВНИЙ ЦЕНТР 

«ПАТРІЯРШОЇ КУРІЇ» УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ» у 

постійне користування земельної ділянки для будівництва культової споруди з 

озелененням прилеглої території у пров. Феодосійському, 5 у Голосіївському 

районі міста Києва (Д-8767). (Від 31.01.2019 № 08/231-562/ПР). 

26) Про надання Київському апеляційному адміністративному суду 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування об’єкту транспортної 

інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Анищенка, 6 у 

Печерському районі м. Києва (Д-8544). (Від 16.11.2018 № 08/2131-4133/ПР). 

27) Про передачу об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «Проспект Комарова Космонавта, будинок 20-а» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування житлового будинку з гостьовою 

автостоянкою та об’єктами соціально-культурного побуту на просп. 

Космонавта Комарова, 20-а у Солом’янському районі м. Києва (А-25595). (Від 

25.10.2018 № 08/231-3765/ПР). 

28) Про надання в постійне користування ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлового будинку дипломатичного призначення на вул. 

Богдана Хмельницького, 60 у Шевченківському районі міста Києва (А-26096). 

(Від 26.12.2018 № 08/231-4330/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11670
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10671
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10671
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13248
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13248
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13248
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13248
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14078
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
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29) Про надання земельної ділянки комунальному підприємству 

«Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі та будівлі майстерні на вул. Дегтярівській, 31, корпус 

2 у Шевченківському районі м. Києва (Д-8765). (Від 03.07.2018 № 08/231-

2171/ПР). 

30) Про надання земельної ділянки комплексній дитячо-юнацькій 

спортивній школі «Чемпіон» для експлуатації та обслуговування спортивно-

тренувального комплексу на вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому 

районі м. Києва (Д-7536). (Від 26.12.2018 № 08/231-4323/ПР). 

31) Про надання земельної ділянки комунальному підприємству 

«Київський метрополітен» для експлуатації та обслуговування вентиляційного 

кіоску № 240 на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва (Д-

8817). (Від 02.11.2018 № 08/231-3853/ПР). 

32) Про надання земельної ділянки комунальному підприємству 

«Київський метрополітен» для експлуатації та обслуговування вентиляційного 

кіоску № 239/5 на просп. Миколи Бажана (перегін між ст. м. «Славутич» та ст. 

м. «Осокорки») у Дарницькому районі м. Києва (Д-8892). (Від 14.11.2018 № 

08/231-4052/ПР). 

33) Про передачу гаражно-будівельному кооперативу «Теремок-2» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. 

Дмитра Луценка, 16 у Голосіївському районі міста Києва (Д-8065). (Від 

16.05.2019 № 08/231-1847/ПР). 

34) Про надання житлово-будівельному кооперативу «Оболонь-8» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку та прибудинкової території на просп. Оболонському, 45/28 

в Оболонському районі м. Києва (Д-7693). (Від 03.07.2018 № 08/231-2172/ПР). 

35) Про надання ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «СКАЙЛАЙН» в постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування житлового комплексу з підземним та 

наземним паркінгами на вул. Євгена Коновальця, 26-а у Печерському районі 

м. Києва (А-23670). (Від 18.04.2019 № 08/231-1555/ПР). 

36) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«АНТОНОВИЧА, 122» земельної ділянки для завершення будівництва та 

обслуговування жилого будинку на вул. Антоновича (Горького), 122 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-23698). (Від 22.11.2017 № 08/231-2824/ПР). 

37) Про передачу об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку «ТАРАСІВСЬКА, 21» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування житлового будинку на вул. Тарасівській, 21 у Голосіївському 

районі м. Києва (А-23021). (Від 18.01.2017 № 08/231-235/ПР). 

38) Про надання в постійне користування Управлінню 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради 

України земельної ділянки для експлуатації та обслуговування бази відпочинку 

на вул. Вишгородській, 150 в Оболонському районі міста Києва (Д-7632). (Від 

04.06.2019 № 08/231-1953/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9163
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10681
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10681
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10681
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10681
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10681
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14409
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10810
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14627
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14518
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14518
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39) Про надання в постійне користування ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд дипломатичного призначення на вул. 

Рейтарській, 33 у Шевченківському районі міста Києва (А-26657). (Від 

16.04.2019 № 08/231-1517/ПР). 

40) Про надання Мобільному рятувальному центру Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у постійне користування земельної ділянки 

для експлуатації і обслуговування адміністративного будинку та господарських 

споруд на вул. Володимира Брожка, 19 у Голосіївському районі міста Києва (Д-

7590). (Від 03.05.2019 № 08/231-1685/ПР). 

41) Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Наш Дім 4» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування багатоквартирного житлового комплексу у пров. Івана 

Козловського, 4 у Печерському районі м. Києва (Д-7642). (Від 02.05.2019 № 

08/231-1601/ПР). 

