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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 28.02.2019 

 

 

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 28.02.2019 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Щодо посилення впливу громади на процес прийняття рішень у 

районах столиці. (Від 30.08.2018 № 08/231-2589/ПР). (Доп. Білінський Т.В.). 

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

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

виклику для населення бригад швидкої медичної допомоги, спеціалізованої 

психіатричної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, дільничних 

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

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

Поворозник М.Ю., Гінзбург В.Г.). 

3) Про внесення змін до Листа про комісії (Fees Letter), затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 19 липня 2018 року № 1348/5412 «Про 

затвердження договорів та інших документів» (Від 26.11.2018 № 08/231-
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4213/ПР). (Доп. Репік В.М.). 

4) Про затвердження Правил користування міським наземним 

пасажирським транспортом міста Києва. (Від 21.11.2018 № 08/231-4183/ПР). 

(Доп. Шпильовий І.Ф.). 

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

правил паркування (Від 22.10.2018 № 08/231-3705/ПР). (Доп. Шпильовий І.Ф.). 

6) Про затвердження міської цільової програми «Соціальне 

партнерство» на 2019-2021 роки. (Від 06.12.2018 № 08/231-4266/ПР). (Доп. 

Крикунов Ю.В.). 

7) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 

2018 року № 459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. 

Назустріч киянам» на 2019 - 2021 роки» (Від 11.02.2019 № 08/231-733/ПР). 

(Доп. Крикунов Ю.В.). 

8) Про затвердження Положення про порядок проведення громадських 

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

9) Про створення дитячо-юнацької спортивної школи з хокею «Сокіл». 

(Від 30.11.2018 № 08/231-4251/ПР). (Доп. Мондриївський В.М.). 

10) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 грудня 

2015 року № 16/16 «Про затвердження Програми вирішення депутатами 

Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання 

передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки». (Від 

13.02.2019 № 08/231-751/ПР). (Доп. Странніков А.М.). 

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

2016 року № 579/579 «Про Регламент Київської міської ради». (Від 29.01.2019 

№ 08/231-557/ПР). (Доп. Макаров О.А.). 

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

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

міської ради». (Від 29.01.2019 № 08/231-558/ПР). (Доп. Макаров О.А.).  

13) Про присвоєння початковому спеціалізованому мистецькому 

навчальному закладу «Київська дитяча музична школа № 26» імені О.Г. 

Холодної Шевченківського району міста Києва. (Від 23.11.2018 № 08/231-

4209/ПР). (Доп. Макошко Л.В.). 

14) Про перейменування Центральної районної бібліотеки імені 

Аркадія Гайдара для дітей Централізованої бібліотечної системи Оболонського 

району м. Києва в Центральну районну бібліотеку імені Героїв Небесної Сотні 

для дітей Централізованої бібліотечної системи Оболонського району м. Києва. 

(Від 30.11.2018 № 08/231-4241/ПР). (Доп. Розмаїта Л.С.). 

15) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 

2018 року № 1742/5806 «Про затвердження Порядку ревіталізації закладів 

дошкільної освіти і закладів позашкільної освіти комунальної власності 

територіальної громади міста Києва». (Від 31.01.2019 № 08/231-566/ПР). (Доп. 

Шульга Н.І.). 

16) Про внесення доповнень у додаток до рішення Київської міської 

ради від 20.12.2018 № 486/6537 «Про затвердження плану діяльності Київської 
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міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік». (Від 

31.01.2019 № 08/231-565/ПР). (Доп. Бродський О.Я.). 

17) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо внесення змін до законодавчих актів України з метою вдосконалення 

правового регулювання відносин між співвласниками багатоквартирних 

будинків і власниками та орендарями житлових або нежитлових приміщень у 

багатоквартирних будинках. (Від 30.11.2018 № 08/231-4252/ПР). (Доп. 

Антонєнко Л.В.). 

18) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо зобов’язання членів Кабінету Міністрів України та державних службовців 

категорій А і Б центральних органів виконавчої влади проходити лікування 

виключно в медичних закладах України. (Від 05.09.2018 № 08/231-2686/ПР). 

(Повторно). (Доп. Пабат О.В.). 

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

16.03.2017 № 5/2227 «Про затвердження списку присяжних Дарницького 

районного суду міста Києва». (Від 28.01.2019 № 08/231-474/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

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

08.12.2016 № 550/1554 «Про затвердження списку присяжних Голосіївського 

районного суду міста Києва». (Від 28.01.2019 № 08/231-475/ПР). (Доп. 

Бондарчук О.В.). 

21) Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,3988 га, 

що розташована за адресою: вул. Лук’янівська 11-а у Шевченківському районі 

м. Києва. (Від 16.08.2018 № 08/231-2549/ПР). (Доп. Балицька О.С.). 

22) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій по 

вулиці Княжий Затон, 12-Б у Дарницькому районі міста Києва. (Від 06.06.2018 

№ 08/231-1958/ПР). (Доп. Гончаров В.В.). 

23) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована за 

адресою: проспект Тичини, 18-б у Дніпровському районі міста Києва. (Від 

12.07.2018 № 08/231-2231/ПР). (Доп. Странніков А.М., Лобан Ю.М.). 

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

вул. Героїв Дніпра між будинками № 38-е та 38-г в Оболонському районі м. 

Києва. (Від 23.10.2018 № 08/231-3742/ПР). (Доп. Михайленко В.О., Турець 

В.В.). 

25) Про надання статусу скверу земельній ділянці на просп. Героїв 

Сталінграда, 49-в в Оболонському районі м. Києва. (Від 15.12.2016 № 08/231-

4979/ПР). (Доп. Михайленко В.О.).  

26) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій між 

будинків №№ 4, 4А, 6 по вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. 

Києва. (Від 20.11.2018 № 08/231-4182/ПР). (Доп. Онуфрійчук В.М.). 

27) Про включення земельної ділянки площею 1,0040 га (кадастровий 

номер –8000000000:75:279:0006) на вул. Володимира Покотила (Картвелішвілі), 

6 до складу парку відпочинку «Юність» у Святошинському районі м. Києва. 

(Від 21.09.2018 № 08/231-3025/ПР). (Доп. Антоненко П.Д., Кутняк С.В., 

Назаренко В.Е.). 
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28) 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.). 

29) Про внесення змін до Положення про загальні збори членів 

територіальної громади за місцем проживання у місті Києві. (Від 17.12.2018 № 

08/231-4292/ПР). (Доп. Гуманенко В.Л., Березніков О.І., Гусовський С.М.). 

30) Про ініціювання розірвання договору оренди на право тимчасового 

довгострокового користування землею на умовах оренди на вул. Межигірській 

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

звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки кадастровий номер 

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

В.П.). 

31) Про надання фінансової підтримки проведення першого 

капітального ремонту багатоквартирного будинку, в якому створено об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку. (Від 02.11.2018 № 08/231-3851/ПР). 

(Доп. Костюшко О.П.).  

32) Інформація щодо стану підготовки нової містобудівної 

документації у м. Києві. (Доп. Свистунов О.В., Спасибко О.В.). 

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

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

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

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

 

2. Про питання власності: 

 

1) Про збільшення розміру статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (Від 

12.02.2019 № 08/231-742/ПР). (Доп. Пантелеєв П.О.). 

2) Про закріплення основних засобів за Київською міською радою. 

(Від 06.12.2018 № 08/231-4270/ПР). (Доп. Гудзь А.А.) 

3) Про надання дозволу на знесення та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та 

передані у володіння та користування приватному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія» «Київводоканал». (Від 04.10.2017 № 08/231-2412/ПР). 

(Доп. Гудзь А.А.) 

4) 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.). 

5) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди (ФОП Кузмінчук Алла Володимирівна, Військовий проїзд,1, літ. «К», 

Печерський район). (Від 18.05.2018 № 08/231-1685/ПР). (Друге читання). (Доп. 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4942
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Антонєнко Л.В.). 

6) Про особливості конкурсного надання в оренду майна 

територіальної громади міста Києва з метою розміщення приватних закладів 

освіти. (Від 05.04.2018 № 08/231-1154/ПР). (Друге читання). (Повторно). (Доп. 

Антонєнко Л.В.). 

7) Про деякі питання використання майна, яке належить до 

комунальної власності територіальної громади м. Києва та перебуває у 

володінні та користуванні приватного акціонерного товариства 

«Київспецтранс». (Від 18.12.2018 № 08/231-4300/ПР). (Доп. Науменко Д.В.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Єгорову 

Володимиру Олеговичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Устинівському, 7 у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9820). (Від 02.10.2018 № 08/231-3227/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Ящуку Сергію 

Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 51-а у Дарницькому районі м. Києва 

(П-9260). (Від 30.08.2018 № 08/231-2604/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Яковенко Світлані 

Петрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Ватутіна, 8 у Солом’янському районі м. Києва (П-

9638). (Від 17.05.2018 № 08/231-1674/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Білому Ігорю 

Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Кудряшова, 10є у Солом’янському 

районі м. Києва (П-9869). (Від 29.10.2018 № 08/231-3801/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Булатніковій 

Оксані Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Івана Франка, 4-а у Дарницькому 

районі м. Києва (П-9777). (Від 16.07.2018 № 08/231-2253/ПР). 

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Лівшун Єлизаветі 

Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Кантемирівському, 10 у Деснянському районі м. 

Києва (П-9743). (Від 16.05.2018 № 08/231-1627/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Науменко Вірі 

Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Вуликовій, 20 у Дарницькому районі м. Києва (П-

9787). (Від 16.07.2018 № 08/231-2254/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Бойченко Наталії 

Анатоліївні та Валовенку Сергію Анатолійовичу для будівництва і 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4913
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11199
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10872
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10872
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Маршальській, 10 у Голосіївському районі м. Києва (П-9565). (Від 16.07.2018 

№ 08/231-2245/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Кравченко Ганні 

Адамівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Вітавській, 51-б у Голосіївському районі м. Києва (П-

9771). (Від 25.06.2018 № 08/231-2139/ПР). 

10) Про приватизацію громадянином Заруденським Олександром 

Ярославовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Завальній, 13-Г у 

Дарницькому районі міста Києва (П-9953). (Від 31.01.2019 № 08/231-593/ПР). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Крамаренку Олександру 

Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Максима Рильського, 11-б у Голосіївському районі м. Києва (А-21131). (Від 

13.06.2018 № 08/231-2044/ПР).  

2) 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). 

3) 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). 

4) Про передачу громадянину Микиті Андрію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 9 у 

Голосіївському районі міста Києва (А-23722). (Від 17.01.2019 № 08/231-

323/ПР). 

5) Про передачу громадянину Кошовому Євгенію Олеговичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 3 у Голосіївському 

районі м. Києва (А-23485). (Від 27.11.2017 № 08/231-2894/ПР). 

6) Про передачу громадянину Колеснику Віталію Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Макаренка, 17-в у 

Деснянському районі м. Києва (А-23494). (Від 19.02.2018 № 08/231-607/ПР). 

7) Про передачу громадянці Бодак Юлії Юріївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 36-б у Голосіївському 

районі м. Києва (А-23471). (Від 10.09.2018 № 08/231-2776/ПР). 

8) Про передачу громадянину Кур’янову Миколі Вікторовичу у 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10675
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1263
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13378
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13378
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13378
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13378
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13378
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9348
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9878
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приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

9) Про передачу громадянину Матюху Дмитру В’ячеславовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 108-б у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23757). (Від 30.08.2018 № 08/231-2617/ПР). 

10) Про передачу громадянину Шевченку Сергію Володимировичу, 

члену садового товариства «Будівельник», у приватну власність земельної 

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Садовій, 57, діл. 2-а у 

Дарницькому районі м. Києва (А-23415). (Від 04.04.2018 № 08/231-1117/ПР). 

11) Про передачу громадянці Марчак Риммі Андріївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у 4-му пров. Лермонтова, 37 у Дарницькому 

районі м. Києва (А-14404). (Від 30.08.2018 № 08/231-2606/ПР). 

12) Про передачу громадянці Мельник Валентині Анатоліївні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 59-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23225). (Від 17.05.2018 № 08/231-1675/ПР). 

