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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

VIII СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проект 

пленарного засідання VIII сесії                               

Київської міської ради                                         

VІІІ скликання 14.03.2019 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання VІІІ сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 14.03.2019 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської 

міської ради від 17 червня 2010 року № 974/4412 «Про затвердження Правил 

виклику для населення бригад швидкої медичної допомоги, спеціалізованої 

психіатричної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, дільничних 

лікаря-терапевта, лікаря-педіатра та лікаря-спеціаліста амбулаторно-

поліклінічних закладів міста Києва». (Від 12.12.2018 № 08/231-4288/ПР). (Доп. 

Поворозник М.Ю., Гінзбург В.Г.). 

2) Про реорганізацію Вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів № 8 

«Школа самоосвіти» Печерського району м. Києва шляхом приєднання до 

Спеціалізованої школи № 88 Печерського району м. Києва з поглибленим 

вивченням російської мови. (Від 03.01.2019 № 08/231-2/ПР). (Доп. Мартинчук 

С.О.). 
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3) Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів. (Від 

18.02.2019 № 08/231-816/ПР). (Доп. Пантелеєв П.О.). 

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

правил паркування (Від 22.10.2018 № 08/231-3705/ПР). (Повторно). (Доп. 

Шпильовий І.Ф., Бродський О.Я.). 

5) Про затвердження Міської цільової програми розвитку 

транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки. (Від 22.12.2018 № 

08/231-4313/ПР). (Повторно). (Доп. Шпильовий І.Ф.). 

6) Про затвердження Міської цільової програми підвищення 

організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року. (Від 21.12.2018 

№ 08/231-4312/ПР). (Доп. Шпильовий І.Ф.). 

7) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.10.2005 

№ 256/3717 «Про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток 

місцевого самоврядування». (Від 26.11.2018 № 08/231-4215/ПР). (Доп. 

Березніков О.І.).  

8) Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності в м. Києві. (Від 19.11.2018 № 08/231-4169/ПР). 

(Доп. Михайленко В.О., Бродський О.Я.). 

9) 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.). 

10) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Арсенал – 5» у Печерському районі міста 

Києва. (Від 07.02.2019 № 08/231-691/ПР). (Доп. Березніков О.І.). 

11) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вулиця Новикова-Прибоя, 21» в 

Оболонському районі міста Києва. (Від 07.02.2019 № 08/231-692/ПР). (Доп. 

Березніков О.І.). 

12) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет «Вулиця Львівська, 12» у Святошинському 

районі міста Києва. (Від 07.02.2019 № 08/231-693/ПР). (Доп. Березніков О.І.).   

13) Про надання статусу скверу земельній ділянці по вул. Лук’янівська, 

1 з майданчиком для вигулу тварин. (Від 03.04.2018 № 08/231-1114/ПР). (Доп. 

Банас Д.М.). 

14) Про встановлення заборони передачі майна та земель комунальної 

власності територіальної громади міста Києва у власність або користування 

юридичним особам, у статутних капіталах яких є частка держави-агресора. (Від 

20.12.2018 № 08/231-4311/ПР). (Доп. Петровець О.Ф.). 

15) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 

листопада 2013 року № 518/10006 «Про затвердження міської програми 

створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві». (Від 14.12.2018 

№ 08/231-4291/ПР). (Повторно). (Доп. Свистунов О.В., Спасибко О.В.). 

16) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 

листопада 2013 року № 518/10006 «Про затвердження міської програми 
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створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві». (Від 14.02.2019 

№ 08/231-752/ПР). (Доп. Свистунов О.В., Спасибко О.В.). 

17) Про ініціювання розірвання договору оренди на право тимчасового 

довгострокового користування землею на умовах оренди на вул. Межигірській 

56/63 у Подільському районі м. Києва від 07.09.1999 року № 85-5-00031 та 

звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки кадастровий номер 

8000000000:85:331:0023. (Від 19.10.2018 № 08/231-3702/ПР). (Доп. Сторожук 

В.П.). 

 

2. Про питання власності:  

 

1) Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва цілісного майнового комплексу 

державного закладу «Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства 

охорони здоров’я України». (Від 26.12.2018 № 08/231-4315/ПР). (Доп. Гудзь 

А.А.). 

2) 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.). 

3) Про внесення змін у додаток 3 до рішення Київської міської ради 

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

територіальної громади міста Києва». (Від 14.01.2019 № 08/231-177/ПР). (Доп. 

Заболотний Г.В.). 

4) Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва іншого окремого індивідуально 

визначеного майна. (Від 30.10.2018 № 08/231-3807/ПР). (Доп. Репік В.М.). 

5) 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). (Доп. 

Антонєнко Л.В.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію громадянці Мазніченко Любові Михайлівні 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Федора Максименка, 76-б в 

Оболонському районі м. Києва (П-9734). (Від 22.11.2017 № 08/231-2820/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Бідненко Надії 

Григорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
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будівель і споруд на вул. Крилова, 6 у Дарницькому районі м. Києва (П-9834). 

(Від 02.11.2018 № 08/231-3871/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Караульному 

Владиславу Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 109а у Голосіївському 

районі м. Києва (П-9790). (Від 18.07.2018 № 08/231-2314/ПР). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Осадчому Олександру Миколайовичу, 

члену садівничого товариства «Оболонь-2», у приватну власність земельної 

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 1-шій Продольній, діл. 

1а в Оболонському районі м. Києва (А-23545). (Від 17.05.2018 № 08/231-

1667/ПР). (Повторно). 

2) Про передачу громадянці Кияшко Ларисі Олександрівні, члену 

садівничого товариства «Монтажник» Дарницького району м. Києва, у 

приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на 

вул. 112-й Садовій, діл. 72 у Дарницькому районі м. Києва (3693). (Від 

06.06.2018 № 08/231-1957/ПР). 

