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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 16.05.2019 

 

 

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 16.05.2019 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації 

(НЕФКО) комунальним підприємством «Група впровадження проекту з 

енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва». (Від 

03.04.2019 № 08/231-1384/ПР). (Доп. Репік В.М.). 

2) Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів. (Від 

21.03.2019 № 08/231-1277/ПР). (Доп. Пантелеєв П.О., Науменко Д.В.). 

3) Про збільшення розміру статутного капіталу комунального 

підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київське інвестиційне агентство». (Від 13.11.2018 № 08/231-

4039/ПР). (Доп. Тур Ю.Л.). 

4) Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» 

Літвіновій С. М. (Від 08.05.2018 № 08/231-1514/ПР). (Доп. Загуменний Д.М.).  

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14497
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14497
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-12402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12402
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9696
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9696
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5) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України трудового колективу 

Акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-

конструкторський інститут «Енергопроект». (Від 09.01.2019 № 08/231-56/ПР). 

(Доп. Загуменний Д.М., Шедов І.В.). 

6) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Швецової Олени 

Валентинівни. (Від 08.02.2019 № 08/231-728/ПР). (Доп. Загуменний Д.М., 

Демешко Н.Б.). 

7) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Грамотою Верховної Ради України Коваль Тамари 

Омелянівни. (Від 08.02.2019 № 08/231-727/ПР). (Доп. Загуменний Д.М., 

Демешко Н.Б.). 

8) Інформація щодо проведення ремонтних робіт на залізнично-

автомобільному мостовому переході через р. Дніпро в м. Києві. (Доп. 

Шпильовий І.Ф.) 

9) Про затвердження плану роботи Київської міської ради  VІІI 

скликання на 2019 рік. (Від 25.02.2019 № 08/231-919/ПР). (Доп. Хацевич І.М.). 

10) Про внесення доповнень у додаток до рішення Київської міської 

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

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

01.03.2019 № 08/231-1048/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

11) Про внесення доповнень у додаток до рішення Київської міської 

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

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

18.04.2019 № 08/231-1554/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

12) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 

р. № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві». (Від 

11.02.2019 № 08/231-732/ПР). (Доп. Опадчий І.М.). 

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

2016 року № 579/579 «Про Регламент Київської міської ради». (Від 14.03.2019 

№ 08/231-1251/ПР). (Доп. Руденко О.П., Странніков А.М., Гусовський С.М.). 

14) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 19 липня 

2005 року № 806/3381 «Про затвердження Програми розвитку зеленої зони 

міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в 

центральній частині міста». (Від 10.12.2018 № 08/231-4282/ПР). (Доп. Дрепін 

А.В.). 

15) Про внесення змін у додаток 1 до рішення Київської міської ради 

від 18 грудня 2018 року № 464/6515 «Про затвердження міської комплексної 

цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки». (Від 

13.02.2019 № 08/231-746/ПР). (Доп. Стрижов Д.С.). 

16) Про внесення змін до міської цільової програми «Охорона та 

збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021роки», затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 463/6514. (Від 07.03.2019 № 

08/231-1162/ПР). (Доп. Муха В.В.). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13303
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13882
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13882
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13882
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13882
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13883
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13883
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13883
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13883
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14258
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14258
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14258
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14258
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14395
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13902
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14394
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12726
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13814
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8455
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8455
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17) Про здійснення інвентаризації застарілого житлового фонду в м. 

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

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

16.03.2017 № 4/2226 «Про затвердження списку присяжних Шевченківського 

районного суду міста Києва». (Від 06.03.2019 № 08/231-1160/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

19) Про звернення депутатів Київської міської ради до Верховної Ради 

України про встановлення державної нагороди України – «орден Тараса 

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

20) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо заборони залучення працівників кримінальної поліції та органів 

досудового розслідування Національної поліції України до забезпечення 

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

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

21) Про звернення Київської міської ради до Генеральної прокуратури 

України щодо добровільної відмови від земельної ділянки, яка знаходиться на 

перетині вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської у Голосіївському районі м. 

Києва, або отримання згоди на її вилучення для суспільних потреб (створення 

скверу). (Від 26.10.2018 № 08/231-3793/ПР). (Пинзеник О.О.). 

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

2016 року № 574/574 «Про введення мораторію (заборони) на суцільну вирубку 

зелених насаджень у межах об’єктів природно-заповідного фонду міста Києва. 

(Від 15.11.2018 № 08/231-4063/ПР). (Доп. Пинзеник О.О.). 

23) Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Труханів острів». (Від 02.03.2018 № 08/231-747/ПР). (Доп. Пинзеник О.О.). 

24) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 

просп. Правди біля будинків № 80, 82 та просп. Василя Порика біля будинків № 

15, 17-А, 17-Б у Подільському районі, місті Київ. (Від 11.05.2018 № 08/231-

1553/ПР). (Доп. Дідовець Ю.В.). 

25) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між 

будинками на просп. Георгія Гонгадзе, 20-Г, 20-Ж, 20-З, 32-Б у Подільському 

районі, місті Київ. (Від 11.05.2018 № 08/231-1554/ПР). (Доп. Дідовець Ю.В.). 

26) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між 

будинками на просп. Георгія Гонгадзе, 32-В та просп. Георгія Гонгадзе, 32 у 

Подільському районі, місті Київ. (Від 11.05.2018 № 08/231-1555/ПР). (Доп. 

Дідовець Ю.В.). 

27) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться між 

вул. Польовою та вул. Залізничною у Солом’янському районі м. Києва. (Від 

31.05.2018 № 08/231-1909/ПР). (Доп. Назаренко В.Е.). 

28) Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 2247,85 

кв.м., що розташована за адресою: пров. Генерала Доватора, 3, 5, 7 у 

Голосіївському районі міста Києва. (Від 29.05.2018 № 08/231-1832/ПР). (Доп. 

Антонєнко Л.В.).  

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11371ї
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11371ї
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2721
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10493
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13913
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13913
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12295
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12295
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12295
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12295
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12295
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9499
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7926
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10170
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10170
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29) Про надання статусу парку земельній ділянці, за адресою: вул. 

Колоскова, 11А орієнтовною площею 4,50 га у Солом’янському районі м. 

Києва. (Від 29.11.2018 № 08/231-4236/ПР). (Доп. Гончаров Р.В.). 

30) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Волкова, 2 у 

Деснянському районі м. Києва. (Від 23.03.2018 № 08/231-959/ПР).(Доп. Буділов 

М.М.). 