13) Про передачу громадянину Розовику Олегу Олександровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Левитинського, 11 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24561). (Від 15.11.2018 № 08/231-4069/ПР). 

14) Про передачу громадянці Лодченко Надії Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Олександра Удовиченка, 5 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24563). (Від 08.01.2019 № 08/231-15/ПР). 

15) Про передачу громадянину Тимошенку Сергію Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра Осецького, 20-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25180). (Від 23.01.2019 № 08/231-461/ПР). 

16) Про передачу громадянину Філатову Власу Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олександра Удовиченка, 3-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24635). (Від 26.12.2018 № 08/231-4332/ПР). 

17) Про передачу громадянину Крачеку Володимиру Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Залужній, 24 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25179). (Від 03.12.2018 № 08/231-4257/ПР). 

18) Про передачу громадянину Буні Роману Анатолійовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

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

Голосіївському районі міста Києва (А-24596). (Від 26.12.2018 № 08/231-

4328/ПР). 

19) Про передачу громадянину Ніколенку Євгенію Миколайовичу у 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11210
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9819
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11201
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12564
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13290
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13716
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13716
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13716
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13716
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-534
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12718
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12718
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12718
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12718
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12763
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13813
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приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Назарія Яремчука, 13 у 

Голосіївському районі міста Києва (А-23723). (Від 31.01.2019 № 08/231-

567/ПР). 

20) Про передачу громадянці Фадєєвій Анні Пилипівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у проїзді Калиновий Ріг, 1 в Оболонському 

районі м. Києва (А-24347). (Від 23.04.2018 № 08/231-1364/ПР). (Повторно). 

21) Про передачу громадянину Козлову Андрію Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Калиновий Ріг, 8 в 

Оболонському районі м. Києва (А-23562). (Від 26.03.2018 № 08/231-972/ПР). 

(Повторно). 

22) Про передачу громадянці Мельник Галині Дмитрівні у приватну 

власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул. 

Цілинній, 7 у Голосіївському районі м. Києва (А-23567). (Від 03.07.2018 № 

08/231-2175/ПР). (Повторно). 

23) Про передачу громадянину Курбету Олександру Володимировичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

Голосіївському районі м. Києва (А-23546). (Від 16.07.2018 № 08/231-2247/ПР). 

(Повторно). 

24) Про передачу громадянці Чернишевій Тетяні Анатоліївні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

Голосіївському районі м. Києва (А-23547). (Від 16.07.2018 № 08/231-2243/ПР). 

(Повторно). 

25) Про передачу громадянці Білець Ларисі Василівні, члену 

ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «САДОВО-ДАЧНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗЕЛЕНИЙ БІР», у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Дніпровській, 97 в Оболонському районі м. 

Києва (А-22999). (Від 09.07.2018 № 08/231-2194/ПР). (Повторно). 

26) Про передачу громадянину Портнягіну Дмитру Михайловичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Завальній, 13-А у 

Дарницькому районі м. Києва (А-24650). (Від 06.12.2018 № 08/231-4273/ПР). 

(Повторно). 

 

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-1461). (Від 22.11.2018 № 08/231-

4197/ПР). 

2) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13813
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10030
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10030
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10030
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10030
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9699
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9699
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10815
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10815
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10815
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10815
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10866
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10866
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10866
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10866
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10862
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10862
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10862
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10862
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10829
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10829
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10829
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10829
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10829
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12679
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12679
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12679
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12679
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12682
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12682
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12682
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651
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земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1515). (Від 06.12.2018 № 08/231-

4274/ПР). 

3) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.11.2017 

№ 622/3629 «Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 

можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах» (Є-

1483). (Від 06.12.2018 № 08/231-4272/ПР). 

4) Про продаж на земельних торгах права оренди земельної ділянки у 

пров. Рощинському, 2 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку (Є-1533). (Від 

15.01.2019 № 08/231-183/ПР). 

5) Про продаж земельної ділянки громадянину Місюні Віктору 

Юрійовичу для експлуатації та обслуговування магазину для продажу 

продовольчих товарів на просп. Петра Григоренка, 38-в (літ. А) у Дарницькому 

районі м. Києва (Є-1303). (Від 06.06.2018 № 08/231-1953/ПР). (Повторно). 

 

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). 

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). 

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). 

4) Про поновлення підприємству у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю «Ремонтник» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та експлуатації торговельно-офісного комплексу на вул. 

Попудренка, 90/2 у Деснянському районі м. Києва (А-18823). (Від 06.12.2018 № 

08/231-4271/ПР). 

5) 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). 

 

3.5. Надання/передача: 

 

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

Києві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та 

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

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-651
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13227
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13227
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10618
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-12305
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12305
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12305
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12305
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12305
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-12717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12717
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Солом’янському районі міста Києва (А-26060). (Від 19.12.2018 № 08/231-

4302/ПР). 

2) Про передачу    товариству з обмеженою відповідальністю «Лілія 

ЛТД» земельної ділянки для обслуговування  та експлуатації нежилого 

будинку-офісу  на вул. Петра Сагайдачного, 29 (літ. В) у Подільському районі 

м. Києва (Д-8014). (Від 11.09.2017 № 08/231-2071/ПР). (Повторно). 

3) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування складських приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на 

вул. Гната Хоткевича, 27-В у Дніпровському районі м. Києва (А-25245). (Від 

06.06.2018 № 08/231-1962/ПР). 

4) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРТРЕЙД» та громадянину Кругляку Сурену 

Михайловичу для будівництва, експлуатації та обслуговування складських 

приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на вул. Гната Хоткевича, 27-Б у 

Дніпровському районі м. Києва (А-25243). (Від 06.06.2018 № 08/231-1960/ПР). 

5) Про передачу об’єднанню співвласників багатоквартирного 

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

для експлуатації та обслуговування житлового будинку з гостьовою 

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

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

25.10.2018 № 08/231-3765/ПР). 

6) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІБРЕН» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. 

Оноре де Бальзака, 82-а у Деснянському районі м. Києва (А-24953). (Від 

02.05.2018 № 08/231-1450/ПР). 

7) Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК КИБАЛЬЧИЧА» на вул. Миколи 

Кибальчича, 1 у Дніпровському районі м. Києва для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлового комплексу (Д-8844). (Від 17.01.2019 № 08/231-

322/ПР). 

8) Про передачу ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГОРИЗОНТ 

ПАРК» в оренду земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 

адміністративних будівель з вбудованими приміщеннями для торгівлі та кафе 

на вул. Миколи Грінченка, 4 у Солом’янському районі міста Києва (А-26411). 

(Від 17.01.2019 № 08/231-320/ПР). 

9) Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНІ ОФІСИ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежилого будинку на вул. Михайла 

Котельникова, 25 (літ. Б) у Святошинському районі міста Києва (А-25981). (Від 

16.01.2019 № 08/231-287/ПР). 

10) Про надання в постійне користування ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлового будинку дипломатичного призначення на вул. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12717
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12309
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10129
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13377
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13375
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13372
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
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Богдана Хмельницького, 60 у Шевченківському районі міста Києва (А-26096). 

(Від 26.12.2018 № 08/231-4330/ПР). 

11) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ ПРОДАКШН ПЛЮС» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування адміністративно-складських будівель на 

вул. Сім’ї Кульженків, 14 в Оболонському районі м. Києва (А-25433). (Від 

03.12.2018 № 08/231-4258/ПР). 

12) Про надання земельної ділянки комунальному підприємству 

«Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) для експлуатації та обслуговування 

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

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

2171/ПР). 

13) Про надання земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНБОРІ ЮА» для експлуатації та обслуговування 

виробничої бази на вул. Василя Степанченка, 17а у Святошинському районі м. 

Києва (А-25361). (Від 25.07.2018 № 08/231-2428/ПР). 

14) Про надання Київському апеляційному адміністративному суду 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування об’єкту транспортної 

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

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

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ-2» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування виробничо-складської бази з офісними 

приміщеннями на Набережно-Печерській дорозі, 1 у Голосіївському районі 

міста Києва (А-26187). (Від 17.01.2019 № 08/231-316/ПР). 

16) Про передачу ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГОРИЗОНТ 

ПАРК» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

комплексу нежитлових будівель виробничої бази з подальшою реконструкцією 

на вул. Миколи Амосова, 12 у Солом’янському районі міста Києва (А-26405). 

(Від 17.01.2019 № 08/231-321/ПР). 

17) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН» для експлуатації та обслуговування 

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

вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському районі м. Києва (Д-7545). (Від 

06.03.2018 № 08/231-792/ПР). 

18) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ДРУЖБА» земельної ділянки для влаштування, 

експлуатації та обслуговування тимчасової відкритої автостоянки на перетині 

вул. Сулеймана Стальського та вул. Братиславської у Деснянському районі м. 

Києва (А-24458). (Від 06.12.2018 № 08/231-4269/ПР). 

19) Про надання РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «КЕРІВНИЙ ЦЕНТР 

«ПАТРІЯРШОЇ КУРІЇ» УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ» у 

постійне користування земельної ділянки для будівництва культової споруди з 

озелененням прилеглої території у пров. Феодосійському, 5 у Голосіївському 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8117
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12719
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10808
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10218
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13374
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13376
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13376
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13376
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13376
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13376
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9539
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12202
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13775
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районі міста Києва (Д-8767). (Від 31.01.2019 № 08/231-562/ПР). 

20) Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ 

ІНСТИТУТ» земельної ділянки для влаштування та обслуговування стоянки 

великовантажних автомобілів, що прибувають на сертифікацію на просп. 

Перемоги, 57 у Солом’янському районі м. Києва (Д-8479). (Від 11.06.2018 № 

08/231-1991/ПР). 

21) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТО-СПА» земельних ділянок для експлуатації та 

обслуговування автомиючого комплексу на вул. Деміївській, 11 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-24880). (Від 19.04.2018 № 08/231-1324/ПР). 

22) Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничих будівель на вул. Лебединській, 3-б в 

Оболонському районі міста Києва (А-16067). (Від 18.01.2019 № 08/231-351/ПР). 

23) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «МУЗЕЙ СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА» 

для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих будівель і 

споруд на вул. Кирилівській, 41-45 у Подільському районі міста Києва (А-

26563). (Від 31.01.2019 № 08/231-594/ПР). 

24) Про надання в оренду земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «АВТ КОМПАНІ» для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі на вул. Академіка Булаховського, 5 у Святошинському 

районі міста Києва. (А-26227). (Від 30.11.2018 № 08/231-4250/ПР). 

25) Про передачу приватному акціонерному товариству «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

земельної ділянки для експлуатації будівлі трансформаторної підстанції (ТП-

4706) та озеленення прилеглої території на вул. Фрометівській, 18 у 

Голосіївському районі м. Києва (Д-8933). (Від 05.11.2018 № 08/231-3892/ПР). 

26) Про надання комунальному підприємству по утриманню зелених 

насаджень Деснянського району м. Києва земельних ділянок для утримання, 

благоустрою та обслуговування зелених зон і зелених насаджень вздовж 

проспекту Генерала Ватутіна між проспектом Володимира Маяковського та 

вулицею Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва (Д-9303). (Від 

27.12.2018 № 08/231-4341/ПР). 

27) Про передачу в оренду громадянину Короваю Миколі 

Миколайовичу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

багатофункціональної СТО на вул. Архітектора Вербицького, 1 у Дарницькому 

районі міста Києва (Д-7615). (Від 31.01.2019 № 08/231-563/ПР).  

28) Про передачу в оренду громадянину Макусі Олексію Михайловичу 

земельної ділянки для обслуговування та ремонту об’єктів інженерної та 

транспортної інфраструктури на просп. Голосіївському, 28в у Голосіївському 

районі міста Києва (Д-9198). (Від 09.01.2019 № 08/231-105/ПР). 

29) Про передачу в оренду земельної ділянки громадянину Денисюку 

Костянтину Вікторовичу для експлуатації та обслуговування центру 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13775
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10664
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10013
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13815
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12687
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12254
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8756
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13709
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13709
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13709
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13709
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10195
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10195
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10195
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10195
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13581
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садівництва на вул. Перемоги, 1а у Святошинському районі міста Києва (А-

26122). (Від 17.01.2019 № 08/231-337/ПР). 