3) Про передачу громадянину Сокуру Олександру Григоровичу, члену 

обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Дружба-2» Дарницького 

району м. Києва», у приватну власність земельної ділянки на вул. Садовій, 103, 

діл. 18 у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва 

(А-23772). (Від 16.07.2018 № 08/231-2255/ПР). 

4) Про передачу громадянину Польку Миколі Васильовичу, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 98 у Солом’янському районі м. Києва (А-24506). 

(Від 08.01.2019 № 08/231-19/ПР). 

5) Про передачу громадянці Таранусі Ніні Степанівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 246 у Солом’янському районі м. Києва (А-23186). 

(Від 12.09.2018 № 08/231-2847/ПР). 

6) Про передачу громадянці Гуді Ользі Єгорівні, члену громадської 

організації садівницького товариства «Фронтовик» Солом’янського району м. 

Києва земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 

Медовій, 123 у Солом’янському районі м. Києва (А-23188). (Від 12.09.2018 № 

08/231-2852/ПР). 

7) Про передачу громадянину Журавльову Юрію Анатолійовичу, 

члену громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 158 у Солом’янському районі м. Києва (А-23745). 

(Від 30.08.2018 № 08/231-2615/ПР). 

8) Про передачу громадянину Хомчаку Руслану Борисовичу, члену 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10940
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10940
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10339
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10339
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10339
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10339
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10339
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10621
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10874
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12386
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11416
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11425
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11425
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11425
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11425
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11425
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11208
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12721


5 

 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 100 у Солом’янському районі міста Києва (А-

24645). (Від 08.01.2019 № 08/231-17/ПР). 

9) Про передачу громадянину Ващенку Володимиру Віталійовичу, 

члену садівницького товариства «Бджілка», у приватну власність земельної 

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 50-й Садовій, діл. 133-а у 

Дарницькому районі м. Києва (А-23026). (Від 30.01.2018 № 08/231-293/ПР). 

10) Про передачу громадянці Кіріяк Валентині Іванівні, члену 

садівничого товариства «Будівельник», у приватну власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва на вул. Ананасній, 19-а у Подільському 

м. Києва (А-22984). (Від 03.07.2018 № 08/231-2170/ПР).  

11) Про передачу громадянці Михайлець Валентині Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 12-б у Голосіївському 

районі м. Києва (А-24037). (Від 16.07.2018 № 08/231-2242/ПР). 

12) Про передачу громадянці Пененко Олені Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 11-б у Голосіївському 

районі м. Києва (А-23532). (Від 02.11.2018 № 08/231-3872/ПР). 

13) Про передачу громадянину Ратушнюку Андрію Петровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

Голосіївському районі м. Києва (А-23543). (Від 29.05.2018 № 08/231-1843/ПР). 

14) Про передачу громадянину Крижанівському Сергію Миколайовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 14 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-23169). (Від 16.07.2018 № 08/231-2246/ПР). 

15) Про передачу громадянці Іващенко Катерині Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сергія Колоса, 106-б у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23719). (Від 04.06.2018 № 08/231-1923/ПР). 

16) Про передачу громадянці Михайлець Наталії Дмитрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 12-а у Голосіївському 

районі м. Києва (А-23841). (Від 09.07.2018 № 08/231-2193/ПР). 

17) 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). 

18) Про передачу громадянину Борисенку Ярославу Анатолійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 73 у 

Солом’янському районі міста Києва (А-25443). (Від 16.01.2019 № 08/231-

286/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10861
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10861
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10861
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10861
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10865
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10865
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10865
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10865
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13559
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13559
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19) Про передачу громадянці Ковальчук Олені Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Дніпродзержинській, 127 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-21891). (Від 08.12.2015 № 08/231-39/ПР). 

20) Про передачу громадянці Тютюн Тетяні Олексіївні у приватну 

власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул. 

Бродівській, 93а у Голосіївському районі м. Києва (А-7809). (Від 14.03.2018 № 

08/231-890/ПР). 

 

3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про виключення земельної ділянки по вул. Челябінській, 7-А з 

Переліку земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах 

(аукціонах) суб’єктам підприємницької діяльності під забудову. (Від 06.11.2018 

№ 08/231-3902/ПР). (Доп. Петровець О.Ф.). 

 

3.4. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення приватному акціонерному товариству «Київський 

електротехнічний завод «Транссигнал» договору оренди земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування гуртожитку на вул. Городній, 9 у 

Солом’янському районі м. Києва та внесення змін до нього (А-23436). (Від 

12.09.2018 № 08/231-2846/ПР). 

2) Про поновлення публічному акціонерному товариству 

«Київводоканал» договору оренди земельної ділянки для обслуговування, 

експлуатації, будівництва та реконструкції будівель і споруд Бортницької 

станції аерації на вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі м. Києва (А-

24921). (Від 23.10.2018 № 08/231-3739/ПР). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОНКОРД ТРЕЙД» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування торговельного комплексу з паркінгом на вул. Василя Порика, 

5а у Подільському районі м. Києва (А-24835). (Від 14.02.2019 № 08/231-

754/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ФРЕГАТ» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування причалу для швартування розважального комплексу - 

дебаркадера «Голден Принц» на Набережному шосе (біля Наводницького 

парку) у Печерському районі м. Києва (А-19732). (Від 12.02.2018 № 08/231-

535/ПР). 

 

3.5. Надання/передача: 

 

1) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОЧЕ 

ГРУП ОФ КОМПАНІС» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9631
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9631
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9631
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9631
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12404
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11414
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13917
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9312
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9370
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нежитлової будівлі на вул. Драгоманова, 1-м у Дарницькому районі м. Києва 

(А-23601). (Від 20.02.2018 № 08/231-626/ПР). 

2)  Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН2» для експлуатації та обслуговування 

виробничих будівель на вул. Малинській, 20-а у Святошинському районі м. 

Києва (А-25077). (Від 21.06.2018 № 08/231-2103/ПР). 