 

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

 

1) Про передачу у безоплатне користування (позичку) основних 

засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 

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

2) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом середньої 

загальноосвітньої школи на вул. Суздальській, 10 у Солом’янському районі. 

(Від 24.01.2019 № 08/231-472/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

3) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом об’єкта 

громадського призначення на просп. Голосіївському, 116 у Голосіївському 

районі. (Від 24.01.2019 № 08/231-467/ПР). (Доп. Мельник Н.О.).  

4) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом приватного 

медичного центру на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі. (Від 

12.09.2018 № 08/231-2824/ПР). (Доп. Мельник Н.О.).  

5) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом 

багатофункціонального житлового комплексу на вул. Краснова, 25 у 

Святошинському районі. (Від 18.11.2016 № 08/231-4662/ПР). (Повторно). (Доп. 

Мельник Н.О.). 

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

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

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

921/ПР). (Доп. Онофрійчук П.В.). 

7) Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва чотирьох гуртожитків, 

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

4214/ПР). (Доп. Харчук С.В.). 

8) Про надання дозволу Київському зоологічному парку 

загальнодержавного значення на знесення та списання майна, яке належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 20.12.2018 № 

08/231-4310/ПР). (Доп. Федотов К.П., Гудзь А.А.). 

9) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва (ГО 

«Життя після війни», вул. Пушкінська, 9 літ. А, Шевченківський район). (Від 

06.12.2017 № 08/231-3079/ПР). 

10) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

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

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9690
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9690
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9690
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10351
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3421
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4942
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14090
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14090
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14090
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14090
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12747
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8590
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
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Космонавта просп. 3, літ. «Ж-1», Солом’янський район). (Від 10.07.2018 № 

08/231-2208/ПР).  

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянкам Іващенко Ользі 

Дмитрівні та Подтьолок Тетяні Віталіївні для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сигнальній, 3 у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9779). (Від 12.09.2018 № 08/231-2842/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Скрипленко Лідії 

Павлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Маршака, 54 у Святошинському районі м. Києва (П-

9742). (Від 10.09.2018 № 08/231-2774/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Гедзун Галині 

Павлівні, Микулишин Оксані Вікторівні, Гілевому Руслану Леонідовичу, 

Клименку Олександру Геннадійовичу та Бабій Анні Владиславівні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Володимира Брожка, 122 у Солом’янському районі м. Києва (П-

9731). (Від 06.09.2018 № 08/231-2756/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Медвідь Ніні 

Степанівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Маршака, 62 у Святошинському районі м. Києва (П-

9855). (Від 02.11.2018 № 08/231-3877/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Заворицькою 

Валентиною Василівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 51 в 

Оболонському районі міста Києва (П-9931). (Від 07.02.2019 № 08/231-718/ПР). 

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Гутник Тетяною 

Тимофіївною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Оболонській набережній, 55 в 

Оболонському районі міста Києва (П-9944). (Від 07.02.2019 № 08/231-717/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянкою Бондаренко 

Людмилою Платонівною для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянам  Бондаренку 

Олександру Анатолійовичу, Дзюбі Євгенії Анатоліївні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на  вул. 

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

08.11.2018 № 08/231-3931/ПР). 

9) Про приватизацію громадянину Мазніченку Вадиму 

Олександровичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11406
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8186
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12392
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13893
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13892
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14512
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12429
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8374
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будинку, господарських будівель і споруд на вул. Федора Максименка, 76-а в 

Оболонському районі м. Києва (П-9735). (Від 22.11.2017 № 08/231-2821/ПР). 

 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Кликавці Андрію Борисовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Новомічурінській, 5-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23246). (Від 30.08.2018 № 08/231-2618/ПР). 

2) Про передачу громадянці Барні Антоніні Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 9-а у Солом’янському районі 

м. Києва (А-24013). (Від 02.11.2018 № 08/231-3840/ПР). 

3) Про передачу громадянці Некрашевич Ларисі Анатоліївні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 61-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23744). (Від 10.09.2018 № 08/231-2778/ПР). 

4) Про передачу громадянину Осінському Вадиму Івановичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Любомирській, 40 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22324). (Від 14.12.2017 № 08/231-3203/ПР). 

5) Про передачу громадянину Михайльцю Олександру 

Володимировичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 

Залужному, 12-в у Голосіївському районі м. Києва (А-23838). (Від 30.08.2018 № 

08/231-2609/ПР). 

6) Про передачу громадянці Сідорус Людмилі Леонідівні, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 170 у Солом’янському районі м. Києва (А-23740). 

(Від 30.08.2018 № 08/231-2614/ПР). 

7) Про передачу громадянину Рябчуку Олегу Івановичу, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 130 у Солом’янському районі м. Києва (А-25335). 

(Від 16.01.2019 № 08/231-288/ПР). 

8) Про передачу громадянину Працкову Сергію Анатолійовичу, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

Солом’янського району міста Києва земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 99 у Солом’янському районі міста 

Києва (А-24564). (Від 08.01.2019 № 08/231-10/ПР). 

9) Про передачу громадянину Сєдову Святославу Геннадійовичу, 

члену громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8286
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12356
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11357
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11357
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11357
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11357
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8668
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11204
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11207
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11207
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11207
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11207
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11207
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13560
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13285
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13571
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садівництва на вул. Медовій, 215 у Солом’янському районі міста Києва (А-

25589). (Від 17.01.2019 № 08/231-328/ПР). 

10) Про передачу громадянину Майбороді Леоніду Андрійовичу, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 162 у Солом’янському районі м. Києва (А-24727). 

(Від 28.12.2018 № 08/231-4367/ПР). 

11) Про передачу громадянці Голдицькій Ользі Григорівні, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 164 у Солом’янському районі м. Києва (А-23331). 

(Від 18.01.2019 № 08/231-348/ПР). 

12) Про передачу громадянці Коваленко Марині Олексіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Московській, 32-а у Солом’янському 

районі м. Києва (А-24020). (Від 16.07.2018 № 08/231-2250/ПР). 

13) Про передачу громадянину Юхименку Павлу Сергійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

Голосіївському районі м. Києва (А-24280). (Від 20.02.2018 № 08/231-637/ПР). 

14) Про передачу громадянці Баулі Ользі Віталіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

районі м. Києва (А-23385). (Від 13.08.2018 № 08/231-2497/ПР). 

15) Про передачу громадянину Чернишуку Олександру Анатолійовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Залужній, 6-Д у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24183). (Від 11.10.2018 № 08/231-3531/ПР). 