30) Про передачу в оренду земельної ділянки громадянину Яхну 

Андрію Сергійовичу для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на 

вул. Миропільській, 8 у Деснянському районі міста Києва (А-25750). (Від 

29.01.2019 № 08/231-559/ПР). 

31) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування нежитлової адміністративної будівлі на вул. 

Лабораторній, 6 у Печерському районі м. Києва. (А-26086). (Від 22.11.2018 № 

08/231-4192/ПР). (Повторно). 

32) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН» для експлуатації та обслуговування 

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

вул. Мельникова, 93 у Шевченківському районі м. Києва (Д-7546). (Від 

06.03.2018 № 08/231-791/ПР). (Повторно). 

33) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН» для експлуатації та обслуговування 

автозаправної станції на Кільцевій дорозі, 22 у Святошинському районі м. 

Києва (А-22733). (Від 06.03.2018 № 08/231-794/ПР). (Повторно). 

34) Про передачу СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «УКРТЕХНОСИНТЕЗ» (У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничих будівель на вул. Ушинського, 40 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-24616). (Від 01.03.2018 № 08/231-736/ПР). 

(Повторно). 

 

3.6. Про затвердження детального плану території: 

 

1) Про затвердження детального плану території в межах вул. 

Північна, просп. Оболонський, вул. Прирічна, просп. Героїв Сталінграду, 

Маршала Малиновського у Оболонському районі м. Києва. (Від 11.10.2018 № 

08/231-3539/ПР). (Доп. Свистунов О.В., Римар-Щербина М.О.). 

2) Про затвердження детального плану території в межах проспекту 

Петра Григоренка, вулиць Анни Ахматової, Драгоманова, Ревуцького, 

проспекту Миколи Бажана в Дарницькому районі м. Києва. (Від 11.10.2018 № 

08/231-3540/ПР). (Доп. Свистунов О.В., Римар-Щербина М.О.).  

 

3.7. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бучинській Олені Володимирівні на 

вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 12 у Шевченківському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13727
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12557
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12557
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9538
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9538
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9541
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9541
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9541
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9541
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12144
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12144
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12144
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12144
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12146
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12146
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12146
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12146
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11546
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11546
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11546
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11546
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будівель і споруд (К-35002). (Від 19.09.25018 № 08/231-2973/ПР). (Повторно). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Легкому Володимиру 

Никифоровичу на вул. Сергія Колоса, 147а у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32626). (Від 06.02.2018 № 08/231-430/ПР). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Платоненку Віталію Івановичу на 

вул. Шевченка, 85а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32658). 

(Від 06.02.2018 № 08/231-420/ПР). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бондар Олені Павлівні на вул. 

Шевченка, 58б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32143). 

(Від 31.01.2018 № 08/231-313/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Фузіку Валерію Анатолійовичу на 

вул. Обухівській, 86 у Святошинському районі міста Києві для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32219). 

(Від 01.02.2018 № 08/231-338/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Чехівському Івану Дмитровичу на 

вул. Молодіжній, 8б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32701). 

(Від 05.02.2018 № 08/231-383/ПР). 

7) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Тугай Валентині Олексіївні на вул. 

Крилова, 80-ж у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32087). 

(Від 31.01.2018 № 08/231-312/ПР). 

8) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Михальченко Валентині Миколаївні 

на просп. Науки, 58 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

індивідуального гаражу (К-31354).(Від 26.12.2017 № 08/231-3288/ПР). 

9) 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 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32972). 

(Від 14.03.2018 № 08/231-881/ПР).  

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Загатіній Ользі Костянтинівні на вул. 

Озерній, 1, діл. 51 у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного 

садівництва (К-32465). (Від 29.03.2018 № 08/231-1056/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки громадянці Лукашевській Ліні Євгенівні, члену 

садівничого товариства «Дніпро-1», на вул. Садовій, 50, діл. 4-г у Дарницькому 

районі м. Києва для ведення колективного садівництва (К-31904). (Від 

05.02.2018 № 08/231-398/ПР). 

12) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Дроботенку Андрію 

Володимировичу на вул. Маршала Бірюзова, 20 у Святошинському районі міста 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-32854). (Від 29.03.2018 № 08/231-1073/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Коряковій Ользі Григорівні на вул. 

Адмірала Ушакова, 38-а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33014). 

(Від 29.03.2018 № 08/231-1059/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Костюченко Владиславі Ігорівні на 

вул. Повітрофлотській, 58а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33235). 

(Від 19.04.2018 № 08/231-1335/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Маслу Павлу Олександровичу у 

пров. Левадному, 15-б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32631). 

(Від 08.02.2018 № 08/231-508/ПР). 

16) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бугай Ірині Олександрівні на вул. 

Левадній, 84-г у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33507). 

(Від 24.04.2018 № 08/231-1395/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Симон Наталії Станіславівні на вул. 

Карла Маркса, 24-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32351). 

(Від 31.01.2018 № 08/231-309/ПР). 

18) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Павлюковій Лідії Василівні на вул. 

Луговій, 10 діл. 11 у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного 

садівництва (К-31381). (Від 04.04.2018 № 08/231-1116/ПР). 

19) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Чубар Оксані Василівні на вул. 

Луговій, 34-б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33191). (Від 17.04.2018 № 

08/231-1284/ПР). 

20) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Горкуші Юлії Олександрівні на вул. 
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Крилова, 58-б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33192). 

(Від 16.04.2018 № 08/231-1246/ПР). 

21) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Бакуринському Миколі 

Васильовичу у пров. Івана Франка, 9-б у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33384). (Від 16.04.2018 № 08/231-1245/ПР). 

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Костишеній Людмилі Іванівні на вул. 

Сергія Колоса, 91а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32728). 

(Від 29.03.2018 № 08/231-1054/ПР). 

23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Марценюку Анатолію Петровичу у 

пров. Стратегічному 2б у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32696). 

(Від 28.03.2018 № 08/231-1013/ПР). 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Морозовій Олені Антонівні на вул. 

Шевченка, 46 б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30297). 

(Від 12.09.2017 № 08/231-2091/ПР). 

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Болдескулу Ігорю Євгеновичу на 

вул. Садовій, 106, діл. 16 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

колективного садівництва (К-30155). (Від 09.01.2018 № 08/231-17/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Галаган Ользі Анатоліївні на вул. 

Крилова, 8-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33855). (Від 23.05.2018 № 

08/231-1789/ПР). 

27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Панченку Андрію Володимировичу 

на вул. Передовій, 12а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-28890). 

(Від 28.11.2017 № 08/231-2918/ПР). 

28) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Сулковському Владиславу 

Володимировичу на вул. Мостовій, 43в у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33998). (Від 29.05.2018 № 08/231-1851/ПР). 

29) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Ільєнку Сергію Вікторовичу на вул. 

Шевченка, 11-б у Деснянському районі м. Києва для будівництва і 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33752). 

(Від 30.05.2018 № 08/231-1870/ПР). 

30) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Ільєнку Віктору Івановичу на вул. 

Шевченка, 11-в у Деснянському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33814). 

(Від 30.05.2018 № 08/231-1874/ПР). 

31) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Кириєнко Валентині Георгіївні на 

вул. Закарпатській, 3/1 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32823). 

(Від 29.05.2018 № 08/231-1849/ПР). 

32) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Сліпченку Валерію Вадимовичу у 2-

му пров. Івана Франка, 3-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32888). 

(Від 26.04.2018 № 08/231-1429/ПР). 

33) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Скибицькому Вадиму 

Олександровичу на вул. Кооперативній, 23а у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33842). (Від 29.05.2018 № 08/231-1853/ПР). 

34) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Скибицькій Олександрі Сергіївні на 

вул. Кооперативній, 23б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33843). 

(Від 29.05.2018 № 08/231-1854/ПР). 

35) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Фабрицькому Олександру 

Миколайовичу на вул. Садовій, 123, діл. 64-а у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення колективного садівництва (К-31378). (Від 24.01.2018 № 08/231-

170/ПР). 

36) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Западні Наталії Вікторівні на вул. 

Конча-Озерній, 7-А у Голосіївському районі м. Києва для індивідуального 

дачного будівництва (К-27683). (Від 03.05.2017 № 08/231-1141/ПР). 

37) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Шкоді Богдану Євгенійовичу на 

вул. Кооперативній, 33а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33421). 

(Від 26.04.2018 № 08/231-1432/ПР). 

38) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Гришку Олександру 

Володимировичу на вул. Луговій, 25-б у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (К-32093). (Від 31.01.2018 № 08/231-311/ПР). 

39) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Рожкову Валентину Федоровичу на 

вул. Учбовій, 5 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33510). 

(Від 23.05.2018 № 08/231-1788/ПР). 

40) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Палажченку Олександру 

Володимировичу на вул. Нижній Вал, 40-а у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33914). (Від 30.05.2018 № 08/231-1891/ПР). 

41) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Кириленку Сергію Володимировичу 

на вул. Вітавській, 27а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34990). 

(Від 16.10.2018 № 08/231-3570/ПР). 

42) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Дишканту Олександру Петровичу у 

пров. Івана Франка, 41 у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32091). 

(Від 01.02.2018 № 08/231-344/ПР). 

43) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Заліщук Лесі Василівні на вул. 

Шевченка, 20-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33195). 

(Від 26.04.2018 № 08/231-1427/ПР). 

44) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Лук’яненко Тетяні Олександрівні на 

вул. Карла Маркса, 72б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32584). 

(Від 19.02.2018 № 08/231-604/ПР). 

45) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Філіповій Марії Іванівні на вул. 

Повітрофлотській, 80а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31061). 

(Від 05.02.2018 № 08/231-380/ПР). 

46) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Філіпенко Вікторії Олександрівні на 

вул. Садовій, 60, діл. 227-а у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-32576). (Від 05.03.2018 № 08/231-774/ПР). 

47) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Свістовій Ніні Михайлівні на 

Столичному шосе, 42-б у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32173). 

(Від 31.01.2018 № 08/231-316/ПР). 
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48) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Горбатюк Анелі Віталіївні на вул. 

Крилова, 80-д у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32438). 

(Від 05.02.2018 № 08/231-386/ПР). 

49) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Солов’ю Василю Анатолійовичу на 

вул. Озерній, 1-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32906). 

(Від 28.03.2018 № 08/231-1006/ПР). 

50) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Рудачеву Василю Андрійовичу на 

вул. Шульгіна, 9 у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування індивідуального гаража (К-32973). (Від 28.03.2018 № 08/231-

1009/ПР). 

51) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бойко Тетяні Володимирівні на вул. 

Ціолковського, 26-б у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34045). 

(Від 25.06.2018 № 08/231-2140/ПР). 

52) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Урупі Петру Михайловичу на вул. 

Якова Качури, 56-б у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34037). 

(Від 16.07.2018 № 08/231-2259/ПР). 

53) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Петриченку Сергію Миколайовичу 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31548). 

(Від 17.04.2018 № 08/231-1269/ПР). 

54) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бельченко Ірині Миколаївні на вул. 

Сергія Колоса, 33а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34171). 

(Від 09.07.2018 № 08/231-2198/ПР). 

55) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Косенку Сергію Петровичу на вул. 

Передовій, 12-б у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33997). 

(Від 25.06.2018 № 08/231-2142/ПР). 

 

3.8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9112
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9112
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9112
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9112
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9112
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9725
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9725
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9725
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9725
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9725
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9728
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9728
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9728
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9728
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10781
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10878
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9951
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10833
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10783
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10783
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7623
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7623


20 

 

зелених насаджень Святошинського району м. Києва між вул. Семашка та 

просп. Академіка Палладіна у Святошинському районі м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території 

(К-30601). (Від 07.09.2017 № 08/231-2037/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва біля будинку 15-б на 

бульварі Перова у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-

31872). (Від 04.12.2017 № 08/231-3037/ПР).  

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Іскрівській, 5а у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35938). (Від 25.10.2018 № 08/231-3774/ПР). 

4) 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. 

Августина Волошина у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-35944). (Від 25.10.2018 № 08/231-3776/ПР). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками 11-д, 15-а, 15-б на вул. Академіка Туполєва у Святошинському 

районі м. Києва для експлуатації скверу (К-33322). (Від 26.04.2018 № 08/231-

1418/ПР). 

6) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» біля 

будинків № 40 та № 42/43 на вул. Академіка Булаховського у Святошинському 

районі м. Києва для експлуатації скверу (К-33253). (Від 03.05.2018 № 08/231-

1479/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» між 

будинками на вул. Ірпінській, 63-а та вул. Феодори Пушиної, 44/50 у 

Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-33334). (Від 

23.04.2018 № 08/231-1357/ПР). 

8) 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 59 на бульварі Академіка Вернадського та 2,4 на вул. Академіка 

Доброхотова у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33348). (Від 23.04.2017 № 08/231-1347/ПР). 

9) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 
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будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Професора Караваєва, 1/28 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-33314). (Від 21.05.2018 № 08/231-1710/ПР). 

10) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Лісовому, 33 у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-34643). (Від 

18.09.2018 № 08/231-2927/ПР). 

11) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Святошинського району м. Києва на перетині вул. Героїв 

Космосу та просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва для 

утримання та благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування 

території скверу (К-30602). (Від 22.08.20017 № 08/231-1889/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» вздовж 

будинків вул. Петра Вершигори, 3, 3-а, 3-б, 9-б, 9-г, на просп. Генерала 

Ватутіна, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 4-б, на вул. Райдужній, 12 у Дніпровському районі м. 

Києва для утримання парку (К-32962). (Від 13.03.2018 № 08/231-854/ПР). 

13) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

будинками № 1б та № 3 по вул. Шумського у Дніпровському районі м. Києва 

для утримання скверу (К-33147). (Від 18.04.2018 № 08/231-1307/ПР). 

14) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Перемоги, 144 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33323). (Від 19.04.2018 № 08/231-1336/ПР). 

15) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

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

33136). (Від 23.04.2018 № 08/231-1355/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. 

Академіка Єфремова, 18 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

скверу (К-33159). (Від 23.04.2018 № 08/231-1353/ПР). 

17) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

перетині Кільцевої дороги та вул. Зодчих (вздовж озера Віра) у 
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Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-33216). (Від 

23.04.2018 № 08/231-1348/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 вул. 

Андрія Малишка, 29б у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу 

(К-33148). (Від 17.04.2018 № 08/231-1263/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» між вул. 

Урлівською, вул. Дніпровою, вул. Івана Бойка, вул. Здолбунівською навколо 

озера Жандарка у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (парку відпочинку) (К-

35542). (Від 26.09.2018 № 08/231-3108/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» на вул. 

Кирилівській, 154 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33455). (Від 

19.04.2018 № 08/231-1319/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» у парку 

біля будинку культури ДВРЗ між вул. Алма-Атинська та вул. Марганецька у 

Дніпровському районі м. Києва для утримання парку (К-32963). (Від 05.04.2018 

№ 08/231-1159/ПР). 

22) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на вул. Героїв Війни у 

Солом’янському районі м. Києва для експлуатації парку (К-30588). (Від 

13.09.2017 № 08/231-2107/ПР). 

23) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Подільського району м. Києва на вул. Олени Теліги у 

Подільському районі м. Києва для утримання зелених насаджень та 

благоустрою Кирилівського лісопарку зі схилами біля дамби (К-30470). (Від 

05.09.2017 № 08/231-1994/ПР). 

24) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва між житловими будинками 

на Харківському шосе, 9-13 перед будинком 11 на Харківському шосе у 

Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-30732). (Від 

26.09.2017 № 08/231-2261/ПР). 

25) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 
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зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на вул. Донецькій, 57-а у 

Солом’янському районі м. Києва для обслуговування скверу (К-30205). (Від 

07.08.2017 № 08/231-1813/ПР). 

26) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва на просп. Лісовому, 33 у 

Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень та обслуговування території скверу (К-32754). (Від 

06.03.2018 № 08/231-795/ПР). 

27) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 

вул. Львівської та вул. Крамського у Святошинському районі м. Києва для 

експлуатації скверу (К-33212). (Від 23.04.2018 № 08/231-1354/ПР). 

28) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

перетині вул. Алма-Атинської та вул. Гродненської у Дніпровському районі м. 

Києва для утримання скверу (К-33181). (Від 17.04.2018 № 08/231-1267/ПР). 

29) 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. 

Меліоративній, навпроти контрольно-перепускного пункту Банкнотно-

монетного двору Національного банку України у Деснянському районі м. Києва 

для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та 

обслуговування території скверу (К-33340). (Від 17.04.2018 № 08/231-1262/ПР). 

30) 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. 

Героїв Дніпра, 45-51 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (скверу) 

(К-33444). (Від 19.04.2018 № 08/231-1321/ПР). 

31) 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 №№ 49, 49а, 49б, 49в, 51, 51а на вул. Данила Щербаківського у 

Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-33363). (Від 

19.04.2018 № 08/231-1318/ПР). 

32) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 

вулиці Татарської та пров. Татарського у Шевченківському районі м. Києва для 

експлуатації скверу (К-33141). (Від 05.04.2018 № 08/231-1158/ПР). 

33) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 
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будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Глінки, 6 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

скверу (К-33311). (Від 23.05.2018 № 08/231-1776/ПР). 

34) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Чоколівському у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-33326). (Від 23.05.2018 № 08/231-1770/ПР). 

35) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватному підприємству «НІКОС-3» на вул. 

Баренбойма, 5 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування будівлі (К-35987). (Від 05.11.2018 № 08/231-3881/ПР).  

36) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Державному підприємству «Державний дорожній 

науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» на вул. Каунаській, 3 у 

Дніпровському районі м. Києва для будівництва та обслуговування будівель і 

споруд закладів науки (К-35752). (Від 09.10.2018 № 08/231-3402/ПР). 

37) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 

метрополітен» на вул. Леоніда Первомайського, 1/3 у Печерському районі м. 

Києва для експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску № 230 (К-

31498). (Від 27.11.2017 № 08/231-2885/ПР). 

38) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з додатковою відповідальністю 

«Київське виробниче об’єднання «Медапаратура» на вул. Новозабарській, 20 в 

Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель 

автомайстерні (літ. А) та матеріального складу (літ. Б) (К-34008). (Від 

13.06.2018 № 08/231-2043/ПР). 

39) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Завод 

залізобетонних конструкцій № 1» на вул. Будіндустрії, 5 у Голосіївському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування тепловозного депо (К-

33523). (Від 23.07.2018 № 08/231-2367/ПР). 

40) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський 

центр міського середовища» на Набережному шосе у Печерському районі м. 

Києва для обслуговування та експлуатації парку (К-27496). (Від 01.02.2018 № 

08/231-362/ПР). 

41) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» на 

вул. Єреванській, 22-26 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового будинку (К-28093). (Від 04.01.2017 

№ 08/231-7/ПР). 
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42) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал» на вул. Колекторній, 1 у Дарницькому 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування насосної станції з 

грабельним відділенням (К-30332). (Від 21.08.2017 № 08/231-1881/ПР). 

43) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Управлінню адміністративними будинками 

Державного управління справами на вул. Банковій у Печерському районі м. 

Києва для облаштування та експлуатації площі для проведення офісних 

державних заходів біля будинку по вул. Банковій, 11 (К-26524). (Від 10.05.2016 

№ 08/231-2092/ПР). 

44) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ВОЗДВИЖЕНСЬКА 9-19» на вул. 

Воздвиженській, 9-19 у Подільському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування багатоквартирного будинку (К-32075). (Від 25.01.2018 № 

08/231-216/ПР). (Повторно).  

45) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ «АСТРА ГРУП» на вул. Антоновича, 5а, 5б у Голосіївському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлових будинків 

(офісне приміщення) (К-27633). (Від 22.02.2017 № 08/231-500/ПР). (Повторно). 

46) 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. 

Симиренка, 13/1 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33138).( Від 23.04.2018 № 08/231-1356/ПР). 

47) 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. 

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

33163). (Від 16.04.2018 № 08/231-1238/ПР). 

48) 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. 

Празькій у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-33153). 

(Від 23.04.2018 № 08/231-1349/ПР). 

49) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Оболонському, 28б-28в в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33584). (Від 13.04.2018 № 08/231-1320/ПР). 

50) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 
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будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» у парку 

на Русанівській набережній у Дніпровському районі м. Києва для утримання 

парку (К-32959). (Від 13.03.2018 № 08/231-850/ПР). 

51) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Героїв Сталінграда, 54-56 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (скверу) 

(К-33442). (Від 05.04.2018 № 08/231-1157/ПР). 

52) 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. 

Райдужній у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-33146). 

(Від 05.04.2018 № 08/231-1155/ПР). 

53) 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 №№ 8, 10, 10-а, 12 на вул. Щусєва у Шевченківському районі м. 

Києва для експлуатації скверу (К-33161). (Від 05.04.2018 № 08/231-1156/ПР). 

54) 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. 

Космонавта Волкова, 8 у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-

34019). (Від 19.07.2018 № 08/231-2345/ПР). 

55) 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. 

Живописній, 12 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33137). (Від 26.04.2018 № 08/231-1413/ПР). 

56) 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. 

Чорнобильській, 24/26 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

скверу (К-33140). (Від 26.04.2018 № 08/231-1420/ПР). 

57) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Академіка Вернадського, 81-85 у Святошинському районі м. Києва для 

експлуатації скверу (К-33318). (Від 22.05.2018 № 08/231-1754/ПР). 

58) 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. 

Симиренка, 5в-7а у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу 

(К-33135). (Від 03.05.2018 № 08/231-1474/ПР). 
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59) 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. 

Академіка Туполєва, 11, 11а у Святошинському районі м. Києва для 

експлуатації скверу (К-33320). (Від 26.04.2018 № 08/231-1424/ПР). 

60) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 

вул. Архітектора Ніколаєва та просп. Володимира Маяковського у 

Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і 

зелених насаджень та обслуговування території парку (К-33331). (Від 

19.04.2018 № 08/231-1322/ПР). 

61) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Голосіївському, 96 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації зеленої 

зони (К-33462). (Від 16.05.2018 № 08/231-1620/ПР). 

62) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

житловими будинками на Харківському шосе, 9-13, перед будинком 11 на 

Харківському шосе у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-

33164). (Від 03.05.2018 № 08/231-1478/ПР). 

63) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між 

проспектом Миколи Бажана та вул. Срібнокільською навколо озера «Срібний 

Кіл» для облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

(парку відпочинку) (К-35735). (Від 19.10.2018 № 08/231-3677/ПР). 

64) 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. 

Маршала Малиновського, 6 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33434). (Від 23.04.2018 № 08/231-1351/ПР). 

65) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ 

ОБ’ЄДНАННЮ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ 

НАСАДЖЕНЬ МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД» на вул. Вишгородській, 49 у 

Подільському районі м. Києва для утримання зелених насаджень та 

обслуговування парку біля кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка (К-33252). (Від 

23.05.2018 № 08/231-1774/ПР). 

66) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 
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вулиць Єреванської та Іскрівської у Солом’янському районі м. Києва для 

утримання та експлуатації скверу (К-34194). (Від 18.09.2018 № 08/231-

2926/ПР). 

67) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Повітрофлотському, 43 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-34210). (Від 18.09.2018 № 08/231-2930/ПР). 

68) 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. 

Вишгородській, 32/2 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (сквер) 

(К-33441). (Від 23.04.2018 № 08/231-1352/ПР). 

69) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Перова, 15-б у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-33142). 

(Від 14.05.2018 № 08/231-1584/ПР). 

70) 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. 

Космонавта Волкова, 12 у Деснянському районі м. Києва для утримання та 

благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування скверу (К-

35549). (Від 04.10.2018 № 08/231-3289/ПР). 

71) 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. 

Суздальській у Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

скверу (К-35172). (Від 27.09.2018 № 08/231-3140/ПР). 

72) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Маршала Рокоссовського, 8а-10 в Оболонському районі м. Києва для 

створення, утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування (К-33669). (Від 21.05.2018 № 08/231-1703/ПР). 

73) 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. 