3) Про передачу Компанії «КМ КОР ЛІМІТЕД» (КМ СОRЕ LІМІТЕD) 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку 

адміністративного призначення на вул. Північно-Сирецькій, 1-3 (літ. Р) у 

Подільському районі м. Києва (Д-8090). (Від 06.03.2018 № 08/231-801/ПР). 

4) 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). 

5) 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). 

6) Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ АРТ» на вул. Березневій, 

12 у Дніпровському районі міста Києва для влаштування об’єкта інженерно-

транспортної інфраструктури (заїзду до території закладу освіти та виїзду з 

території закладу освіти) (Д-8990). (Від 22.01.2019 № 08/231-356/ПР). 

7) Про передачу земельної ділянки громадянину Філімонову 

Олександру Віталійовичу для будівництва, експлуатації та обслуговування 

магазину на вул. Гродненській, 11-г у Дніпровському районі м. Києва (А-

25498). (Від 30.08.2018 № 08/231-2602/ПР). 

8) Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЙ АВТО ГРУП» для будівництва, 

експлуатації та обслуговування торговельного комплексу із станціями 

технічного обслуговування «Опель», «Рено», «Ніссан» в 11-му мікрорайоні 

житлового масиву «Позняки» у Дарницькому районі м. Києва» (А-25951). (Від 

26.02.2019 № 08/231-925/ПР). 

9) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОМ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд на вул. 

Камишинській, 3-А у Голосіївському районі міста Києва (А-26615). (Від 

14.02.2019 № 08/231-766/ПР). 

10) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОМ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд виробничої бази 

БМУ-2 на вул. Камишинській, 3-А у Голосіївському районі міста Києва (А-

26614). (Від 14.02.2019 № 08/231-767/ПР). 

11) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9370
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10748
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9526
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-13614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13614
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11197
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11197
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-14079
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14079
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13925
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13925
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13925
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13925
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13925
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13920
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відповідальністю «ГРАВІТІ» для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-виробничих будівель і споруд на вул. Кирилівській, 41-45 у 

Подільському районі міста Києва (А-26309). (Від 14.02.2019 № 08/231-759/ПР). 

12) Про надання Державному підприємству «Укрінвестбуд» у постійне 

користування земельної ділянки для будівництва житлового комплексу з 

вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом на вул. 

Академіка Заболотного, 15-г у Голосіївському районі міста Києва (Д-8911). (Від 

14.02.2019 № 08/231-755/ПР). 

13) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «УКРАЇНСЬКИЙ 

ВОДНОЛИЖНИЙ СТАДІОН» в оренду земельних ділянок для розміщення 

спортивно-оздоровчого центру з системою канатно-буксирувальних доріг у 

парку Дружби Народів на просп. Генерала Ватутіна, 21 у Деснянському районі 

міста Києва (А-25971). (Від 12.02.2019 № 08/231-744/ПР). 

14) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«НЕО ВІТА» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої 

бази на просп. Соборності, 19 у Дніпровському районі м. Києва (Д-8096). (Від 

21.06.2018 № 08/231-2115/ПР). 

15) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Школа 

адвокатської майстерності» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будинку офісного призначення на вул. Ентузіастів, 1/2 у 

Дніпровському районі м. Києва (Д-8593). (Від 13.09.2018 № 08/231-2857/ПР). 

16) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«БЕНЕФІС-ІНВЕСТ» в оренду земельної ділянки для експлуатації і 

обслуговування нежитлового будинку, офісних приміщень та приміщень 

громадського призначення на вул. Михайла Грушевського, 28б у Печерському 

районі міста Києва (Д-9027). (Від 14.02.2019 № 08/231-765/ПР). 

17) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛГРУП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в оренду 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно-

господарської будівлі на просп. Повітрофлотському, 54 у Солом’янському 

районі міста Києва (Д-8916). (Від 21.02.2019 № 08/231-912/ПР). 

18) Про передачу МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ГЮМРІ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі для прийому склобою на вул. Академіка Карпинського, 9 у 

Солом’янському районі м. Києва (Д-8551). (Від 20.06.2018 № 08/231-2082/ПР). 

19) Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 

«Дарницький ринок» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

ринкового комплексу на вул. Бориспільській, 1 у Дарницькому районі міста 

Києва (Д-8035). (Від 26.02.2019 № 08/231-928/ПР). 

20) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСКЕТ» в оренду земельної ділянки для 

обслуговування та ремонту об’єкту транспортної інфраструктури (проїзд) (крім 

об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Кайсарова, 15 у Солом’янському районі 

міста Києва (Д-7694). (Від 31.01.2019 № 08/231-564/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13920
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13920
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13920
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13918
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13789
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13789
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13789
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13789
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13789
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13789
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11289
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11289
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11289
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11289
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13923
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10742
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14086
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13811
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13811
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21) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Туенко» 

в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі 

багатофункціонального призначення на вул. Миколи Закревського, 8 у 

Деснянському районі міста Києва (Д-8873). (Від 07.12.2018 № 08/231-4278/ПР). 

22) 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).  

 

3.6. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Посудевській Олені Василівні на вул. 

Крилова, 30-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32865). (Від 26.04.2018 № 

08/231-1434/ПР). 

 

3.7. 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» на вул. 

Плещеєва, 33 у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, утримання 

та експлуатації зелених насаджень (скверу) (К-36274). (Від 27.12.2018 № 

08/231-4339/ПР). 

2) 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. 

Новопирогівській, 29 у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, 

утримання та експлуатації зелених насаджень (скверу) (К-36275). (Від 

27.12.2018 № 08/231-4340/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 вул. 

Писаржевського, 8, 8-А та вул. Іртишській, 20 у Голосіївському районі м. Києва 

для облаштування, утримання та експлуатації зелених насаджень (скверу) (К-

36273). (Від 09.01.2019 № 08/231-60/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» на вул. 

Донецькій, 57-а у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-36241). (Від 20.12.2018 № 08/231-4308/ПР). 