16) Про передачу громадянину Нагірняку Володимиру Івановичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 58 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23483). (Від 30.08.2018 № 08/231-2613/ПР). 

17) Про передачу громадянці Бондаренко Таїсі Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 26-б у 

Солом’янському районі м. Києва (А-24400). (Від 17.10.2018 № 08/231-3598/ПР). 

18) Про передачу громадянину Мельнику Миколі Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Молодіжній, 8-в у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23208). (Від 16.07.2018 № 08/231-2249/ПР). 

19) Про передачу громадянці Лебідь Світлані Борисівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13230
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11107
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11107
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11107
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11107
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12069
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12069
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12069
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12069
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11206
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10718
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10718
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10718
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10718
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10868
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263


8 

 

20) Про передачу громадянину Попку Сергію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

21) Про передачу громадянці Рибак Олені Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у 1-му пров. Радистів, 16 у Деснянському 

районі м. Києва (А-26107). (Від 28.01.2019 № 08/231-552/ПР). 

22) Про передачу громадянці Костюченко Любові Федорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

23) Про передачу громадянці Орленко Галині Анатоліївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 9-в у Деснянському районі м. 

Києва (А-26498). (Від 04.03.2019 № 08/231-1155/ПР). 

24) Про передачу громадянину Фомічеву Сергію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для індивідуального садівництва на вул. 

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

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

25) Про передачу громадянці Романенко Марії Богданівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській у Голосіївському районі 

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

26) Про передачу громадянину Кушніренку Антону Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

27) Про передачу громадянину Марченку Богдану Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

28) Про передачу громадянину Бондарчуку Олегу Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

29) Про передачу громадянці Христенко Олені Віталіївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

30) Про передачу громадянину Ковтуну Олександру Олександровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

760/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1254
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13795
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14109
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13941
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10353
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10291
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13762
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3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1488). (Від 25.07.2018 № 08/231-

2430/ПР). 

2) Про продаж права оренди на земельну ділянку на земельних торгах 

(аукціоні) для здійснення комерційної діяльності з влаштуванням відкритої 

автостоянки без права капітальної забудови на розподільчій смузі просп. 

Оболонського в Оболонському районі м. Києва (Є-1486). (Від 12.04.2018 № 

08/231-1230/ПР).  

 

3.4. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення Міністерству оборони України договору оренди 

земельної ділянки для будівництва підземного паркінгу на вул. Михайла 

Драгомирова, 4 у Печерському районі м. Києва (А-13587). (Від 28.11.2017 № 

08/231-2912/ПР). (Повторно). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Компанія «ПРОМТЕК» договору оренди земельної ділянки на просп. 

Космонавта Комарова, 48 у Солом’янському районі м. Києва (А-26081). (Від 

10.01.2019 № 08/231-106/ПР). (Повторно). 

3) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Сканер 

Центр» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування яхт- клубу, салону по продажу катерів та човнів на просп. 

Миколи Бажана, 151 у Дарницькому районі м. Києва (А-26188). (Від 22.11.2018 

№ 08/231-4198/ПР). (Повторно). 

4) Про поновлення Головному управлінню Міністерства внутрішніх 

справ України в місті Києві договору оренди земельної ділянки для 

влаштування будівельного майданчика на вул. Генерала Алмазова, 18/7 у 

Печерському районі м. Києва (А-22992). (Від 23.11.2017 № 08/231-2852/ПР). 

(Повторно). 

5) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«Стугна» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування закладу громадського харчування на вул. Антоновича, 111/17 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-26553). (Від 03.04.2019 № 08/231-1389/ПР). 

6) Про поновлення приватному акціонерному товариству «ЦЕНТР 

АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» договору оренди земельної ділянки на 

вул. Салютній, 2-б у Шевченківському районі м. Києва від 18 жовтня 2004 року 

№ 91-6-00345 (зі змінами) та поділ земельної ділянки (Д-9266). (Від 11.04.2019 

№ 08/231-1404/ПР). 

7) Про поновлення приватному акціонерному товариству «ЦЕНТР 

АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» договору оренди земельної ділянки на 

вул. Салютній, 2-б у Шевченківському районі м. Києва від 30 серпня 2004 року 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11057
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9910
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8516
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8516
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8516
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8516
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13221
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12683
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12683
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12683
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12683
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12683
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14500
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14513
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№ 91-6-00318 (зі змінами) та поділ земельної ділянки (Д-9265). (Від 11.04.2019 

№ 08/231-1403/ПР). 

8) Про поновлення приватному підприємству «Альтернатива Плюс» 

договору оренди земельної ділянки (зі змінами) для будівництва, експлуатації 

та обслуговування готельно-офісно-торговельного комплексу з об’єктами 

обслуговування та вбудованою підземною автостоянкою на проспекті 

Академіка Глушкова, 5 у Голосіївському районі м. Києва (А-25553). (Від 

25.02.2019 № 08/231-924/ПР). 

 

3.5. Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою:  

 

1) Про припинення комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське 

інвестиційне агентство» права постійного користування земельною ділянкою на 

вул. Гарматній, 39-Г у Солом’янському районі міста Києва (А-26113). (Від 

07.02.2019 № 08/231-709/ПР). 

 

3.6. Надання/передача: 

 

1) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-

виробнича фірма «Ірком-ЕКТ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничої бази на вул. Червоноткацькій, 69 (літ. СLХХІ, 

СLХХІІ, СХLІІ) у Деснянському районі м. Києва (Д-8225). (Від 06.03.2018 № 

08/231-796/ПР). 

2) Про передачу науково-виробничому підприємству «ФБМ» у формі 

товариства з обмеженою відповідальністю та ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВ-РЕСУРС» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничого комбінату на вул. Пирогівський шлях, 34 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25545). (Від 25.09.2018 № 08/231-3073/ПР). 

3) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«НЕОМЕД-2007» земельної ділянки для експлуатації амбулаторного 

діагностичного-лікувального закладу на вул. Російській, 54/15-а у Дарницькому 

районі м. Києва (Д-7580). (Від 22.03.2018 № 08/231-922/ПР). 

4) Про надання земельної ділянки приватному акціонерному 

товариству «Центральне конструкторське бюро «Маяк» для експлуатації та 

обслуговування адміністративно-виробничої будівлі на вул. Академіка 

Кримського, 27 (літера А) у Святошинському районі м. Києва (А-25251). (Від 

18.09.2018 № 08/231-2940/ПР). 