Івана Миколайчука, 3 - 3а у Дніпровському районі м. Києва для утримання 

скверу (К-33217). (Від 17.04.2018 № 08/231-1261/ПР). 

74) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на розі 
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вулиць М. Коцюбинського та Олеся Гончара у Шевченківському районі м. 

Києва для експлуатації скверу (К-33139). (Від 16.04.2018 № 08/231-1239/ПР). 

75) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Вацлава Гавела, 83 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-34392). (Від 18.09.2018 № 08/231-2931/ПР). 

76) 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. 

Січових стрільців, 9 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

скверу (К-32932). (Від 16.05.2018 № 08/231-1644/ПР). 

77) 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. 

Митрополита Андрея Шептицького у Дніпровському районі м. Києва для 

утримання скверу (К-33180). (Від 23.05.2018 № 08/231-1768/ПР). 

78) 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. 

Ованеса Туманяна у Дніпровському районі м. Києва для утримання скверу (К-

33183). (ВІжд 23.04.2018 № 08/231-1350/ПР). 

79) 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. 

Богатирській (біля озера Редькіне) в Оболонському районі м. Києва для 

створення, утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування (парк відпочинку) (К-33429). (Від 24.04.2018 № 08/231-1382/ПР). 

80) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Подільського району м. Києва на вул. Вітряні Гори, 2 у 

Подільському районі м. Києва для утримання зелених насаджень та 

благоустрою скверу біля кінотеатру «Вітерець» (К-30468). (Від 05.09.2017 № 

08/231-1980/ПР). 

81) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на вул. Кудрявській, 23-а 

у Шевченківському районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу 

(К-30293). (Від 09.08.2017 № 08/231-1837/ПР). 

82) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на просп. Перемоги, 52/2 

у Шевченківському районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу 

(К-30292). (Від 07.08.2017 № 08/231-1809/ПР). 
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83) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Подільського району м. Києва на вул. Вишгородській, 27 у 

Подільському районі м. Києва для утримання зелених насаджень та 

благоустрою скверу (К-30473). (Від 07.09.2017 № 08/231-2029/ПР). 

84) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Святошинського району м. Києва біля будинків № 40 та № 

42/43 на вул. Булаховського у Святошинському районі м. Києва для утримання 

і благоустрою зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території 

скверу (К-30803). (Від 07.09.2017 № 08/231-2041/ПР). 

85) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва між будинками на просп. 

Володимира Маяковського, 15-б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському 

районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень 

та обслуговування території скверу (К-32546). (Від 15.02.2018 № 08/231-

583/ПР). 

86) 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. 

Іскрівській, 2 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та експлуатації 

скверу (К-34393). (Від 12.09.2018 № 08/231-2826/ПР). 

87) 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. 

Лариси Руденко, 8-а у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-33545). (Від 

24.05.2018 № 08/231-1810/ПР). 

88) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

перетині вул. Маршала Жукова, 20 та просп. Лісового, 31 у Деснянському 

районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зони і зелених 

насаджень та обслуговування скверу (К-33588). (Від 03.05.2018 № 08/231-

1475/ПР). 

89) 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 №№ 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 18, 18а, 18б на вул. Академіка 

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

33362). (Від 19.04.2018 № 08/231-1317/ПР). 

90) 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. 
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Павлівській, 3 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації скверу (К-

33590). (Від 24.05.2018 № 08/231-1806/ПР). 

91) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Подільського району м. Києва на перетині просп. «Правди» 

та просп. Свободи у Подільському районі м. Києва для утримання зелених 

насаджень та обслуговування скверу (К-32682). (Від 13.03.2018 № 08/231-

852/ПР). 

92) 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. 

Героїв Дніпра, 35 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33610). (Від 

15.05.2018 № 08/231-1587/ПР). 

93) 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. 

Маршала Малиновського, 9 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-

33505). (Від 22.05.2018 № 08/231-1732/ПР). 

94) 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. 

Вишняківській, 12 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-33343). (Від 

24.05.2018 № 08/231-1811/ПР). 

95) 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. 

Полярній, 7 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33606). (Від 

02.05.2018 № 08/231-1466/ПР). 

96) 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. 

Маршала Малиновського, 25 в Оболонському районі м. Києва для створення, 

утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування (сквер) 

(К-33436). (Від 24.04.2018 № 08/231-1385/ПР). 

97) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» вздовж 

будинку 4 на вул. Райдужній у Дніпровському районі м. Києва для утримання 

скверу (К-33260). (Від 16.05.2018 № 08/231-1645/ПР). 

98) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 
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будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. 

Дубровицькій, 14/40 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання 

та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33460). (Від 

26.04.2018 № 08/231-1423/ПР). 

99) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» сквер 

Миру у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації зеленої зони (К-

33463). (Від 24.05.2018 № 08/231-1807/ПР). 

100) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина в Дарницькому районі м. 

Києва для облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

(парку) (К-33539). (Від 22.05.2018 № 08/231-1734/ПР). 

101) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Кирилівській, 152 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33504). (Від 

26.04.2018 № 08/231-1417/ПР). 

102) 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. 

Озерній, 4-28 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33457). (Від 

26.04.2018 № 08/231-1422/ПР). 

103) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» вздовж 

вул. Кіото (від вул. Братиславської до вул. Мурманської) у Деснянському 

районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень 

та обслуговування парку (К-33309). (Від 26.04.2018 № 08/231-1416/ПР). 

104) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Оболонському, між будинками № 34-б та № 34-г в Оболонському районі м. 

Києва для створення, утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування (сквер) (К-33601). (Від 26.04.2018 № 08/231-1421/ПР). 

105) 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. 

Чорнобильській, 3 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації скверу 

(К-33313). (Від 26.04.2018 № 08/231-1419/ПР). 
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106) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Вацлава Гавела, 77 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-34405). (Від 18.09.2018 № 08/231-2925/ПР). 

107) 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 7-а, 9-а на вул. Академіка Туполєва у Святошинському районі м. 

Києва для експлуатації скверу (К-33344). (Від 03.05.2018 № 08/231-1480/ПР). 

108) 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. 

Княжий Затон, 4 у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (сквер) (К-33342). (Від 

22.05.2018 № 08/231-1761/ПР). 

109) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» в урочищі 

Наталка в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання та 

експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33447). (Від 

03.05.2018 № 08/231-1482/ПР). 

110) 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. 

Маршала Малиновського, 11-13 в Оболонському районі м. Києва для 

створення, утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування (К-33603). (Від 22.05.2018 № 08/231-1759/ПР). 

111) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Йорданській, 22-24 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання 

та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33602). (Від 

03.05.2018 № 08/231-1481/ПР). 

112) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Йорданській, 14-18 в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання 

та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33617). (Від 

15.05.2018 № 08/231-1588/ПР). 

113) 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. 

Липській у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

зеленої зони (К-33316). (Від 21.05.2018 № 08/231-1701ПР). 
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114) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 

бульварі Дружби народів у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зеленої зони (К-33352). (Від 26.04.2018 № 08/231-1412/ПР). 

115) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Івана Козловського у Печерському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування зеленої зони (К-33306). (Від 22.05.2018 № 08/231-1737/ПР). 

116) 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. 

Соціалістичній у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-34213). (Від 12.09.2018 № 08/231-2831/ПР). 

117) 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. 

Героїв Севастополя у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації бульвару (К-35105). (Від 27.09.2018 № 08/231-3142/ПР). 

118) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Київському комунальному об’єднанню зеленого 

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

Івана Пулюя та вул. Бориса Гаріна у Солом’янському районі м. Києва для 

утримання, обслуговування та експлуатації парку (К-34456). (Від 18.09.2018 № 

08/231-2924/ПР). 

119) 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. 

Іскрівській, 18 у Солом’янському районі м. Києва для утримання та 

експлуатації скверу (К-34200). (Від 27.08.2018 № 08/231-2553/ПР). 

120) 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. 

Героїв Дніпра, 28/45 та на вул. Зої Гайдай, 12/10 в Оболонському районі м. 

Києва для створення, утримання та експлуатації зелених насаджень загального 

користування (К-33685). (Від 15.05.2018 № 08/231-1586/ПР). 

121) 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. 

Північній, 2б, 2в, 2г в Оболонському районі м. Києва для створення, утримання 

та експлуатації зелених насаджень загального користування (К-33591). (Від 

03.05.2018 № 08/231-1477/ПР). 
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3.9. Про затвердження проекту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ для 

обслуговування будівлі трансформаторної підстанції на площі Вокзальній, 3 у 

Солом’янському районі м. Києва (Д-8148). (Від 20.02.2018 № 08/231-629/ПР). 

2) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення для експлуатації 

та обслуговування адміністративно-складських будівель на вул. 

Дорогожицькій, 10 у Шевченківському районі м. Києва (Д-7576). (Від 

16.05.2018 № 08/231-1622/ПР). 

3) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Державному підприємству «Національний академічний драматичний 

театр імені Івана Франка» та Національному науково-дослідному 

реставраційному центру України для експлуатації та обслуговування 

службових та складських приміщень на просп. Науки, 52 у Голосіївському 

районі м. Києва (Д-9133). (Від 15.11.2018 № 08/231-4070/ПР). 

4) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки державному підприємству «АНТОНОВ» для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти (ДНЗ № 266) на вул. Генерала 

Вітрука, 3-а у Святошинському районі м. Києва (Д-7861). (Від 11.10.2018 № 

08/231-3496/ПР). 

 

3.10. Про поділ земельних ділянок:  

 

1) Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді приватного 

акціонерного товариства «Квадрат-Україна» на перетині вул. Милославської та 

просп. Володимира Маяковського у Деснянському районі м. Києва, та внесення 

змін до договору оренди земельної ділянки (Д-9047). (Від 26.12.2018 № 08/231-

4329/ПР). 

 

3.11. Про зміну цільового призначення земельної ділянки: 

 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки товариству з 

обмеженою відповідальністю «МУСТАНГ АВТОПЛЮС» для будівництва 

житлових будинків з нежитловими приміщеннями на вул. Електротехнічній, 43 

у Деснянському районі м. Києва (А-25572). (Від 10.01.2019 № 08/231-110/ПР). 

 

3.12. Про внесення змін до договору оренди: 

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

01.03.2005 № 75-6-00172 (у редакції договору про поновлення договору оренди 

земельної ділянки від 26.03.2018 № 316) (А-25431). (Від 18.07.2018 № 08/231-

2305/ПР). 
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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). 

 

3.13. Про внесення змін до рішення: 

 

1)  Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

18.12.2008 № 884/884 (із змінами та доповненнями внесеними рішенням 

Київської міської ради  від 27.11.2009 № 782/2851) (А-25204). (Від 06.06.2018 

№ 08/231-1954/ПР). (Повторно). 

 

3.14. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині 

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

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

4170/ПР). 

 

3.15. Про відмову у передачі у власність земельної ділянки: 

 

1) Про відмову у передачі земельної ділянки у власність громадянці 

Падун Вікторії Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 13-б у 

Голосіївському районі м. Києва (А-13512). (Від 04.06.2018 № 08/231-1940/ПР). 

 

3.16. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гутковській Лілії 

Юріївні у селищі Водогін в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33065). 

(Від 28.03.2018 № 08/231-996/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тімановському 

Павлу Олексійовичу на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32789). (Від 06.03.2018 № 08/231-805/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бреурош Людмилі 

Яківні на вул. Садовій, 98 діл. 12 у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (К-31916). (Від 28.03.2018 № 08/231-994/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Омельчуку 

Віктору Івановичу на вул. Петропавлівській, 36 у Подільському районі м. Києва 

для будівництва гаража (К-32953). (Від 14.03.2018 № 08/231-894/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гутковському 

Сергію Олександровичу у селищі Водогін в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33054). (Від 28.03.2018 № 08/231-997/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Валерію Петровичу на перетині просп. Мінського та Великої Окружної дороги 

в Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва (К-33034). (Від 

28.03.2018 № 08/231-1000/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Місюрі Оксані 

Анатоліївні на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32924). 

(Від 01.03.2018 № 08/231-740/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Алісову Олексію 

Геннадійовичу на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32911). (Від 01.03.2018 № 08/231-741/ПР). 