 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12684
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12684
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-10112
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10112
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10112
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10112
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10112
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7738
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7738
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7738
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7738
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7738
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7738
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8470
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12744
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12744
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3.8. Про затвердження проекту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок Національній академії внутрішніх справ для експлуатації та 

обслуговування навчального корпусу з гуртожитком на вул. Генерала 

Карбишева, 3 у Дніпровському районі міста Києва (А-0554). (Від 08.01.2019 № 

08/231-4/ПР).  

 

3.9. Про поділ земельних ділянок:  

 

1) Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства з 

обмеженою відповідальністю «КАМАТЕК» та передачу в оренду земельних 

ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТРСЕРВІСГРУП» та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРІ ГРУПП» для реконструкції існуючих будівель і 

споруд, нового будівництва адміністративного комплексу з подальшою 

експлуатацією на Залізничному шосе, 47 у Печерському районі міста Києва (А-

26594). (Від 31.01.2019 № 08/231-600/ПР). 

 

3.10. Про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки від 

16.07.2007 № 75-6-00351, укладеного між Київською міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВЕЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛ» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з паркінгом на вул. Булгакова, 9 у Святошинському районі м. Києва 

(А-23491). (Від 03.07.2017 № 08/231-1578/ПР). 

 

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 кооперативу по будівництву 

та експлуатації індивідуальних гаражів «Либідь» на шосе Залізничному, 2 у 

Печерському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування 

паркінгу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та 

офісного призначення (К-33411). (Від 19.04.2018 № 08/231-1327/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ріпці 

Олександру Віталійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 232 (з парного 

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

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

36733). (Від 22.01.2019 № 08/231-438/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дяченку 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13279
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13818
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7248
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7248
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7248
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7248
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7248
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7248
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10016
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13685
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13685
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13685
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13685
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13685
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13685
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13676
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13676
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Володимиру Вікторовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 219 (з парного 

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

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

36729). (Від 22.01.2019 № 08/231-434/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Швець Катерині 

Миколаївні в мікрорайоні Осокорки Дарницького району м. Києва для ведення 

садівництва (К-33635). (Від 16.05.2018 № 08/231-1631/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тютюну Віктору 

Володимировичу на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33284). (Від 11.06.2018 № 08/231-2015/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Доманському 

Олександру Анатолійовичу на вул. Івана Франка у Дарницькому районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33961). (Від 13.06.2018 № 08/231-2052/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коломійцю 

Вадиму Анатолійовичу на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33657). (Від 22.05.2018 № 08/231-1752/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Горбуновій Ксенії 

Анатоліївні в мікрорайоні Осокорки Дарницького району м. Києва для ведення 

садівництва (К-33647). (Від 23.05.2018 № 08/231-1791/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Місюрі Ніні 

Миколаївні в мікрорайоні Осокорки Дарницького району м. Києва для ведення 

садівництва (К-33637). (Від 23.05.2018 № 08/231-1790/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сінельникову 

Юрію Васильовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 79) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36606). (Від 

15.01.2019 № 08/231-221/ПР).  

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Власенку 

Олександру Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 34) у 

Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-

36529). (Від 11.01.2019 № 08/231-160/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Васильєвій Тетяні 

Євгенівні поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 21) у Деснянському районі м. 

Києва для дачного будівництва (К-36592). (Від 16.01.2019 № 08/231-306/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13676
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13676
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13676
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13676
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10663
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10412
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10453
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10452
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13519
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13464
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13464
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13464
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13464
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13464
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13598
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13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Присяжнюку 

Василю Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 39) у 

Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-

36576). (Від 16.01.2019 № 08/231-303/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Новосьолову 

В’ячеславу Валерійовичу на острові Водників у Голосіївському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва (К-33382). (Від 22.05.2018 № 08/231-

1758/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Соколовському 

Олександру Леонідовичу (діл. 25), що межує з вул. Гійома де Боплана у 

Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-

36609). (Від 15.01.2019 № 08/231-213/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Звіріку 

Валентину Леонідовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 27) у 

Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-

36631). (Від 15.01.2019 № 08/231-192/ПР).  

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Йончику Сергію 

Дмитровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл.17) у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36574). (Від 16.01.2019 № 

08/231-300/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пуджумсу 

Володимиру Валерійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 62) у 

Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-

36585). (Від 16.01.2019 № 08/231-311/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Руденку Віктору 

Вікторовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 29) у Деснянському районі м. 

Києва для дачного будівництва (К-36563). (Від 16.01.2019 № 08/231-309/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гевку Ігорю 

Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 96) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36558). (Від 15.01.2019 № 

08/231-218/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Закусілу Сергію 

Васильовичу яка межує з вул. Гійома де Боплана (діл. 88) у Деснянському 

районі м. Києва для дачного будівництва (К-36608). (Від 22.01.2019 № 08/231-

440/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10418
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13491
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13586
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13586
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13586
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13586
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13586
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13687
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22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Давиденку 

Олександру Анатолійовичу яка межує з вул. Гійома де Боплана (діл. 78) у 

Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-

36611). (Від 22.01.2019 № 08/231-439/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васильєву 

Сергію Вікторовичу у Деснянському районі м. Києва для дачного будівництва 

(К-36310). (Від 15.01.2019 № 08/231-215/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ткаличу 

Максиму Володимировичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 53) у 

Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва         

(К-36522). (Від 16.01.2019 № 08/231-295/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Яцику Віталію 

Степановичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 12) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36541). (Від 16.01.2019 № 

08/231-293/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гелюті Петру 

Петровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 74) у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36587). (Від 16.01.2019 № 

08/231-307/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Романюку Ігорю 

Віталійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 48) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36536). (Від 16.01.2019 № 

08/231-308/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Товстусі Сергію 

Сергійовичу на вул. Деснянській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36368). (Від 15.01.2019 № 08/231-187/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Підлісному 

Олегу Олександровичу на вул. Мостищанській, 3а у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та експлуатації жилого будинку, господарських будівель 

та споруд (К-36747). (Від 15.01.2019 № 08/231-200/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Вернигорі 

Володимиру Анатолійовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. 