5) Про надання земельної ділянки спеціалізованій дитячо-юнацькій 

школі олімпійського резерву № 6 для експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 

резерву № 6 на вул. Академіка Туполєва, 22-д у Шевченківському районі м. 

Києва (А-25357). (Від 02.10.2018 № 08/231-3223/ПР). 

6) Про надання дитячій стоматологічній поліклініці Оболонського 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14513
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14068
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13881
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9521
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9521
Про%20передачу%20науково-виробничому%20підприємству%20«ФБМ»%20у%20формі%20товариства%20з%20обмеженою%20відповідальністю%20та%20ПРИВАТНОМУ%20ПІДПРИЄМСТВУ%20«КИЇВ-РЕСУРС»%20земельної%20ділянки%20для%20експлуатації%20та%20обслуговування%20виробничого%20комбінату%20на%20вул.%20Пирогівський%20шлях,%2034%20у%20Голосіївському%20районі%20м.%20Києва%20А-25545
Про%20передачу%20науково-виробничому%20підприємству%20«ФБМ»%20у%20формі%20товариства%20з%20обмеженою%20відповідальністю%20та%20ПРИВАТНОМУ%20ПІДПРИЄМСТВУ%20«КИЇВ-РЕСУРС»%20земельної%20ділянки%20для%20експлуатації%20та%20обслуговування%20виробничого%20комбінату%20на%20вул.%20Пирогівський%20шлях,%2034%20у%20Голосіївському%20районі%20м.%20Києва%20А-25545
Про%20передачу%20науково-виробничому%20підприємству%20«ФБМ»%20у%20формі%20товариства%20з%20обмеженою%20відповідальністю%20та%20ПРИВАТНОМУ%20ПІДПРИЄМСТВУ%20«КИЇВ-РЕСУРС»%20земельної%20ділянки%20для%20експлуатації%20та%20обслуговування%20виробничого%20комбінату%20на%20вул.%20Пирогівський%20шлях,%2034%20у%20Голосіївському%20районі%20м.%20Києва%20А-25545
Про%20передачу%20науково-виробничому%20підприємству%20«ФБМ»%20у%20формі%20товариства%20з%20обмеженою%20відповідальністю%20та%20ПРИВАТНОМУ%20ПІДПРИЄМСТВУ%20«КИЇВ-РЕСУРС»%20земельної%20ділянки%20для%20експлуатації%20та%20обслуговування%20виробничого%20комбінату%20на%20вул.%20Пирогівський%20шлях,%2034%20у%20Голосіївському%20районі%20м.%20Києва%20А-25545
Про%20передачу%20науково-виробничому%20підприємству%20«ФБМ»%20у%20формі%20товариства%20з%20обмеженою%20відповідальністю%20та%20ПРИВАТНОМУ%20ПІДПРИЄМСТВУ%20«КИЇВ-РЕСУРС»%20земельної%20ділянки%20для%20експлуатації%20та%20обслуговування%20виробничого%20комбінату%20на%20вул.%20Пирогівський%20шлях,%2034%20у%20Голосіївському%20районі%20м.%20Києва%20А-25545
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9654
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11507
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11790
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11790
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11790
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11790
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11790
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10047
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району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд дитячої стоматологічної поліклініки на просп. Оболонському, 

34-д в Оболонському районі м. Києва (А-24805). (Від 23.04.2018 № 08/231-

1358/ПР). 

7) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ВАКУС-

ІНВЕСТМЕНТС» земельної ділянки для будівництва, обслуговування та 

експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури на б-рі Дружби народів,   

19-д у Печерському районі м. Києва (А-25241). (Від 22.11.2018 № 08/231-

4201/ПР). 

8) Про передачу в оренду земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ТЕКІЛА ГОЛД» для експлуатації та обслуговування 

автозаправної станції на вул. Світлій, 1 у Дарницькому районі міста Києва         

(А-26225). (Від 04.03.2019 № 08/231-1156/ПР). 

9) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «МУГЄС 

2018» в оренду земельних ділянок для реконструкції, експлуатації та 

обслуговування ринку «Лісовий» на вул. Миропільській, 2 у Деснянському 

районі м. Києва (Д-9039). (Від 17.01.2019 № 08/231-319/ПР). 

10) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ» земельних ділянок для будівництва, експлуатації та 

обслуговування житлово-офісного, торговельного комплексу з наземними і 

підземними паркінгами та вбудовано-прибудованими приміщеннями 

громадського, соціального та торговельного призначення на вул. Академіка 

Туполєва, 12 у Шевченківському районі міста Києва (А-26933). (Від 11.04.2019 

№ 08/231-1406/ПР). 

11) Про передачу приватному акціонерному товариству 

«Підводтрубопровід» в оренду земельної ділянки для обслуговування та 

експлуатації багатофункціонального комплексу на вул. Курнатовського, 20 у 

Дніпровському районі м. Києва (Д-9378). (Від 25.02.2019 № 08/231-922/ПР). 

12) Про передачу ТОВ «СВІТ ПРИРОДИ» земельної ділянки для 

рекреаційних цілей на вул. Труханівській, 1 у Дніпровському районі м. Києва 

(Д-7375). (Від 31.05.2016 № 08/231-2423/ПР). 

13) Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 

«РЕМБУДМАШКОМПЛЕКС» земельної ділянки для будівництва житлового 

будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на 

вул. Антона Цедіка, 14-а у Шевченківському районі міста Києва (А-25808). (Від 

13.03.2019 № 08/231-1239/ПР). 

14) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІТРАНС» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничих будівель і споруд на вул. Куренівській, 14-б в 

Оболонському районі міста Києва (А-25738). (Від 13.03.2019 № 08/231-

1240/ПР). 

15) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТОР ІНВЕСТ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд цілісного майнового комплексу на вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10047
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12686
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14195
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14195
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14195
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14195
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5052
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14515
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14067
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14067
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14067
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14067
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2956
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10613
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11622
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14399
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14399
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14399
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Резервній, 8 в Оболонському районі міста Києва (А-26705). (Від 18.03.2019 № 

08/231-1264/ПР). 

16) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ВЕТ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд виробничої бази на вул. Малинській, 22 в 

Святошинському районі міста Києва (А-25249). (Від 13.03.2019 № 08/231-

1235/ПР). 

17) Про передачу земельної ділянки приватному підприємству 

«ДАВНІЙ СВІТ» для експлуатації та обслуговування об’єкту соціально-

побутового призначення на вул. Академіка Туполєва, 18д літ. В у 

Шевченківському районі м. Києва (Д-7444). (Від 13.03.2018 № 08/231-858/ПР). 

18) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

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

обслуговування будівель та споруд на вул. Казимира Малевича, 2-8 у 

Голосіївському районі міста Києва (А-26415). (Від 14.03.2019 № 08/231-

1257/ПР). 

19) Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ«ТЕХНОПРОЕКТБУДСЕРВІС» земельної ділянки для 

реконструкції існуючих будівель під багатофункціональний комплекс 

громадського призначення із під’їздами до нього на просп. Степана Бандери, 

34-а в Оболонському районі міста Києва (Д-9324). (Від 14.03.2019 № 08/231-

1258/ПР). 

20) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРІМ ЛЕНД» в оренду земельної ділянки для 

реконструкції нежитлової будівлі під адміністративно-офісну будівлю з 

приміщеннями громадського призначення у пров. Василя Жуковського, 16 у 

Голосіївському районі міста Києва (Д-8704). (Від 13.03.2019 № 08/231-

1237/ПР). 

21) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПК БВ Чайка» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування водно-спортивної бази на вул. Набережній, урочище Чорторий, 

12 у Дніпровському районі м. Києва (Д-9052). (Від 18.10.2018 № 08/231-

3656/ПР). 

 

3.7. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Василенку Володимиру Петровичу 

на вул. Маршака, 3 у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34118). 

(Від 17.07.2018 № 08/231-2293/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Соколенко Валентині Миколаївні на 

вул. Цілинній, 18а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14399
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14399
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4018
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9607
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13922
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12095
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10920
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10920
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10920
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10920
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10920
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9615
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32972). 

(Від 14.03.2018 № 08/231-881/ПР). (Повторно). 

 

3.8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою:  
 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки управлінню освіти Дарницької районної в місті 

Києві державної адміністрації на вул. Драгоманова, 6 у Дарницькому районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти (К-

35132). (Від 25.09.2018 № 08/231-3067/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«Енвіл» на вул. Семена Скляренка, 17 в Оболонському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування офісно-торгівельно-виробничо-складського 

комплексу та адміністративних корпусів (К-32609). (Від 05.02.2018 № 08/231-

385/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки НАУКОВО-ПРОМИСЛОВОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ТОНУС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, товариству з додатковою відповідальністю «РЕНТ», 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕКТ-16», 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛЕРІЯ-1999», 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМП РІЕЛТІ», 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «АВ ЦЕНТР» 

на вул. Аляб’єва, 3 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд майнового комплексу з 

адміністративними, складськими та виробничими приміщеннями, стоянки 

технологічного і службового автотранспорту (К-33414). (Від 31.05.2018 № 

08/231-1897/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на просп. Голосіївському у Голосіївському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування павільйону виходу (входу) станції метрополітену 

«Голосіївська» (К-33976). (Від 12.06.2018 № 08/231-2024/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київпастранс» на 

вул. Академіка Булаховського у Святошинському районі м. Києва для 

будівництва, експлуатації та обслуговування тягової підстанції (ТП) у складі 

будівництва тролейбусної лінії від станції київського метрополітену 

«Академмістечко» до житлового масиву Новобіличі (К-34477). (Від 23.07.2018 

№ 08/231-2365/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕНТЕХ-УКРАЇНА» на вул. Ярославській, 39-Г у 
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14 

 

Подільському районі м. Києва для обслуговування офісної будівлі (К-33297). 

(Від 24.04.2018 № 08/231-1392/ПР). 

7) 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. 

Бульварно-Кудрявській, 14-16 у Шевченківському районі м. Києва для 

експлуатації скверу (К-33832). (Від 26.07.2018 № 08/231-2438/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Хрещатик у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації бульвару (К-

32877). (Від 06.06.2018 № 08/231-1965/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Білоруській, 1 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33822). (Від 12.06.2018 № 08/231-2023/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» біля Цирку 

у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-32876). (Від 

04.06.2018 № 08/231-1915/ПР). 

11) 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. С. 

Хохлових у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-32881). 

(Від 25.06.2018 № 08/231-2133/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Врубелівському узвозі у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

парку (К-33827). (Від 26.07.2018 № 08/231-2435/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Олени Теліги у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації парку (К-

33831). (Від 26.07.2018 № 08/231-2441/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на площі 

Михайлівській у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33823). (Від 25.07.2018 № 08/231-2404/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на узвозі 
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Герцена у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації парку (К-33830). 

(Від 26.07.2018 № 08/231-2439/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Підлісній, 2 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33880). (Від 06.06.2018 № 08/231-1964/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками на вул. Львівській, 51 та вул. Верховинній, 80-80-а у 

Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-33879). (Від 

06.06.2018 № 08/231-1963/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Подільському узвозі у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу 

(К-33826). (Від 26.07.2018 № 08/231-2436/ПР). 

19) 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. 

Мельникова, 39 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

32879). (Від 26.07.2018 № 08/231-2437/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками №№ 4, 6-а, 6-б на вул. Сім'ї Хохлових у Шевченківському районі м. 

Києва для експлуатації скверу (К-33677). (Від 04.06.2018 № 08/231-1916/ПР). 

21) 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. 

Пугачова у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-33824). 

(Від 26.07.2018 № 08/231-2440/ПР).  

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Науки, 13-15 у Голосіївському районі 

м. Києва для утримання, обслуговування та благоустрою зелених зон і зелених 

насаджень (К-37684). (Від 18.02.2019 № 08/231-836/ПР). 

 

3.9. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на вул. 

Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва 26 січня 2017 року 

№ 47 (Д-9264). (Від 11.04.2019 № 08/231-1405/ПР). 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10624
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11061
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11062
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11062
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11062
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11062
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11062
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10585
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11065
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13929
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14514
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14514
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2) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

12.10.2015 № 330, укладеного між Київською міською радою та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РТ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» (А-26543). (Від 17.01.2019 № 08/231-315/ПР). 

 

3.10. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 30.01.2008 

№ 66-6-00448, укладеного між Київською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «ФІНДЖЕК» для будівництва житлового 

комплексу з вбудованими нежитловими приміщеннями, паркінгами та 

спортивним майданчиком на вул. Райдужній у Дніпровському районі м. Києва. 

(Від 23.05.2018 № 08/231-1765/ПР). (Доп. Буділов М.М.). 

 

3.11. Про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про відмову ТОВ «ЛВ-Холдинг» у поновленні договорів оренди 

земельних ділянок. (Від 24.01.2019 № 08/231-468/ПР). (Доп. Шаповал А.А.). 