42) Про надання в постійне користування ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель дипломатичного призначення на вул. Ярославів Вал, 

34 у Шевченківському районі міста Києва (Д-8355). (Від 16.04.2019 № 08/231-

1512/ПР).   

 

3.4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою:  

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» у пров. 

Татарському, 2 у Шевченківському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-36458). (Від 15.01.2019 № 08/231-189/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Лаврській, 1 у Печерському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Слава» (К-

36364). (Від 09.01.2019 № 08/231-61/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 

вулиці Преображенської та вулиці Олексіївської у Солом’янському районі м. 

Києва для утримання та експлуатації скверу (К-35941). (Від 12.11.2018 № 

08/231-4035/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14776
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14391
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12597
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житловими будинками № 120 та № 120, корпус 2 на проспекті Голосіївському у 

Голосіївському районі м. Києва для експлуатації зеленої зони (К-36036). (Від 

15.11.2018 № 08/231-4103/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Тростянецькій, 47 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-36138). (Від 

12.11.2018 № 08/231-4033/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Ревуцького, 13-б у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-36028). (Від 

12.11.2018 № 08/231-4027/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Голосіївському, 108, корпус, 2, та просп. Голосіївський, 108, корпус 3 у 

Голосіївському районі м. Києва для експлуатації зеленої зони; для експлуатації 

зеленої зони (К-36033). (Від 15.11.2018 № 08/231-4110/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на алеї 

Героїв небесної Сотні, 1 у Печерському районі міста Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування озелененої 

території (К-36506). (Від 15.01.2019 № 08/231-188/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Федора Максименка, 19 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування           

(К-33680). (Від 02.05.2018 № 08/231-1465/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Привокзальній, 10-а у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-33540). (Від 

22.05.2018 № 08/231-1760/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Вишгородській, 42/1 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33612). (Від 23.05.2018 № 08/231-1775/ПР). 
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12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єнанню зеленого 

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

Метрологічній, 14-д та у пров. Феофанівському, 14-б у Голосіївському районі 

м. Києва для експлуатації зеленої зони (К-33731). (Від 22.05.2018 № 08/231-

1756/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Тарасівській, 23/25 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації зеленої 

зони (К-33665). (Від 17.05.2018 3 08/231-1658/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Кирилівській, 146 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33615). (Від 

22.05.2018 № 08/231-1736/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Миколи Закревського, 30-42 у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території 

скверу (К-33339). (Від 02.05.2018 № 08/231-1462/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» у пров. 

Музейному у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

зеленої зони (К-33337). (Від 21.05.2018 № 08/231-1708/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

бульварі Лесі Українки у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зеленої зони (К-33330). (Від 21.05.2018 № 08/231-1702/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» у 

провулку Бутишевому у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зеленої зони (К-33307). (Від 21.05.2018 № 08/231-1711/ПР). 

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Зої Гайдай, 2-10 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33552). (Від 

02.05.2018 № 08/231-1469/ПР). 
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20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

перетині вул. Автозаводської та вул. Лугової в Оболонському районі м. Києва 

для створення, утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування (К-33679). (Від 02.05.2018 № 08/231-1464/ПР). 

21) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Йорданській, 9а-11-11а в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33619). (Від 02.05.2018 № 08/231-1467/ПР). 

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» від 

будівлі СЗШ № 4 на вул. Стальського, 16-а та вздовж будинків 4-а, 2-б, 2-а та 2 

на вул. Курнатовського у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу 

(К-33254). (Від 17.05.2018 № 08/231-1656/ПР). 

23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Йорданській, 26 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33611). (Від 

22.05.2018 № 08/231-1733/ПР). 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Володимира Покотила, 6 у 

Святошинському районі м. Києва для облаштування та експлуатації зелених 

насаджень (К-37826). (Від 01.03.2019 № 08/231-1051/ПР). 

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» між будинками № 24 на вулиці Озерній та № 

35 на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-37184). (Від 19.02.2019 № 08/231-878/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельних ділянок Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Оболонському, 27-43 в 

Оболонському районі м. Києва для облаштування, утримання та експлуатації 

зелених насаджень (К-37941). (Від 28.03.2019 № 08/231-1358/ПР). 

27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 
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насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському 

районі м. Києва для облаштування, утримання та експлуатації зелених 

насаджень (скверу) (К-37755). (Від 04.03.2019 № 08/231-1130/ПР). 

28) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки державному підприємству «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на вул. Назарівській, 3 у 

Шевченківському районі м. Києва для розміщення об’єктів автотранспортної 

інфраструктури (К-36193). (Від 19.11.2018 № 08/231-4165/ПР). 

29) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України на вул. Антоновича, 174 у Голосіївському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування будівель (К-35401). (Від 29.10.2018 № 08/231-

3803/ПР). 

30) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки казенному підприємству «Укрспецзв’язок» на 

вул. Льва Толстого, 16/18 у Шевченківському районі м. Києва для розміщення 

та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій та для збереження і 

використання земель природно-заповідного фонду (К-32564). (Від 01.10.2018 № 

08/231-3168/ПР).  

 

3.5. Про затвердження проекту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 1 СПЕЦІАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ТА 

ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ для реконструкції, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд 1 Спеціалізованого центру швидкого 

реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України на вул. 

Вишгородській, 150 в Оболонському районі м. Києва (А-24039). (Від 03.12.2018 

№ 08/231-4256/ПР). 

 

3.6. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

03.09.2004 №78-6-00211 (у редакції договору про поновлення договору оренди 

земельної ділянки від 12.08.2015 №3275). (Від 19.02.2019 № 08/231-884/ПР). 

(Доп. Меліхова Т.І.). 

 

 

3.7. Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою: 

 

1) Про припинення комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське 

інвестиційне агентство» права постійного користування земельною ділянкою на 
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вул. Гарматній, 39-Г у Солом’янському районі міста Києва (А-26113). (Від 

07.02.2019 № 08/231-709/ПР). 

 

3.8. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договорів оренди земельних ділянок на площі 

Михайлівській, 1 у Шевченківському та Подільському районах м. Києва від 25 

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

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Виставковий 

центр-музей художника Івана Марчука» (А-26749). (Від 20.03.2019 № 08/231-

1272/ПР). (Повторно). 

2) Про розірвання договору оренди земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині 

вул. Казимира Малевича та вул. Лабораторної у Голосіївському районі м. Києва 

від 13.10.2003 № 79-6-00148 (зі змінами) (А-25555). (Від 19.11.2018 № 08/231-

4170/ПР). 

3) Про розірвання договору оренди земельної ділянки, площею 0,0749 

га на вул. Академіка Туполєва, 18-е у Шевченківському районі м. Києва, 

укладеного між Київською міською радою та Грігоряном Юрієм Людвиковичем 

від 04.04.2017 № 244. (Від 11.12.2017 № 08/231-3129/ПР). 

 

3.9. Про відмову у передачі земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у передачі обслуговуючому кооперативу «Житлово-

будівельний кооператив «Березняки-житло» у власність земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування багатоповерхового житлового будинку на вул. 

Генерала Тупикова, 12 у Солом’янському районі міста Києва (Д-8569). (Від 

11.02.2019 № 08/231-741/ПР).  
 

3.10. Про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 

«Інвестиційно-будівельна група» у поновленні договору оренди земельної 

ділянки від 20 жовтня 2004 року № 91-6-00355. (Від 20.03.2019 № 08/231-

1269/ПР). (Доп. Балицька О.С.). 

2) Про відмову у поновленні товариству з обмеженою 

відповідальністю «Будінформ» договору оренди земельної ділянки площею 

0,22 га на вул. Мечникова, 7-б у Печерському районі м. Києва, від 13.07.2004 

року № 698. (Від 22.02.2019 № 08/231-918/ПР). (Доп. Манойленко Н.В.). 

  

3.11. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чередниченку 
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Олександру Андрійовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35066). (Від 04.09.2018 № 08/231-

2678/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савенку Андрію 

Олександровичу на вулиці Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35315). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3147/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Суханову 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35330). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3145/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Щепінському 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35389). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3156/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Щербенюку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35374). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3155/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Левчуку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-35373). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3153/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савченку 

Володимиру Павловичу поблизу вулиці Бродівської у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-35018). (Від 06.09.2018 № 

08/231-2751/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі – підприємцю 

Бруй Анні Вікторівні на вул. Милославській у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва кафе (К-36752). (Від 18.02.2019 № 08/231-853/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ГРОМАДСЬКІЙ 
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ОРГАНІЗАЦІЇ «СПОРТ БЕЗ ПЕРЕШКОД» на просп. Лісовому, 21а у 

Деснянському районі м. Києва для розташування спортивної площадки з 

комплексом будівель і споруд (К-34145). (Від 23.07.2018 № 08/231-2369/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «Гастроном «КУРОРТНИЙ» на вул. Селянській, 1 в 

Оболонському районі м. Києва для завершення будівництва нежитлової будівлі 

- магазину-складу (К-34181). (Від 18.07.2018 № 08/231-2327/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІК» на вул. Межигірській, 56/63а у 

Подільському районі м. Києва для будівництва та обслуговування об’єктів 

фізичної культури та спорту (К-36476). (Від 14.01.2019 № 08/231-178/ПР). 

(Повторно). 

 

 

4. Різне. 

 

 

Київський міський голова     В. Кличко 
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