Києва для ведення садівництва (К-33095). (Від 30.05.2018 № 08/231-1886/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Калмикову 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13565
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13565
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13565
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13565
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13565
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13599
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13599
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13599
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13599
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13599
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13600
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13486
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10544
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10788
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Олександру Володимировичу у пров. Ржевському, 4 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34151). (Від 25.06.2018 № 08/231-2145/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ноженку 

Володимиру Сергійовичу на хуторі Мриги у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33884). (Від 21.06.2018 № 08/231-2105/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Главацькому 

Ярославу Дмитровичу на вул. Красилівській, 9 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33892). (Від 21.06.2018 № 08/231-2107/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Силенко Аллі 

Леонідівні на вул. Бродівській, 129 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34303). (Від 25.06.2018 № 08/231-2156/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нікітюку 

Олександру Олександровичу на острові Водників у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-33381). (Від 24.05.2018 № 

08/231-1825/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Крессу Максиму 

Сергійовичу на острові Водників у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-33472). (Від 25.06.2018 № 8/231-

2144/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Алавердяну 

Генадію Робертовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 80) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (А-36571). (Від 

16.01.2019 № 08/231-289/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кур’яну Євгену 

Олександровичу на Лисогірському узвозі у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального жилого, гаражного і дачного будівництва (К-30799). (Від 

25.06.2018 № 08/231-2153/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чечелю Олексію 

Олексійовичу на вул. Бродівській, 68 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32806). (Від 24.05.2018 № 08/231-1822/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пилявцю Ігорю 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10788
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10797
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10797
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10797
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10797
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10797
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10786
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10786
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10786
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10786
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10786
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13561
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13561
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13561
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13561
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13561
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10792
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10792
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10792
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10792
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10792
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10482
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10407
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Ростиславовичу на острові Водників у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-33467). (Від 22.05.2018 № 08/231-

1747/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Войтенку 

Володимиру Володимировичу на вул. Обухівській у Святошинському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33746). (Від 30.05.2018 № 08/231-1875/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шарапі 

Володимиру Вікторовичу у пров. Михайла Івченка у Святошинському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33928). (Від 13.06.2018 № 08/231-2050/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шарапі 

Володимиру Вікторовичу на вул. Генерала Наумова у Святошинському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33932). (Від 13.06.2018 № 08/231-2051/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шарапі 

Володимиру Вікторовичу на просп. Академіка Палладіна у Святошинському 

районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-33930). (Від 29.05.2018 № 08/231-1860/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Яніцькому 

Сергію Станіславовичу на вул. Академіка Туполєва, 18-ж у Шевченківському 

районі для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (К-34027). (Від 21.06.2018 № 08/231-2104/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фарсікову 

Дмитру Олександровичу на хуторі Микільському, 17 км Мінського проспекту, 

літ. И в Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30968). (Від 09.07.2018 № 

08/231-2197/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шовкуну 

Андрію Петровичу на хуторі Микільському, 17 км Мінського проспекту, літ. У 

в Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-30969). (Від 09.07.2018 № 08/231-

2196/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину П’ятову Андрію 

Євгеновичу на розі вул. Резервної та вул. Автозаводської в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34160). (Від 03.07.2018 № 08/231-2177/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10520
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10689
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10689
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10689
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10689
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10689
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10540
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10749
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10832
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10831
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10817
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10817
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49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Назаренку 

Віталію Васильовичу біля пров. Залужного у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31214). (Від 21.06.2018 № 08/231-2106/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Михайловському 

Андрію В’ячеславовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 282 (з парного 

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

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

36727). (Від 22.01.2019 № 08/231-441/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іщенку 

В’ячеславу Леонідовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 173 (з парного 

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

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

36722). (Від 22.01.2019 № 08/231-442/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гербичу Тарасу 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 229 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36695). (Від 

22.01.2019 № 08/231-443/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Оголюку Іллі 

Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 30 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36743). (Від 22.01.2019 № 08/231-

444/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чечку Ігорю 

Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 41) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36580). (Від 16.01.2019 № 

08/231-297/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сіроусу Андрію 

Володимировичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 36) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36544). (Від 

16.01.2019 № 08/231-299/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Оніщенку 

В’ячеславу Валерійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 37) у 

Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-

36589). (Від 15.01.2019 № 08/231-231/ПР). 
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57) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бабюку Олексію 

Віталійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 40) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36605). (Від 15.01.2019 № 

08/231- 237/ПР). 

58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Королю Ігорю 

Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 26) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36616). (Від 15.01.2019 № 

08/231-238/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Загурі 

Олександру Павловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36815). (Від 22.01.2019 № 08/231-411/ПР). 

60) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Швачці 

Олександру Івановичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37049). (Від 22.01.2019 № 08/231-412/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петрусенку 

Андрію Олександровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36919). (Від 22.01.2019 № 08/231-426/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

Максиму Олексійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36984). (Від 22.01.2019 № 08/231-425/ПР). 

63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сухорукову 

Олександру Володимировичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36999). (Від 22.01.2019 № 08/231-

414/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковтуну Дмитру 

Михайловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36885). (Від 22.01.2019 № 08/231-410/ПР). 

65) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Степаненку 

Вадиму Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
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будівель і споруд (К-36939). (Від 22.01.2019 № 08/231-407/ПР). 

66) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дубову Богдану 

Сергійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36941). (Від 22.01.2019 № 08/231-420/ПР). 

67) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Аніщенку 

Сергію Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36867). (Від 22.01.2019 № 08/231-421/ПР). 

68) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сірошу 

Олександру Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36902). (Від 22.01.2019 № 08/231-

429/ПР). 

69) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сірошу Віталію 

Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36900). (Від 22.01.2019 № 08/231-409/ПР). 

70) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковтун Наталії 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36821). (Від 22.01.2019 № 08/231-428/ПР). 

71) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Осаулу Дмитру 

Олександровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36814). (Від 22.01.2019 № 08/231-408/ПР). 

72) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоренку 

Сергію Олексійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36917). (Від 22.01.2019 № 08/231-427/ПР). 

73) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сом Оксані 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36995). (Від 22.01.2019 № 08/231-422/ПР). 

74) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Слюсару Сергію 

Юрійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 
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Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36899). (Від 22.01.2019 № 08/231-406/ПР). 

75) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Медкову 

Ярославу Едуардовичу в урочищах «Моложі»", «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36813). (Від 22.01.2019 № 08/231-423/ПР). 

76) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шараговій Аліні 

Ігорівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36897). (Від 22.01.2019 № 08/231-404/ПР). 

77) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ткачу Юрію 

Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36909). (Від 22.01.2019 № 08/231-417/ПР). 

78) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковтуну Євгену 

Васильовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36991). (Від 22.01.2019 № 08/231-424/ПР). 

79) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Барановській 

Анастасії Олександрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36797). (Від 22.01.2019 № 08/231-403/ПР). 

80) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Трухану 

Валерію Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36789). (Від 22.01.2019 № 08/231-402/ПР). 

81) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Єреденку Сергію 

Івановичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36923). (Від 22.01.2019 № 08/231-416/ПР). 

82) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Цимбалісту 

Михайлу Петровичу в урочищі «Моложі» у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36768). (Від 22.01.2019 № 08/231-401/ПР). 

83) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рупасову 

Олександру Олександровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 
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Деснянському районі м. Києва для будівництва житлового будинку і 

господарських будівель (К-36860). (Від 22.01.2019 № 08/231-400/ПР). 

84) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковальову 

Олексію Вадимовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36836). (Від 22.01.2019 № 08/231-415/ПР). 

85) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Царенку 

Володимиру Леонідовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36881). (Від 22.01.2019 № 08/231-399/ПР). 

86) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бойку Дмитру 

Дмитровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36835). (Від 22.01.2019 № 08/231-398/ПР). 

87) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковтуну 

Михайлу Павловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36904). (Від 22.01.2019 № 08/231-431/ПР). 

88) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Найді Олексію 

Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36959). (Від 22.01.2019 № 08/231-397/ПР). 

89) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковтуну 

Олексію Васильовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36988). (Від 22.01.2019 № 08/231-430/ПР). 

90) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Щоголь Катерині 

Василівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36992). (Від 22.01.2019 № 08/231-419/ПР). 

91) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шейку 

Олександру Олександровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36812).(Від 22.01.2019 № 08/231-

418/ПР). 

92) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Аршбі Даніїлу 
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Гіглайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36852). (Від 22.01.2019 № 08/231-405/ПР). 

93) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дещенку 

Ярославу Юрійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36908). (Від 22.01.2019 № 08/231-413/ПР). 

94) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Рижаковій Юлії 

Борисівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36990). (Від 22.01.2019 № 08/231-396/ПР). 

95) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пилипенку 

Олександру Володимировичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36920). (Від 22.01.2019 № 08/231-

358/ПР). 

96) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Десику 

Олександру Михайловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36816). (Від 22.01.2019 № 08/231-357/ПР). 

97) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Яровій Аллі 

Петрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36894). (Від 22.01.2019 № 08/231-355/ПР). 

98) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуменюку 

Олександру Івановичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36834). (Від 22.01.2019 № 08/231-354/ПР). 

99) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гнатенко Ірині 

Володимирівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36861). (Від 22.01.2019 № 08/231-366/ПР). 

100) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лічману Роману 

Михайловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36775). (Від 22.01.2019 № 08/231-457/ПР). 
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101) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гнатенко 

Валентині Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36888). (Від 22.01.2019 № 08/231-360/ПР). 

102) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гнатенку Ігорю 

Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36895). (Від 22.01.2019 № 08/231-359/ПР). 

103) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бовсунівському 

Віктору Володимировичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36863). (Від 22.01.2019 № 08/231-456/ПР). 

104) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дроботун Лілії 

Олексіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36819). (Від 22.01.2019 № 08/231-432/ПР). 

105) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Долговій Тетяні 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36886). (Від 22.01.2019 № 08/231-433/ПР). 

106) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Луценку 

Олександру Вікторовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36817). (Від 22.01.2019 № 08/231-361/ПР). 

107) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковтуну 

Олександру Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36820). (Від 22.01.2019 № 08/231-

362/ПР). 

108) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Мельник Оксані 

Петрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36828). (Від 22.01.2019 № 08/231-363/ПР). 

109) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Богачуку 

Владиславу Віталійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 
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районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36825). (Від 22.01.2019 № 08/231-364/ПР). 

110) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

Олександру Михайловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36832). (Від 22.01.2019 № 08/231-365/ПР). 

111) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бакка Юлії 

Валеріївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36871). (Від 22.01.2019 № 08/231-374/ПР). 

112) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Довгополій Тетяні 

Вікторівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36822). (Від 22.01.2019 № 08/231-388/ПР). 

113) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Франовській Ірині 

Михайлівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36929). (Від 22.01.2019 № 08/231-389/ПР). 

114) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Борідченко 

Любові Володимирівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36866). (Від 22.01.2019 № 08/231-385/ПР). 

115)  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковтуну 

Олександру Михайловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36906). (Від 22.01.2019 № 08/231-384/ПР). 

116) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сірош Олені 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36903). (Від 22.01.2019 № 08/231-383/ПР). 

117) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федоренку 

Андрію Михайловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36802). (Від 22.01.2019 № 08/231-382/ПР). 

118) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ігнатенку 

Володимиру Івановичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 
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районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37033). (Від 22.01.2019 № 08/231-381/ПР). 

119) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Стеблині Олегу 

Васильовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37029). (Від 22.01.2019 № 08/231-380/ПР). 

120) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Линичуку Петру 

Іллічу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36925). (Від 22.01.2019 № 08/231-379/ПР). 

121) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Грибу Миколі 

Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36922). (Від 22.01.2019 № 08/231-378/ПР). 

122) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ігнатенко Юлії 

Юріївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36898). (Від 22.01.2019 № 08/231-376/ПР). 

123) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шликовій Галині 

Терентіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36870). (Від 22.01.2019 № 08/231-377/ПР). 

124) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бедію Василю 

Васильовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36846). (Від 22.01.2019 № 08/231-386/ПР). 

125) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Марченку 

Олександру Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36833). (Від 22.01.2019 № 08/231-

387/ПР). 

126) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гордієнку 

Олександру Борисовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36998). (Від 22.01.2019 № 08/231-390/ПР). 

127) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13638
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13637
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13637
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13637
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13637
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13637
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13636
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13635
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13633
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13633
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13633
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13633
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13633
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13634
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13634
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13634
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13634
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13634
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13643
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13643
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13643
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13643
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13643
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13644
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13644
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13644
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13644
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13644
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13644
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13647
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13649
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13649


25 

 

Євгенію Вікторовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку 

господарських будівель і споруд (К-36858). (Від 22.01.2019 № 08/231-392/ПР). 

128) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кришню 

Руслану Олексійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36891). (Від 22.01.2019 № 08/231-393/ПР). 

129) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дроботун Вікторії 

Василівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36882). (Від 22.01.2019 № 08/231-394/ПР). 

130) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Негоді 

Володимиру Володимировичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36933). (Від 22.01.2019 № 08/231-

395/ПР). 

131) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковтун Аліні 

Олександрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37027). (Від 22.01.2019 № 08/231-367/ПР). 

132) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Степаненко 

Катерині Сергіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36980). (Від 22.01.2019 № 08/231-370/ПР). 

133) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коваленку 

Вячеславу Володимировичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36997). (Від 22.01.2019 № 08/231-

371/ПР). 

134) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кондратовецю 

Віталію Олександровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36841). (Від 22.01.2019 № 08/231-391/ПР). 

135) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Клічуку Миколі 

Аркадійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36911). (Від 22.01.2019 № 08/231-372/ПР). 
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136) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гордієнку 

Миколі Павловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36914). (Від 22.01.2019 № 08/231-373/ПР). 

137) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриціву Василю 

Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 228 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36737). (Від 

22.01.2019 № 08/231-451/ПР). 

138) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Крижановському 

Артуру Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 185 (з парного 

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

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

36678). (Від 22.01.2019 № 08/231-450/ПР). 

139) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рудому Івану 

Тарасовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 175 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36721). (Від 

22.01.2019 № 08/231-449/ПР). 

140) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Макусі Віктору 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 233 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36758). (Від 

22.01.2019 № 08/231-448/ПР). 

141) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дворецькому 

Олександру Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 221 (з парного 

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

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

36701). (Від 22.01.2019 № 08/231-447/ПР). 

142) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Немченку 

Олександру Івановичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 284 (з парного боку) 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36686). (Від 

15.01.2019 № 08/231-242/ПР). 

143) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чечелю Олексію 

Олексійовичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 
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будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33579). (Від 30.05.2018 № 08/231-1883/ПР). 

144) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чечелю Олексію 

Олексійовичу у пров. Залежному, 53 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32805). (Від 30.05.2018 № 08/231-1879/ПР). 

145) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кивлюку Павлу 

Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 224 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36683). (Від 

15.01.2019 № 08/231-239/ПР). 

146) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лазарчуку Олегу 

Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 183 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36690). (Від 

15.01.2019 № 08/231-244/ПР). 

147) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ткаченку Сергію 

Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 176 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36734). (Від 

15.01.2019 № 08/231-245/ПР). 

148) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Харченку 

Андрію Сергійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 217 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36699). (Від 

15.01.2019 № 08/231-241/ПР). 

149) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тараненку 

Андрію Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 435 (з парного 

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

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

36386). (Від 11.01.2019 № 08/231-163/ПР). 

150) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Юсупову 

Миколі Михайловичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку), діл. 275 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36413). (Від 

11.01.2019 № 08/231-164/ПР). 

151) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ліцишину 
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Володимиру Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 260 (з парного 

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

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

36440). (Від 11.01.2019 № 08/231-165/ПР). 

152) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Скрипнюку 

Тарасу Васильовичу на вул. Академіка Заболотного (з непарного боку), діл. 3 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36327). (Від 

11.01.2019 № 08/231-166/ПР). 

153) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гордовському 

Олександру Лаврентійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 245 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36408). (Від 

11.01.2019 № 08/231-172/ПР). 

154) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мацюку Сергію 

Федоровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 273 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36428). (Від 

11.01.2019 № 08/231-173/ПР). 

155) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шарзі Сергію 

Віталійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 240 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36452). (Від 

11.01.2019 № 08/231-174/ПР). 

156) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Даценку Ігорю 

Ігоровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 265 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36442). (Від 

11.01.2019 № 08/231-175/ПР). 

157) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Поліщуку 

Сергію Аркадійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 277 (з парного боку) 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36718). (Від 

15.01.2019 № 08/231-220/ПР). 

158) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фокіну Олексію 

Вікторовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 25 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (К-36742). (Від 15.01.2019 № 08/231-223/ПР). 
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159) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Комарову Ігорю 

Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 179 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36697). (Від 

22.01.2019 № 08/231-452/ПР). 

160) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мандзюку 

Олександру Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 182 (з парного 

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

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

36691). (Від 15.01.2019 № 08/231-251/ПР). 

161) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бондаренку 

Олександру Сергійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 18 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36176). (Від 

15.01.2019 № 08/231-227/ПР). 

162) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Власенку Олегу 

Вікторовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 2 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36746). (Від 15.01.2019 № 08/231-

229/ПР). 

163) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Степанову 

Григорію Сергійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 283 (з парного боку) 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36675). (Від 

15.01.2019 № 08/231-230/ПР). 

164) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гобовій Марії 

Анатоліївні на вул. Академіка Заболотного, діл. 244 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36599). (Від 

15.01.2019 № 08/231-232/ПР). 

165) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Стєфанішину 

Віталію Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 178 (з парного 

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

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

36681). (Від 15.01.2019 3 08/231-240/ПР). 

166) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Прібилєву Юрію 

Борисовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 215 (з парного боку) у 
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Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36693). (Від 

15.01.2019 № 08/231-246/ПР). 

167) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Захарчуку 

Дмитру Васильовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 222 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36762). (Від 

15.01.2019 № 08/231-234/ПР). 

168) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Попову Сергію 

Георгійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 299 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36698). (Від 

15.01.2019 № 08/231-235/ПР). 

169) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Демурі Андрію 

Юрійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 216 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36692). (Від 

15.01.2019 № 08/231-236/ПР). 

170) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Єгорову Віталію 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 28 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36740). (Від 15.01.2019 № 08/231-

243/ПР). 

171) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ковалю 

Валентину Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 40 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36739). (Від 

15.01.2019 № 08/231-214/ПР). 

172) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Добровольському Тарасу Олеговичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 280 (з 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (К-36765). (Від 15.01.2019 № 08/231-216/ПР). 

173) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лисому Борису 

Борисовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 301 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36694). (Від 

15.01.2019 № 08/231-219/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13532
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13533
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13542
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13517
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13517


31 

 

174) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мукану Андрію 

Станіславовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 174 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36725). (Від 

16.01.2019 № 08/231-313/ПР). 

175) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сухову Ігорю 

Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 15 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36744). (Від 

16.01.2019 № 08/231-314/ПР). 

176) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сасацяну 

Вартану Рубеновичу на вул. Малокитаївській, 84 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33470). (Від 15.05.2018 № 08/231-1607/ПР). 

177) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевчуку Юрію 

Володимировичу у пров. Залужному, 57 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33753). (Від 22.05.2018 № 08/231-1749/ПР). 

178) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Подпалову 

Олегу Анатолійовичу у пров. Залужному, 21-д у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33846). (Від 30.05.2018 № 08/231-1873/ПР). 

179) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смоляру 

Володимиру Сергійовичу у пров. Залежному, 21е у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33911). (Від 30.05.2018 № 08/231-1880/ПР). 

180) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Брайку 

Володимиру Вікторовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 286 (з парного 

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

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

36728). (Від 16.01.2019 № 08/231-298/ПР). 

181) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Скибицькому 

Олександру Станіславовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 302 (з парного 

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

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

36682). (Від 15.01.2019 № 08/231-203/ПР). 
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182) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Боярчуку 

Олександру Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 234 (з парного 

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

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

36720). (Від 15.01.2019 № 08/231-204/ПР). 

183) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Недашківському 

Дмитру Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 300 (з парного 

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

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

36688). (Від 15.01.2019 № 08/231-205/ПР). 

184) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Олехновичу 

Івану Адамовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 223 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36763). (Від 

15.01.2019 № 08/231-206/ПР). 

185) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Оганесяну 

Сергію Марзпетунійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 279 (з парного 

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

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

36714). (Від 15.01.2019 № 08/231-208/ПР). 

186) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Савеноку Сергію 

Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 276 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36716). (Від 

15.01.2019 № 08/231-207/ПР). 

187) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Артюху 

Олександру Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 248 (з парного 

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

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

36590). (Від 15.01.2019 № 08/231-209/ПР). 

188) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Новікову Денису 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 246 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36594). (Від 

15.01.2019 № 08/231-210/ПР). 

189) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Захарченку 

Володимиру Анатолійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 231 (з парного 
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боку) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

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

36756). (Від 15.01.2019 № 08/231-211/ПР). 

190) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ткаченку 

Віталію Вікторовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 19 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36738). (Від 

15.01.2019 № 08/231-195/ПР). 

191) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Арапову Сергію 

Валерійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 180 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36696). (Від 

15.01.2019 № 08/231-194/ПР). 

192) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Норенку 

Олексію Ігоровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 281 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36761). (Від 

15.01.2019 № 08/231-193/ПР). 

193) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зеленському 

Сергію Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 226 (з парного боку) 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36731). (Від 

15.01.2019 № 08/231-191/ПР). 

194) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Саволюку 

Михайлу Олександровичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36299). (Від 

11.01.2019 № 08/231-162/ПР). 

195) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лещенку Сергію 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 225 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36736). (Від 

15.01.2019 № 08/231-224/ПР). 

196) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Павлову Дмитру 

Сергійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 252 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36597). (Від 

15.01.2019 № 08/231-233/ПР). 
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197) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чоботоку 

Володимиру Івановичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36318). (Від 

11.01.2019 № 08/231-168/ПР). 

198) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гомельському 

Владиславу Валентиновичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 102 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36330). (Від 

15.01.2019 № 08/231-249/ПР). 

199) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чегринцю 

Євгенію Геннадійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 317 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36604). (Від 

16.01.2019 № 08/231-304/ПР). 

200) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зайцеву Артуру 

Юрійовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 205 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36679). (Від 

16.01.2019 № 08/231-301/ПР). 

201) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Боднару Валерію 

Васильовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 278 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36760). (Від 17.01.2019 № 08/231-

329/ПР). 

202) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кондратенку 

Валерію Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 227 (з парного 

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

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

36724). (Від 15.01.2019 № 08/231-202/ПР). 

203) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Немченку Івану 

Олександровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 285 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36687). (Від 

15.01.2019 № 08/231-199/ПР). 

204) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Головатенку 

Олександру Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 218 (з парного 
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боку) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

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

36685). (Від 15.01.2019 № 08/231-201/ПР). 

205) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Попову Ігорю 

Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 13 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36745). (Від 

15.01.2019 № 08/231-197/ПР). 

206) 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). 

 

4. Різне. 

 

 

Київський міський голова     В. Кличко 
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