 

3.12. Про відмову у передачі земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у передачі обслуговуючому кооперативу «Житлово-

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

будівництва та обслуговування багатоповерхового житлового будинку на вул. 

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

11.02.2019 № 08/231-741/ПР). 

 

3.13. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Максименку 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36772). (Від 28.01.2019 № 08/231-522/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Грищенку Юрію 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36982). (Від 28.01.2019 № 08/231-520/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Байді Валерії 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36979). (Від 28.01.2019 № 08/231-512/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12764
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10423
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5683
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5683
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13910
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13773
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13771
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13812
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13812
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4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Яструбенку 

В’ячеславу Сергійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36769). (Від 28.01.2019 № 08/231-523/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36963). (Від 04.02.2019 № 08/231-681/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

Павлу Миколайовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37024). (Від 01.02.2019 № 08/231-637/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ігнатенко Марії 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36826). (Від 01.02.2019 № 08/231-646/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сухоруковій 

Вероніці Віталіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36842). (Від 01.02.2019 № 08/231-638/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гончаренку 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36862). (Від 01.02.2019 № 08/231-639/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Черняк Валентині 

Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36823). (Від 01.02.2019 № 08/231-640/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бузницькому 

Юрію Євгеновичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36873). (Від 01.02.2019 № 08/231-641/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бадзюх Олені 

Василівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37013). (Від 01.02.2019 № 08/231-642/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13774
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12626
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9528
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13850
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11526
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11524
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11524
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11524
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11524
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11524
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13852
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13851
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13851
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13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Тарасенко Марії 

Анатоліївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36938). (Від 31.01.2019 № 08/231-582/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Єреденко Ніні 

Григорівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36930). (Від 31.01.2019 № 08/231-585/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шуляку Сергію 

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

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36856). (Від 31.01.2019 № 08/231-588/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Царенко Ользі 

Станіславівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36951). (Від 31.01.2019 № 08/231-589/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Коваль Ірині 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37014). (Від 31.01.2019 № 08/231-590/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Слюсару 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36954). (Від 31.01.2019 № 08/231-591/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пилипенко 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36837). (Від 31.01.2019 № 08/231-592/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Науменко 

Людмилі Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37022). (Від 31.01.2019 № 08/231-595/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лічман Вікторії 

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

міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36831). (Від 31.01.2019 № 08/231-596/ПР). 
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22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Слюсару Олегу 

Михайловичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37026). (Від 31.01.2019 № 08/231-597/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36830). (Від 31.01.2019 № 08/231-598/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Новохацькій 

Галині Василівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36827). (Від 31.01.2019 № 08/231-599/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васильченку 

Віктору Івановичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36875). (Від 01.02.2019 № 08/231-616/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоренку 

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

Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36940). (Від 01.02.2019 № 08/231-

620/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сидоренко Раїсі 

Олексіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36950). (Від 01.02.2019 № 08/231-621/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гільову 

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

Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36857). (Від 01.02.2019 № 08/231-

622/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шадієву 

Рустаму Сунатовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36944). (Від 01.02.2019 № 08/231-623/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Максименку 

Євгенію Вікторовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 
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районі міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36847). (Від 01.02.2019 № 08/231-643/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Семенюк Людмилі 

Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36818). (Від 01.02.2019 № 08/231-647/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пижу 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36896). (Від 28.01.2019 № 08/231-501/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лавриш Ірині 

Михайлівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36996). (Від 28.01.2019 № 08/231-502/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кримець Наталії 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37012). (Від 28.01.2019 № 08/231-503/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Рог Вірі 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37036). (Від 28.01.2019 № 08/231-507/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Польовику 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37002). (Від 28.01.2019 № 08/231-508/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоренку 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36901). (Від 28.01.2019 № 08/231-510/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Єреденку 

Миколі Григоровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37016). (Від 28.01.2019 № 08/231-511/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рижкову Віктору 

Борисовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13853
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13854
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13854
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13854
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13854
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13854
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13737
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13738
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13738
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13738
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13738
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13738
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13739
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13745
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13746
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13750
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13752
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13754
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13754
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13754
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Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36883). (Від 28.01.2019 № 08/231-513/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковтун Ніні 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36809). (Від 28.01.2019 № 08/231-500/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бадзюху Віталію 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37015). (Від 01.02.2019 № 08/231-648/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Доценку Ігорю 

Валерійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36810). (Від 28.01.2019 № 08/231-495/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Палію 

Владиславу В’ячеславовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у 

Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-36978). (Від 28.01.2019 № 08/231-

497/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37034). (Від 28.01.2019 № 08/231-498/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пустовгар Вірі 

Борисівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36829). (Від 28.01.2019 № 08/231-499/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рупасову Євгену 

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

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36859). (Від 01.02.2019 № 08/231-651/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Голець Марії 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36927). (Від 28.01.2019 № 08/231-514/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Химай Анастасії 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13754
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13754
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13735
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13735
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13735
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13735
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13735
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13855
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13855
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13855
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13855
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13855
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13730ї
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13730ї
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13730ї
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13730ї
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13730ї
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13730ї
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13732
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13732
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13732
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13732
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13732
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13733
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10476
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13755
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13757
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13757
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Андріївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36844). (Від 28.01.2019 № 08/231-515/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бедію Ігорю 

Васильовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36849). (Від 28.01.2019 № 08/231-516/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гнатенко Галині 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37028). (Від 28.01.2019 № 08/231-517/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Авраменку 

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

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36915). (Від 28.01.2019 № 08/231-518/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Іден Оксані 

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

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37023). (Від 01.02.2019 № 08/231-627/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Савченко Юлії 

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

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36845). (Від 01.02.2019 № 08/231-628/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Мельничук Оксані 

Василівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36931). (Від 31.01.2019 № 08/231-584/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Касічу Євгенію 

Олександровичу в урочищі «Моложі» у Деснянському районі міста Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36773). (Від 31.01.2019 № 08/231-583/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Верхградській Вірі 

Олександрівні в урочищах Моложі, Городище у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36781). (Від 28.01.2019 № 08/231-521/ПР). 

57) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Хрущ Тетяні 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13757
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13757
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13757
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13759
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13760
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13765
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13765
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13765
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13765
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13765
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9949
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9949
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9949
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9949
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9949
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13848
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13826
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13772
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9869
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Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі місті Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (К-37020). (Від 01.02.2019 № 08/231-625/ПР). 

58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гайдаку Дмитру 

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

міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36843). (Від 01.02.2019 № 08/231-624/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Авраменко Юлії 

Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36840). (Від 01.02.2019 № 08/231-632/ПР). 

60) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Королю Роману 

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

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37007). (Від 01.02.2019 № 08/231-631/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36874). (Від 01.02.2019 № 08/231-630/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковтун Людмилі 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36807). (Від 01.02.2019 № 08/231-629/ПР). 

63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пилипенко Оксані 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37092). (Від 04.02.2019 № 08/231-665/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Трухан Людмилі 

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

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37041). (Від 04.02.2019 № 08/231-684/ПР). 

65) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Новікову 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37011). (Від 28.01.2019 № 08/231-519/ПР). 

66) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Канівець Наталії 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9869
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10077
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10066
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10066
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10066
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10066
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10066
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13844
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7952
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13849
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12780
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13770
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13824
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13824
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Петрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36890). (Від 31.01.2019 № 08/231-580/ПР). 

67) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кривобок Світлані 

Ларіонівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36913). (Від 31.01.2019 № 08/231-579/ПР). 

68) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Коваленко Тетяні 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37025). (Від 31.01.2019 № 08/231-578/ПР). 

69) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Майоренко Олені 

Анатоліївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36851). (Від 31.01.2019 № 08/231-577/ПР). 

70) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васюті 

Костянтину Петровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36868). (Від 31.01.2019 № 08/231-576/ПР). 

71) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриньку Сергію 

Васильовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36936). (Від 31.01.2019 № 08/231-581/ПР). 

72) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Цюрупалу 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36824). (Від 31.01.2019 № 08/231-575/ПР). 

73) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Трухан Ніні 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37030). (Від 31.01.2019 № 08/231-574/ПР). 

74) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хріненку 

Вячеславу Сергійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36850). (Від 31.01.2019 № 08/231-572/ПР). 

75) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лопуху 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13824
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13824
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13824
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13823
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13822
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13821
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13820
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13820
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Володимиру Васильовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36928). (Від 31.01.2019 № 08/231-571/ПР). 

76) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васюті Ігорю 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36865). (Від 31.01.2019 № 08/231-569/ПР). 

77) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Степаненку 

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

міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36855). (Від 31.01.2019 № 08/231-570/ПР). 

78) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сидоренко Юлії 

Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37118). (Від 04.02.2019 № 08/231-679/ПР). 

79) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шубалому 

Тарасу Мирославовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37162). (Від 04.02.2019 № 08/231-680/ПР). 

80) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Губару Дмитру 

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

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37084). (Від 04.02.2019 № 08/231-666/ПР). 

81) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевченку 

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

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36918). (Від 01.02.2019 № 08/231-644/ПР). 

82) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Товкач Антоніні 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36876). (Від 01.02.2019 № 08/231-645/ПР). 

83) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Клічук Яні 

Олегівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37106). (Від 04.02.2019 № 08/231-667/ПР). 

84) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Єреденко 
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Людмилі Петрівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37108). (Від 04.02.2019 № 08/231-668/ПР). 

85) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Подгузову 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36869). (Від 04.02.2019 № 08/231-670/ПР). 

86) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Нікітіній Наталії 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37035). (Від 04.02.2019 № 08/231-671/ПР). 

87) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковтуняк Аллі 

Костянтинівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37101). (Від 04.02.2019 № 08/231-672/ПР). 

88) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сахно Марії 

Онисимівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37079). (Від 04.02.2019 № 08/231-683/ПР). 

89) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Глущенко Олесі 

Анатоліївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37094). (Від 04.02.2019 № 08/231-682/ПР). 

90) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гольцю 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36985). (Від 31.01.2019 № 08/231-568/ПР). 

91) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хлібку Миколі 

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

міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36934). (Від 04.02.2019 № 08/231-677/ПР). 

92) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сидоренко Раїсі 

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

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37111). (Від 04.02.2019 № 08/231-676/ПР). 

93) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сахно Вікторії 
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Геннадіївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37078). (Від 04.02.2019 № 08/231-675/ПР). 

94) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ігнатенку 

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

Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37080). (Від 04.02.2019 № 08/231-

674/ПР). 

95) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Єреденко Тетяні 

Андріївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37017). (Від 28.01.2019 № 08/231-540/ПР). 

96) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Авраменко Наталії 

Михайлівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських 

будівель і споруд (К-36838). (Від 28.01.2019 № 08/231-541/ПР). 

97) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевченку Олегу 

Геннадійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36905). (Від 28.01.2019 № 08/231-542/ПР). 

98) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Давиденку Ігорю 

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

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36986). (Від 28.01.2019 № 08/231-543/ПР). 

99) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Слюсар Тетяні 

Григорівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36853). (Від 28.01.2019 № 08/231-544/ПР). 

100) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Прокопенко Ніні 

Михайлівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37018). (Від 28.01.2019 № 08/231-546/ПР). 

101) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Артеменко Аліні 

Русланівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36937). (Від 28.01.2019 № 08/231-547/ПР). 
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102) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Негоді Олексію 

Юрійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36935). (Від 28.01.2019 № 08/231-526/ПР). 

103) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвиненку 

Артему Юрійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-37005). (Від 28.01.2019 № 08/231-525/ПР). 

104) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Костенку 

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

районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36806). (Від 28.01.2019 № 08/231-524/ПР). 

105) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шакіній Олені 

Львівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36983). (Від 28.01.2019 № 08/231-528/ПР). 

106) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

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

районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36884). (Від 28.01.2019 № 08/231-539/ПР). 

107) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Крутько Людмилі 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36839). (Від 28.01.2019 № 08/231-535/ПР). 

108) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сидоренко Ілоні 

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

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36854). (Від 28.01.2019 № 08/231-536/ПР). 

109) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоренку 

Євгену Григоровичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37031). (Від 28.01.2019 № 08/231-534/ПР). 

110) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пиньківському 

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

міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36804). (Від 28.01.2019 № 08/231-533/ПР). 
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111) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Берестовій Ірині 

Миколаївні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (К-36994). (Від 28.01.2019 № 08/231-532/ПР). 

112) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ільєнко Тетяні 

Федорівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36926). (Від 28.01.2019 № 08/231-531/ПР). 

113) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пилипенко 

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

районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37001). (Від 28.01.2019 № 08/231-530/ПР). 

114) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоренку 

Юрію Аркадійовичу в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському 

районі міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (К-37019). (Від 28.01.2019 № 08/231-529/ПР). 

115) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шевченко Віті 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36907). (Від 22.01.2019 № 08/231-369/ПР). 

116) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Палію Віталію 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36910). (Від 22.01.2019 № 08/231-368/ПР). 

117) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Голецю Віталію 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36912). (Від 22.01.2019 № 08/231-375/ПР). 

118) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дроботуну 

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

Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-37021). (Від 01.02.2019 № 08/231-

649/ПР). 

119) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Значківській Ірині 

Володимирівні в урочищах Моложі, Городище у Деснянському районі міста 
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Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36777). (Від 28.01.2019 № 08/231-527/ПР). 

120) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Пашко Наталії 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36848). (Від 01.02.2019 № 08/231-650/ПР). 

121) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Барандіч Ірині 

Іванівні в урочищах «Моложі», «Городище» у Деснянському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36770). (Від 31.01.2019 № 08/231-586/ПР). 

122) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кочнєвій Дар’ї 

Віталіївні на вул. Академіка Заболотного, діл. 253 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36444). (Від 09.01.2019 № 08/231-

95/ПР). 

123) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кирилюку 

Михайлу Івановичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 60) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36539). (Від 

10.01.2019 № 08/231-112/ПР). 

124) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гронтюку 

Віталію Вікторовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 44) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36519). (Від 

10.01.2019 № 08/231-113/ПР). 

125) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Морозу Олексію 

Йосиповичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 7) у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36551). (Від 10.01.2019 № 

08/231-114/ПР). 

126) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сюху Геннадію 

Яковичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 102) у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36556). (Від 10.01.2019 № 

08/231-116/ПР). 

127) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Воробей 

Валерію Васильовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 3) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36626). (Від 

10.01.2019 № 08/231-117/ПР). 

128) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Фіногіну 
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Максиму Анатолійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 10) у 

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

36545). (Від 10.01.2019 № 08/231-115/ПР). 

129) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Терещук Катерині 

Вікторівні в мікрорайоні Бортничі Дарницького району м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36663). (Від 01.02.2019 № 08/231-633/ПР). 

130) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевцову Миколі 

Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 72) у Деснянському районі 

м. Києва для дачного будівництва (К-36555). (Від 10.01.2019 № 08/231-118/ПР). 

131) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Куцу Олегу 

Михайловичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 258 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36421). (Від 

09.01.2019 № 08/231-101/ПР). 

132) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сергєєву 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36335). (Від 

09.01.2019 № 08/231-102/ПР). 

133) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Крії Івану 

Раульовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 259 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36416). (Від 

09.01.2019 № 08/231-103/ПР). 

134) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ткачуку Сергію 

Миколайовичу вул. Академіка Заболотного, діл. 247 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36596). (Від 

09.01.2019 № 08/231-104/ПР). 

135) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шершикову 

Ігорю Дмитровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 24 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36158). (Від 09.01.2019 № 08/231-98/ПР). 

136) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шкуратову 

Геннадію Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 263 (з парного 

боку) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-

36414). (Від 10.01.2019 № 08/231-134/ПР). 

137) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Олексевичу 

Тарасу Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 255 (з парного боку) 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36445). (Від 

10.01.2019 № 08/231-130/ПР). 

138) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Швачці Євгенію 

Васильовичу вул. Академіка Заболотного, діл. 170 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36324). (Від 

09.01.2019 № 08/231-84/ПР). 

139) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Іваненко Ларисі 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34904). (Від 29.08.2018 № 08/231-2570/ПР). 

140) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Масному 

Максиму Едуардовичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34766). (Від 29.08.2018 № 08/231-

2567/ПР). 

141) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Стародубцю 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36338). (Від 

09.01.2019 № 08/231-83/ПР). 

142) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Моторному 

Михайлу Михайловичу вул. Академіка Заболотного, діл. 169 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36323). (Від 

10.01.2019 № 08/231-135/ПР). 

143) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кіселю Олексію 

Валентиновичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 239 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36603). (Від 

10.01.2019 № 08/231-138/ПР). 

144) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36328). (Від 

28.01.2019 № 08/231-538/ПР). 

145) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пристрому 

Олегу Ігоровичу на вул. Академіка Заболотного, 48-а у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34321). (Від 18.07.2018 № 08/231-2321/ПР). 

146) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тимцунику 

Роману Васильовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 140 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34559). (Від 29.08.2018 № 08/231-2562/ПР). 

147) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бабенку 

Ярославу Михайловичу на вул. Академіка Заболотного (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34913). (Від 29.08.2018 № 08/231-

2561/ПР). 

148) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зайцеву Миколі 

Миколайовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 204 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34751). (Від 29.08.2018 № 08/231-2565/ПР). 

149) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дубягіну Олегу 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34910). (Від 29.08.2018 № 08/231-2559/ПР). 

150) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бондару 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34946). (Від 29.08.2018 № 08/231-

2560/ПР). 

151) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Прібилєву Юрію 

Борисовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 332 у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34768). (Від 29.08.2018 № 08/231-2569/ПР). 

152) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Марку Віталію 

Івановичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 199 у Голосіївському районі м. 
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Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-34539). (Від 29.08.2018 № 08/231-2568/ПР). 

153) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Горленку 

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

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34906). (Від 29.08.2018 № 08/231-

2558/ПР). 

154) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Горобцю Миколі 

Васильовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 268 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36424). (Від 

09.01.2019 № 08/231-88/ПР). 

155) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Приліпі Олегу 

Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 251 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36602). (Від 

09.01.2019 № 08/231-85/ПР). 

156) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коваленку 

Геннадію Петровичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 264 (з парного боку) у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (К-36426). (Від 

10.01.2019 № 08/231-146/ПР). 

157) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Прокопчуку 

Ігорю Тарасовичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 339 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34746). (Від 29.08.2018 № 08/231-2564/ПР). 

158) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кобецю Василю 

Володимировичу на вул. Академіка Заболотного, діл. 213 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-34816). (Від 29.08.2018 № 08/231-2563/ПР). 

159) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМДЕСЯТ ТРИ» на вул. 

Саксаганського, 73 у Голосіївському районі м. Києва для обслуговування 

гаражного комплексу (К-34598). (Від 13.08.2018 № 08/231-2515/ПР). 

160) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «АКВАДОН» на вул. Петра Сагайдачного, 20/2 літ. «А» літ. 

«Б» у Подільському районі м. Києва для експлуатації нежитлових будівель 
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офісного та торгового призначення (К-29997). (Від 27.09.2018 № 08/231-

3158/ПР). 

 

4. Різне. 

 

1) Звіт про виконання Антикорупційної програми Київської міської 

ради за 2018 рік. (Доп. Хацевич І.М.). 

 

 

Київський міський голова     В. Кличко 
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