9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Сергію Валерійовичу на перетині просп. Мінського та Окружної дороги в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-32845). (Від 05.03.2018 № 08/231-

775/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сілюченку 

Костянтину Сергійовичу на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32909). (Від 28.02.2018 № 08/231-706/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гутковському 

Сергію Олександровичу у селищі Водогін в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33043). (Від 14.03.2018 № 08/231-891/ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гутковській Лілії 

Юріївні біля селища Водогін в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33055). 
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(Від 13.03.2018 № 08/231-869/ПР).  

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лазарчук 

Анастасії Сергіївні у селищі Водогін в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33087). (Від 13.03.2018 № 08/231-867/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лазарчук 

Анастасії Сергіївні в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33081). 

(Від 13.03.2018 № 08/231-866/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Валерію Петровичу на перетині просп. Мінського та Великої Окружної дороги 

в Оболонському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража (К-

33035). (Від 13.03.2018 № 08/231-871/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лазарчук 

Анастасії Сергіївні у селищі Водогін в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33079). (Від 13.03.2018 № 08/231-862/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гутковському 

Сергію Олександровичу поруч із селищем Водогін в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33059). (Від 13.03.2018 № 08/231-863/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Гутковському Сергію 

Олександровичу на вул. Піхотній у Подільському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33053). (Від 28.03.2018 № 08/231-999/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лазарчук 

Анастасії Сергіївні на вул. Піхотній у Подільському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33082). (Від 28.03.2018 № 08/231-1004/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гутковській Лілії 

Юріївні на вул. Піхотній у Подільському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33067). 

(Від 26.03.2018 № 08/231-979/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лазарчук 

Анастасії Сергіївні на вул. Ростовській у Подільському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (К-33080). (Від 14.03.2018 № 08/231-895/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Власенку Олегу 

Вікторовичу на вул. Рилєєва у Подільському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32838). 

(Від 05.03.2018 № 08/231-779/ПР). 

23) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гутковській Лілії 

Юріївні на вул. Ростовській у Подільському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33069). 

(Від 13.03.2018 № 08/231-870/ПР). 

24) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лазарчук 

Анастасії Сергіївні у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33085). 

(Від 13.03.2018 № 08/231-872/ПР). 

25) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гутковській Лілії 

Юріївні у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33049). 

(Від 26.03.2018 № 08/231-980/ПР). 

26) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Морщавці Анні 

Іванівні на вул. Садовій, 67 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-32923). (Від 26.03.2018 № 08/231-978/ПР). 

27) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Свірській 

Людмилі Михайлівні на вул. Садовій, 98, діл. 11 у Дарницькому районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-31918). (Від 05.03.2018 № 08/231-778/ПР). 

28) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Древіні Варварі 

Ігорівні на вул. Садовій, 67 у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

садівництва (К-32926). (Від 13.03.2018 № 08/231-865/ПР). 

29) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карпенко 

Роману Івановичу на вул. Тампере, 17/2 у Дніпровському районі м. Києва для 

будівництва гаража (К-32604). (Від 28.03.2018 № 08/231-998/ПР). 

30) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Місюрі Ніні 

Миколаївні на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32819). 

(Від 28.02.2018 № 08/231-703/ПР). 

31) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лазарчук 
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Анастасії Сергіївні у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33084). 

(Від 29.03.2018 № 08/231-1065/ПР). 

32) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кукоті Юлії 

Володимирівні на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33011). (Від 29.03.2018 № 08/231-1060/ПР). 

33) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гутковській Лілії 

Юріївні у селищі Водогін в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33017). 

(Від 02.04.2018 № 08/231-1104/ПР). 

34) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гутковській Лілії 

Юріївні у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33051). 

(Від 29.03.2018 № 08/231-1061/ПР). 

35) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тельбізову 

Ігорю Георгійовичу на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33101). (Від 12.04.2018 № 08/231-1227/ПР). 

36) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Костюку Дмитру 

Сергійовичу у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32914). 

(Від 17.04.2018 № 08/231-1280/ПР). 

37) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карпенку 

Роману Івановичу на вул. Биківнянській, 12 у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва гаража (К-32912). (Від 29.03.2018 № 08/231-1069/ПР). 

38) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Короткій Олені 

Анатоліївні на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33100). 

(Від 12.04.2018 № 08/231-1228/ПР). 

39) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гріценюк Оксані 

Андріївні на вул. Заплавній у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33981). 

(Від 25.06.2018 № 08/231-2150/ПР). 

40) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвину 

Валерію Валерійовичу на вул. Білицькій у Подільському районі м. Києва для 
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будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32597). (Від 29.03.2018 № 08/231-1068/ПР). 

41) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шкваруну 

Руслану Вікторовичу на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33099). (Від 12.04.2018 № 08/231-1221/ПР). 

42) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гутковському 

Сергію Олександровичу на вул. Ростовській у Подільському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33057). (Від 02.04.2018 № 08/231-1097/ПР). 

43) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Фокіній Вікторії 

Володимирівні на вул. Ватутіна, 49а у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33397). (Від 12.04.2018 № 08/231-1219/ПР). 

44) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Костюку Дмитру 

Сергійовичу у Голосіївському районі м. Києва для індивідуального дачного 

будівництва (К-32916). (Від 29.03.2018 № 08/231-1067/ПР). 

45) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гутковському 

Сергію Олександровичу на вул. Володимира Сальського у Шевченківському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-33046). (Від 29.03.2018 № 08/231-1066/ПР). 

46) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Колеснику 

Віктору Романовичу на вул. Лазурній у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32691). (Від 29.03.2018 № 08/231-1062/ПР). 

47) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рябову Михайлу 

Володимировичу у пров. Рилєєва (біля жилого будинку під номером 16) у 

Подільському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-32536). (Від 29.03.2018 № 08/231-

1063/ПР). 

48) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гутковському 

Сергію Олександровичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському районі 

міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33048). (Від 29.03.2018 № 08/231-1064/ПР). 

49) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Павлик Юлії 

Іванівні на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33098). 

(Від 16.04.2018 № 08/231-1241/ПР). 

50) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тимошенку 

Петру Олексійовичу на вул. Івана Франка у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33639). (Від 24.04.2018 № 08/231-1391/ПР). 

51) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Білик Аліні 

Володимирівні у 1-му пров. Івана Франка у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33895). (Від 25.06.2018 № 08/231-2151/ПР). 

52) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кулинич 

Валентині Василівні на вул. 7-ма Лінія в Оболонському районі міста Києва для 

індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва (К-32860). (Від 

28.02.2018 № 08/231-704/ПР). 

53) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Побережному 

Денису Миколайовичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32999). (Від 24.04.2018 № 08/231-1386/ПР). 

54) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кальчуку 

Валерію Володимировичу на вул. Деміївській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33025). (Від 17.04.2018 № 08/231-1278/ПР). 

55) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Павлику Павлу 

Петровичу на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33097). 

(Від 12.04.2018 № 08/231-1226/ПР). 

56) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Цикаленку 

Сергію Григоровичу у пров. Лазурному, 27а у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33075). (Від 16.04.2018 № 08/231-1243/ПР). 

57) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриненку Ігорю 

Олександровичу на хуторі Микільському, 17 км в Оболонському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33204). (Від 16.04.2018 № 08/231-1242/ПР). 

58) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам Кальчук Ірині 

Юзефівні та Кальчук Аллі Валеріївні на вул. Васильківській, 2-а у 
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Голосіївському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаражу (К-

33019). (Від 23.04.2018 № 08/231-1360/ПР). 

59) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смірнову 

Володимиру Васильовичу на Житомирському шосе, 15 км у Святошинському 

районі міста Києва для індивідуального дачного будівництва (К-32800). (Від 

29.03.2018 № 08/231-1071/ПР). 

60) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Цикаленко Марії 

Сергіївні на вул. Лазурній у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-32945). 

(Від 17.04.2018 № 08/231-1272/ПР). 

61) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Косяку Віталію 

Вікторовичу у пров. Лазурному, 27в у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33848). (Від 25.06.2018 № 08/231-2147/ПР). 

62) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевчуку 

Руслану Ігоровичу у пров. Лазурному, 27-б у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34130). (Від 25.06.2018 № 08/231-2141/ПР). 

63) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Видиборець 

Валентині Петрівні на вул. Фестивальній, 22 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (К-33023). (Від 17.04.2018 № 08/231-

1279/ПР). 

64) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кузовику Сергію 

Володимировичу на вул. Лазурній, 76 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33269). (Від 12.04.2018 № 08/231-1224/ПР). 

65) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бойко Катерині 

Василівні на вул. Дамбовій, 2, діл. 8а у Дніпровському районі м. Києва для 

ведення колективного садівництва (К-33586). (Від 24.04.2018 № 08/231-

1387/ПР). 

66) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кращенку Єгору 

Олександровичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33129). (Віл 12.04.2018 № 08/231-1222/ПР). 

67) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Змієвському 
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Михайлу Володимировичу на вул. Бродівській, 147-а у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33406). (Від 12.04.2018 № 08/231-1223/ПР). 

68) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рочняку 

Володимиру Васильовичу на вул. Лермонтова, 92-б у Дарницькому районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-32644). (Від 16.04.2018 № 08/231-1247/ПР). 

69) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іващенку Івану 

Валентиновичу на вул. Ягідній у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32187). (Від 08.02.2018 № 08/231-494/ПР). 

70) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іващенко 

Валентину Івановичу на вул. Ягідній у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32018).(Від 08.02.2018 № 08/231-503/ПР). 

71) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва на вул. 

Деміївській, 11 у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-31792). (Від 

05.04.2018 № 08/231-1167/ПР). (Повторно). 

72) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сидоренку 

Михайлу Миколайовичу на вул. Ушинського, 26 у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва гаража (К-32809). (Від 15.02.2018 № 08/231-587/ПР). 

73) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бузурному 

Андрію Васильовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-28594). (Від 28.03.2018 № 08/231-1001/ПР). 

74) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Білик Ользі 

Сергіївні на вул. Івана Франка у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33644). 

(Від 15.05.2018 № 08/231-1611/ПР). 

75) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Стасюк Людмилі 

Іванівні на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33711). 

(Від 15.05.2018 № 08/231-1610/ПР). 

76) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Голдевській 
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Галині Григорівні на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32820). (Від 28.02.2018 № 08/231-705/ПР). 

77) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Крутію Віталію 

Івановичу у 6-му пров. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33294). (Від 30.05.2018 № 08/231-1876/ПР). 

78) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Терещук Катерині 

Вікторівні на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33287). 

(Від 31.05.2018 № 08/231-1900/ПР). 

79) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Стельникович 

Альоні Михайлівні на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33517). (Від 24.05.2018 № 08/231-1824/ПР). 

80) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дудник Яні 

Василівні у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33555). (Від 22.05.2018 № 

08/231-1746/ПР). 

81) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Горобцю 

Олександру Петровичу на вул. Івана Франка у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33640). (Від 15.05.2018 № 08/231-1615/ПР). 

82) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тарахкалу Олегу 

Леонідовичу вул. Івана Франка у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33636). 

(Від 15.05.2018 № 08/231-1614/ПР). 

83) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Качуріну Остапу 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33712). (Від 16.05.2018 № 08/231-1640/ПР). 

84) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Леваді Олені 

Вікторівні на хуторі Редьки в Оболонському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33890). 

(Від 24.05.2018 № 08/231-1828/ПР). 

85) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 
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Сергію Валерійовичу на перетині вул. Федора Максименка та вул. 1-ша Лінія в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва гаража (К-33702). (Від 

22.05.2018 № 08/231-1748/ПР). 

86) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Валерію Петровичу на перетині вул. Курортної та вул. 1-ша Лінія в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва гаража (К-33571). (Від 

30.05.2018 № 08/231-1884/ПР). 

87) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Стеценку 

Віктору Миколайовичу на вул. Григорія Ващенка у Дарницькому районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-32296). (Від 06.02.2018 № 08/231-404/ПР). 

88) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сухенко Ніні 

Степанівні на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33708). 

(Від 15.05.2018 № 08/231-1609/ПР). 

89) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянину Люблинському 

Анатолію Володимировичу у пров. Ржевському, 6б у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33717). (Від 30.05.2018 № 08/231-1878/ПР). 

90) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Валерію Петровичу на перетині вул. Курортної та вул. 1-ша Лінія в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-33569). (Від 30.05.2018 № 08/231-

1885/ПР). 

91) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Петриченко 

Галині Федорівні в кварталі, обмеженого вулицями Курортною, Федора 

Максименка, Міською та 1-шою Лінією в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33761). (Від 30.05.2018 № 08/231-1881/ПР). 

92) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

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

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

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

93) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Валерію Петровичу на перетині вул. Курортної та вул. 1-ша Лінія в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (К-33570). (Від 30.05.2018 № 08/231-

1888/ПР). 

94) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Касьяненко 

Любові Анатоліївні на вул. Жулянській, 1в у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33627). (Від 24.05.2018 № 08/231-1827/ПР). 

95) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пурікову Євгену 

Борисовичу на вул. Григорія Ващенка у Дарницькому районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32299). (Від 31.01.2018 № 08/231-326/ПР). 

96) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Соловйову 

Євгену Володимировичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33029). (Від 31.05.2018 № 08/231-1901/ПР). 

97) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Антонову 

Віктору Федоровичу на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33037). (Від 30.05.2018 № 08/231-1887/ПР). 

98) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кукоті Віталію 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33291). (Від 30.05.2018 № 08/231-1867/ПР). 

99) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Саргсяну Самвелу 

Сейрановичу на вул. Сошенка, 2 у Подільському районі для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33774). 

(Від 24.05.2018 № 08/231-1821/ПР). 

100) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Геннадію Валерійовичу на вул. Курортній в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва гаража (К-33658). (Від 15.05.2018 № 08/231-1612/ПР). 

101) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тютюну Василю 

Івановичу на вул. Бродівській, 89 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33688). (Від 22.05.2018 № 08/231-1745/ПР). 

102) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Петриченко 

Галині Федорівні в кварталі, обмеженого вулицями Курортною, Федора 

Максименка, Міською та 1-шою Лінією в Оболонському районі м. Києва для 
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будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33760). (Від 30.05.2018 № 08/231-1889/ПР). 

103) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Сергію Валерійовичу на перетині вул. Федора Максименка та вул. 1-ша Лінія в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-33701). (Від 26.04.2018 № 08/231-

1435/ПР). 

104) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Матвійчуку 

Олександру Володимировичу у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33666). (Від 15.05.2018 № 08/231-1601/ПР). 

105) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Черні Сергію 

Анатолійовичу у мікрорайоні Чапаєвка у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33780). (Від 31.05.2018 № 08/231-1905/ПР). 

106) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дудник Яні 

Василівні у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33553). (Від 22.05.2018 № 

08/231-1742/ПР). 

107) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Соколову 

Сергію Олеговичу на вул. Григорія Ващенка у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32294). (Від 31.01.2018 № 08/231-325/ПР). 

108) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Холявку 

Олександру Івановичу на вул. Григорія Ващенка у Дарницькому районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-32295). (Від 25.01.2018 № 08/231-205/ПР). 

109) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мельнику 

Олександру Вікторовичу вул. Березнева у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33239). (Від 30.05.2018 № 08/231-1882/ПР). 

110) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кузьменку 

Миколі Олександровичу на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33288). (Від 30.05.2018 № 08/231-1872/ПР). 

111) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Орлу 
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Костянтину Григоровичу на вул. Бродівській, 177-б у Голосіївському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33424). (Від 24.05.2018 № 08/231-1819/ПР). 

112) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Овстійчуку 

Артему Ігоровичу у пров. Лазурному, 15 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33302). (Від 23.04.2018 № 08/231-1361/ПР). 

113) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шматковській 

Олені Миколаївні на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33376). (Від 19.04.2018 № 08/231-1333/ПР). 

114) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Михалку Андрію 

Андрійовичу на вул. Старосільській, 79/1 (літ."а", "б", "в", "г", "д", "є", "ж") у 

Деснянському районі м. Києва для будівництва та експлуатації 

адміністративно-господарських будівель (К-33417). (Від 23.04.2018 № 08/231-

1362/ПР). 

115) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриненку Ігорю 

Олександровичу на вул. Квітковіій, 12 в Оболонському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-33465). (Від 15.05.2018 № 08/231-1613/ПР). 

116) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Горбатюк Світлані 

Віталіївні у пров. Вільшанському у Печерському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33398). (Від 24.05.2018 № 08/231-1823/ПР). 

117) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гутковській Лілії 

Юріївні в межах вул. Ростовської, вул. Пуща-Водицької, вул. Лісозахисної, 

Великої Кільцевої дороги у Подільському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-33018). 

(Від 03.05.2018 № 08/231-1486/ПР). 

118) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кузьменко Дар’ї 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36798). (Від 15.01.2019 № 08/231-259/ПР). 

119) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чорному 

Віталію Васильовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 19) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36565). (Від 

09.01.2019 № 08/231-89/ПР). 

120) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10483
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10161
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13355
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13398
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10975
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чермошенцеву 

Олегу Васильовичу на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 43 у 

Дніпровському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-34133). (Від 19.07.2018 № 08/231-

2348/ПР). 

121) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Цітлесу 

Володимиру Ігоровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 64) у 

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

36559). (Від 10.01.2019 № 08/231-156/ПР). 

122) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Українському 

Василю Юрійовичу на вул. Євгена Маланюка у Дніпровському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33649). (Від 21.05.2018 № 08/231-1728/ПР). 

123) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Боброву Іллі 

Віталійовичу на острові Водників у Голосіївському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-33379). (Від 21.05.2018 № 08/231-

1727/ПР). 

124) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кулінічу Андрію 

Олеговичу на вул. 1-шій Острівній у Голосіївському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-33693). (Від 15.05.2018 № 08/231-1606/ПР). 

125) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ніколаєнку 

Леоніду Борисовичу у 6-му пров. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33295). (Від 30.05.2018 № 08/231-1877/ПР). 

126) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Калінічеву 

Руслану Вікторовичу яка межує з вул. Гійома де Баплана (діл. 55) у 

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

36521). (Від 10.01.2019 № 08/231-152/ПР). 

127) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Хижняку 

Олександру Михайловичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 38) у 

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

36582). (Від 10.01.2019 № 08/231-151/ПР). 

128) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Головатюку 

Андрію Олеговичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 28) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36557). (Від 

10.01.2019 № 08/231-153/ПР). 

129) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13460
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13460
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13460
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13460
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13460
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10387
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10277
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10277
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10277
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10277
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10522
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13457
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13457
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13457
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13457
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13457
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13456
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13458
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11498
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Курлову 

Володимиру Юрійовичу яка межує з вул. Гійома де Боплана (діл. 33) у 

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

36530). (Від 10.01.2019 № 08/231-154/ПР). 

130) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Березовській 

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

Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36776). (Від 15.01.2019 № 08/231-268/ПР). 

131) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Тимошенко Олені 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36800). (Від 15.01.2019 № 08/231-267/ПР). 

132) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коломійцю 

Руслану Васильовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 58) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36515). (Від 

09.01.2019 № 08/231-68/ПР). 

133) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Онофрійчуку 

Олегу Віталійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 68) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36542). (Від 

09.01.2019 № 08/231-70/ПР). 

134) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васильєву 

Сергію Вікторовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 22) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36601). (Від 

09.01.2019 № 08/231-74/ПР). 

135) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мельнику 

Валентину Ігоровичу на вул. Гійома де Боплана у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36092). (Від 09.01.2019 № 

08/231-72/ПР). 

136) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пучко Сергію 

Миколайовичу яка межує з вул. Гійома де Боплана (діл. 47) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36549). (Від 

11.01.2019 № 08/231-176/ПР). 

137) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Вольга Євгену 

Геннадійовичу яка межує з вул. Гійома де Боплана (діл. 70) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36528). (Від 

09.01.2019 № 08/231-96/ПР). 

138) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11498
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11498
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13364
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13364
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13364
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13364
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13364
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13363
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13347
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13380
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13384
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13382
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13382
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13382
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13382
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13382
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13480
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13405
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13424
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Золотарьову 

Євгену Геннадійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 2) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36625). (Від 

10.01.2019 № 08/231-119/ПР). 

139) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смоляному 

Івану Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана, (діл. 8) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36543). (Від 

10.01.2019 № 08/231-155/ПР). 

140) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковбій Надії 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36783). (Від 15.01.2019 № 08/231-266/ПР). 

141) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ганзію Олексію 

Григоровичу на вул. Літинській у Дніпровському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34311). (Від 18.07.2018 № 08/231-2320/ПР). 

142) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ярмолюку 

Андрію Івановичу на вул. Літинській у Дніпровському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд 

(К-34308), (Від 19.07.2018 № 08/231-2346/ПР). 

143) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «АГРО-ПЕТРОЛІУМ» на вул. Електриків. 21 (літ. «У») у 

Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

автозаправної станції (К-33776). (Від 25.06.2018 № 08/231-2152/ПР). 

144) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Петриченко 

Галині Федорівні в кварталі, обмеженого вулицями Курортною, Федора 

Максименка, Міською та 1-шою Лінією в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва гаража (К-33762). (Від 04.06.2018 № 08/231-1919/ПР). 

145) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Сергію Валерійовичу на перетині вул. Федора Максименка та вул. 1-ша Лінія в 

Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (К-33699). (Від 02.05.2018 № 08/231-

1460/ПР). 

146) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шмельову 

Руслану Володимировичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 87) у 

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

36526). (Від 10.01.2019 № 08/231-140/ПР). 
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147) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мельнику 

Валентину Ігоровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 59) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36516). (Від 

10.01.2019 № 08/231-139/ПР). 

148) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Юрчуку 

Володимиру Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 35) у 

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

36569). (Від 10.01.2019 № 08/231-137/ПР). 

149) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Можару Віктору 

Валерійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 65) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36553). (Від 10.01.2019 № 

08/231-133/ПР). 

150) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петренку 

Олексію Георгійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл.14) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36588). (Від 

10.01.2019 № 08/231-131/ПР). 

151) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гоменюку 

Володимиру Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 85) у 

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

36527). (Від 10.01.2019 № 08/231-129/ПР). 

152) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Семенію Андрію 

Олексійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 69) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36628). (Від 10.01.2019 № 

08/231-120/ПР). 

153) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Коломойцеву 

Дмитру Михайловичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 61) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36561). (Від 

10.01.2019 № 08/231-122/ПР). 

154) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Другальову 

Роману Григоровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 49) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36518). (Від 

10.01.2019 № 08/231-124/ПР). 

155) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бондаренку 

Андрію Дмитровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 63) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36554). (Від 

10.01.2019 № 08/231-125/ПР). 
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156) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тендітному 

Станіславу Олександровичу яка межує з вул. Гійома де Боплана (діл. 1) у 

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

36547). (Від 10.01.2019 № 08/231-126/ПР). 

157) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Педченку 

Максиму Анатолійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 86) у 

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

36525). (Від 10.01.2019 № 08/231-127/ПР). 

158) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Другальову 

Дмитру Григоровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 50) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36514). (Від 

10.01.2019 № 08/231-128/ПР). 

159) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кравченку 

Антону Миколайовичу в урочищах Моложі, Городище у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36799). (Від 15.01.2019 № 08/231-260/ПР). 

160) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Геннадію Валерійовичу на вул. Курортній в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33659). (Від 03.05.2018 № 08/231-1484/ПР). 

161) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петриченку 

Геннадію Валерійовичу на вул. Курортній в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33660). (Від 03.05.2018 № 08/231-1485/ПР). 

162) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Солошенку 

Євгену Віталійовичу в урочищах Моложі, Городище у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36803). (Від 15.01.2019 № 08/231-261/ПР). 

163) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рибачоку Юрію 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36786). (Від 15.01.2019 № 08/231-262/ПР). 

164) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Смирновій Олені 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36795). (Від 15.01.2019 № 08/231-275/ПР). 
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165) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Педченку Олегу 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36793). (Від 15.01.2019 № 08/231-273/ПР). 

166) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Хрущ Ірині 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36767). (Від 15.01.2019 № 08/231-272/ПР). 

167) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Заяц Руслану 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36785). (Від 15.01.2019 № 08/231-265/ПР). 

168) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Щіпоногу 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36796). (Від 15.01.2019 № 08/231-264/ПР). 

169) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Сидоренко 

Анастасії Олегівні в урочищах Моложі, Городище у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36782). (Від 15.01.2019 № 08/231-252/ПР). 

170) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Недоводієвій 

Олені Петрівні на вул. Моложанській у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34483). (Від 13.08.2018 № 08/231-2512/ПР). 

171) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Горчинській 

Олександрі Михайлівні у с. Троєщина у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-34190). (Від 25.06.2018 № 08/231-2146/ПР). 

172) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Поповичу 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36787). (Від 15.01.2019 № 08/231-254/ПР). 

173) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Скуратовському 

Владиславу Сергійовичу в урочищах Моложі, Городище у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36805). (Від 15.01.2019 № 08/231-255/ПР). 
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174) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мигашку Юрію 

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

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36801). (Від 15.01.2019 № 08/231-256/ПР). 

175) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Касічу Роману 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36790). (Від 15.01.2019 № 08/231-257/ПР). 

176) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васюрі 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36788). (Від 15.01.2019 № 08/231-258/ПР). 

177) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Рибачоку 

Андрію Вікторовичу в урочищах Моложі, Городище у Деснянському районі м. 

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36778). (Від 15.01.2019 № 08/231-253/ПР). 

178) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Темченко Юлії 

Анатоліївні на вул. Свято-Троїцькій, 39-а у Деснянському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-34192). (Від 25.06.2018 № 08/231-

2155/ПР). 

179) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Трикіші Віталію 

Васильовичу у пров. Ржевському, 65б у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33978). (Від 23.05.2018 № 08/231-1795/ПР). 

180) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гриненку Ігорю 

Олександровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 51) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36511). (Від 

09.01.2019 № 08/231-75/ПР). 

181) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Котляру Василю 

Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 45) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36513). (Від 09.01.2019 № 

08/231-78/ПР). 

182) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Чорній Оксані 

Миколаївні поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 18) у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36567). (Від 09.01.2019 № 

08/231-86/ПР). 
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183) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федорчуку 

Володимиру Анатолійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 71) у 

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

36595). (Від 09.01.2019 № 08/231-90/ПР). 

184) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васильєву 

Сергію Анатолійовичу яка межує з вул. Гійома де Боплана (діл. 11) у 

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

36577). (Від 09.01.2019 № 08/231-91/ПР). 

185) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ксендзюку 

Олександру Петровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 23) у 

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

36546). (Від 09.01.2019 № 08/231-93/ПР). 

186) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кадигриб Юлії 

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

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-36792). (Від 15.01.2019 № 08/231-274/ПР). 

187) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Харченко 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36794). (Від 15.01.2019 № 08/231-271/ПР). 

188) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Стариченко Надії 

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

Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36779). (Від 15.01.2019 № 08/231-270/ПР). 

189) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Стариченко 

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

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-36780). (Від 15.01.2019 № 08/231-269/ПР). 

190) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Петренку 

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

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-36784). (Від 15.01.2019 № 08/231-263/ПР). 

191) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лисенку Артему 

Федоровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 15) у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36570). (Від 09.01.2019 № 

08/231-94/ПР). 
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192) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Соколенку 

Олександру Вікторовичу яка межує з вул. Гійома де Боплана (діл. 70) у 

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

36534). (Від 09.01.2019 № 08/231-97/ПР). 

193) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бельковичу 

Костянтину Володимировичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 73) у 

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

36535). (Від 14.01.2019 № 08/231-179/ПР). 

194) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Тер-Вартаньян Юлії 

Вікторівні у мікрорайоні Осокорки Дарницького району м. Києва для ведення 

садівництва (К-33629). (Від 06.06.2018 № 08/231-1969/ПР). 

195) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шарапі 

Володимиру Вікторовичу на вул. Цулукідзе у Шевченківському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування гаража (К-33741). (Від 23.05.2018 № 08/231-

1792/ПР). 

196) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Федасу Віталію 

Петровичу на вул. Гарматній, 42 у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва індивідуального гаража (К-33909). (Від 13.08.2018 № 08/231-

2510/ПР). 

197) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Войтенку 

Володимиру Володимировичу на вул. Медовій у Солом’янському районі м. 

Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33744). (Від 24.05.2018 № 08/231-1826/ПР). 

198) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Місюрі Оксані 

Анатоліївні в мікрорайоні Осокорки Дарницького району м. Києва для ведення 

садівництва (К-33557). (Від 17.05.2018 № 08/231-1663/ПР). 

199) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Недоводієвій 

Олені Петрівні на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33709). (Від 22.05.2018 № 08/231-1757/ПР). 

200) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чечелю Олексію 

Олексійовичу на вул. Генерала Родімцева у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33574). (Від 22.05.2018 № 08/231-1744/ПР). 

201) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чечелю Олексію 
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Олексійовичу на вул. Лісоводній у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33573). (Від 22.05.2018 № 08/231-1743/ПР). 

202) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сухову Ігорю 

Олександровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 6) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36548). (Від 10.01.2019 № 

08/231-144/ПР). 

203) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Міщуку Юрію 

Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 5) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36586). (Від 10.01.2019 № 

08/231-145/ПР). 

204) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Морошану 

Віктору Михайловичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 9) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36550). (Від 

10.01.2019 № 08/231-148/ПР). 

205) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Павлуху 

Олександру Сергійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 43) у 

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

36523). (Від 10.01.2019 № 08/231-149/ПР). 

206) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Твердохлібу 

Олександру Михайловичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 32) у 

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

36568). (Від 10.01.2019 № 08/231-150/ПР). 

207) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Темченку 

Олексію Костянтиновичу на вул. Свято-Троїцькій, 39-а у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (К-33787). (Від 21.05.2018 № 08/231-1729/ПР). 

208) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Овчиннікову 

Олександру Євгеновичу межує з вул. Гійома де Боплана (діл. 31) у 

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

36584). (Від 09.01.2019 № 08/231-64/ПР). 

209) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лясковському 

Олександру Валентиновичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 46) у 

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

36512). (Від 09.01.2019 № 08/231-65/ПР). 

210) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Чащину 
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Олександру Миколайовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 57) у 

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

36517). (Від 09.01.2019 № 08/231-67/ПР). 

211) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Темченко Юлії 

Анатоліївні на вул. Толстого, 2-в у Деснянському районі м. Києва для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-33786). (Від 15.05.2018 № 08/231-1608/ПР). 

212) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Андрійчуку 

Андрію Івановичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 56) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36591). (Від 

10.01.2019 № 08/231-132/ПР). 

213) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сокілу Олексію 

Валерійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 30) у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36572). (Від 10.01.2019 № 

08/231-158/ПР). 

214) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Нікіфорову 

Ігорю Олександровичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 20) у 

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

36564). (Від 10.01.2019 № 08/231-157/ПР). 

215) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сиваку Ігорю 

Івановичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 54) у Деснянському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36520). (Від 10.01.2019 № 

08/231-142/ПР). 

216) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Есаулову 

Дмитру Сергійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 13) у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва (К-36560). (Від 

10.01.2019 № 08/231-141/ПР). 

217) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лутченку 

Вячеславу Валерійовичу поблизу вул. Гійома де Боплана (діл. 52) у 

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

36552). (Від 10.01.2019 № 08/231-143/ПР). 

218) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УПРОВАДЖУВАЛЬНО-

ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ «ДНІСТЕР» на просп. Правди, 64/1 у Подільському 

районі м. Києва для експлуатації і обслуговування будівлі (К-33781). (Від 

12.06.2018 № 08/231-2030/ПР). 
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219) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу 

«Житлово-будівельний кооператив «Ахілл» на вул. Генерала Наумова 

(навпроти будинок Наумова 39) у Святошинському районі м. Києва для 

будівництва багатоповерхової житлової забудови (К-33413). (Від 24.05.2018 № 

08/231-1820/ПР). 

220) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному науковому 

центру «Інститут аграрної економіки» на вул. Героїв Оборони, 10 у 

Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування будівель і 

споруд закладів науки (К-33201). (Від 26.04.2018 № 08/231-1426/ПР). 

221) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Київському комунальному 

об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 

«Київзеленбуд» на вул. Армійській у Голосіївському районі м. Києва для 

експлуатації зеленої зони (К-33443). (Від 22.05.2018 № 08/231-1755/ПР). 

222) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС» на вул. 

Електротехнічній, 9-28 у Деснянському районі м. Києва для влаштування, 

експлуатації та обслуговування автостоянки (К-33625). (Від 24.05.2018 № 

08/231-1818/ПР). 

223) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу 

«Житлово-будівельний кооператив «Ахілл» на вул. Якова Качури, 13 та 1-шій 

вул. Проектній у Святошинському районі м. Києва для малоповерхової 

житлової забудови для будівництва (К-33633). (Від 31.05.2018 № 08/231-

1906/ПР). 

224) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу 

«Гаражний Будівельний Кооператив «АТОВЕЦЬ» на вул. Милославській, 58 у 

Деснянському районі м. Києва для індивідуального житлового та гаражного 

будівництва (К-34584). (Від 23.07.2018 № 08/231-2368/ПР). 

225) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству 

«Таможенка» на вулиці Сиваській в перетині вулиці Краснокутської та пров. 

Хорольського у Дніпровському районі м. Києва автомобільна дорога для 

мешканців по вулиці Хорольського 1-А, Хорольського, 3 та новобудови за 

інвестиційної ініціативи за № 1709-1 від 25.09.2017 року, будівництва 9-ти 

поверхового житлового будинку з розміщенням на 1-у та 2-у поверсі 

реабілітаційного центру для воїнів АТО (К-32897). (Від 05.03.2018 № 08/231-

780/ПР). 

226) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10480
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10480
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10480
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10480
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10480
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10480
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10107
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10107
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10107
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10107
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10107
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10415
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10415
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10415
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10415
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10415
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10478
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10478
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10478
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10478
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10478
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10478
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10561
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10993
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10993
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10993
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10993
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10993
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8217
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9509
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9509
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9509


62 

 

на вул. Михайла Грушевського, 1д у Печерському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування адміністративно-офісного нежилого будинку 

(К-32948). (Від 05.03.2018 № 08/231-776/ПР). 

227) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки київському комунальному 

об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 

«Київзеленбуд» вул. Щусєва у Шевченківському районі міста Києва для 

будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями (соціальне житло) (К-33176). (Від 

11.04.2018 № 08/231-1187/ПР). 

228) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «СЕДЕР» на просп. Павла Тичини, 18в у Дніпровському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (К-

32938). (Від 06.03.2018 № 08/231-804/ПР). 

229) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зоріну Кирилу 

Валерійовичу у пров. Садовому, 4 у Соломʼянському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31541). (Від 17.10.2017 № 08/231-2553/ПР). (Повторно). 

230) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Релігійному управлінню 

Екзархії Української Греко-Католицької Церкви на вул. Академіка Заболотного 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та 

обслуговування храму св. Юрія Побідоносця та господарських споруд (К-

31332). (Від 13.12.2017 № 08/231-3163/ПР). (Повторно). 

231) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРУНА-ВЕСТ» на бульв. Дружби 

народів у Печерському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та 

обслуговування об’єкту транспортної інфраструктури та дорожнього 

господарства (К-33479). (Від 22.05.2018 № 08/231-1739/ПР). 

232) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРУНА-ВЕСТ» на бульв. Дружби 

народів у Печерському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та 

обслуговування об’єкту транспортної інфраструктури та дорожнього 

господарства (К-33478). (Від 03.05.2018 № 08/231-1488/ПР). 

 

4. Різне. 

 

1) Про стан виконання положень інвестиційного договору № 050-

13/і/124 від 17.04.2013 «Про будівництво об’єкта багатофункціонального 

призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою 

чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв’язки на 
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Поштовій площі у Подільському районі». (Доп. Поворозник М.Ю.). 

2) Про хід виконання рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 

1045/4052 «Про ініціювання створення місцевої асоціації «Київська 

агломерація». (Доп. Хонда М.П.). 

 

 

Київський міський голова     В. Кличко 

 
 

 


