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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 31.01.2019 

 

 

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 31.01.2019 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про припинення Київської міської клінічної лікарні № 14 шляхом 

приєднання до Київської міської клінічної лікарні № 18. (Від 10.05.2018 № 

08/231-1516/ПР). (Доп. Гінзбург В.Г.). 

2) Про здійснення державно-приватного партнерства для реалізації 

проекту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві». (Від 

12.09.2018 № 08/231-2825/ПР). (Доп. Мельник Н.О.). 

3) Про затвердження положень про проведення конкурсу на посади 

директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру. (Від 

10.12.2018 № 08/231-4279/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

4) Про реорганізацію комунального позашкільного навчального 

закладу «Київські державні курси іноземних мов «Інтерлінгва» шляхом 
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приєднання його до комунального некомерційного підприємства виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА». (Від 30.11.2018 № 08/231-4253/ПР). 

(Доп. Фіданян О.Г.). 

5) 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-

4213/ПР). (Доп. Репік В.М.). 

6) Про збільшення розміру статутного капіталу комунального 

підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

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

4039/ПР). (Доп. Тур Ю.Л.). 

7) Про затвердження Порядку використання Київською міською 

радою Колонної зали та лекторію для проведення заходів. (Від 08.10.2018 № 

08/231-3369/ПР). (Доп. Прокопів В.В.). 

8) Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на 

перетині вул. Рейтарської та вул. Стрілецької у Шевченківському районі м. 

Києва. (Від 02.11.2018 № 08/231-3845/ПР). (Доп. Мальований А.М.). 

9) Про надання статусу парку відпочинку земельній ділянці на вулиці 

Теремківській, 2А-6 у Голосіївському районі м. Києва. (Від 17.07.2018 № 

08/231-2268/ПР). (Доп. Сиротюк Ю.М.). 

10) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Кіото, 5-9 у 

Деснянському районі м. Києва. (Від 15.06.2018 № 08/231-2058/ПР). (Доп. 

Картавий І.Л.). 

11) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована біля 

будинку, 1/2 по вулиці Митрополита Андрея Шептицького у Дніпровському 

районі м. Києва. (Від 01.12.2017 № 08/231-3014/ПР). (Доп. Петровець О.Ф.). 

12) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Мілютенка, 

25 у Деснянському районі м. Києва. (Від 15.05.2018 № 08/231-1585/ПР). (Доп. 

Буділов М.М.). 

13) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Шолом-

Алейхема, 11-А у Деснянському районі м. Києва. (Від 25.07.2018 № 08/231-

2400/ПР). (Доп. Буділов М.М.). 

14) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Садовій, 14-А 

у Дніпровському районі м. Києва. (Від 23.03.2018 № 08/231-953/ПР). (Доп. 

Буділов М.М.). 

15) Про надання статусу скверу земельній ділянці на перетині просп. 

Лісового та вул. Братиславської у Деснянському районі м. Києва. (Від 

23.03.2018 № 08/231-958/ПР). (Доп.  Буділов М.М.). 

16) Про надання статусу скверу земельній ділянці на перетині просп. 

Лісового та вул. Братиславської у Деснянському районі м. Києва. (Від 

23.03.2018 № 08/231-957/ПР). (Доп. Буділов М.М.). 

17) Про надання статусу скверу земельній ділянці на просп. Лісовому, 

12 у Деснянському районі м. Києва. (Від 23.03.2018 № 08/231-954/ПР). (Доп. 

Буділов М.М.). 
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18) Про надання статусу скверу земельній ділянці на просп. Лісовому, 8 

у Деснянському районі м. Києва. (Від 23.03.2018 № 08/231-955/ПР). (Доп. 

Буділов М.М.). 

19) Про надання статусу скверу земельній ділянці на просп. Лісовому, 

4-А у Деснянському районі м. Києва. (Від 23.03.2018 № 08/231-956/ПР). (Доп. 

Буділов М.М.). 

20) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Маршала 

Жукова, 4 у Деснянському районі м. Києва. (Від 23.03.2018 № 08/231-952/ПР). 

(Доп. Буділов М.М.).  

21) Про надання статусу скверу земельній ділянці на перетині просп. 

Маяковського, 14/13 та вул. Драйзера, 11 у Деснянському районі м. Києва. (Від 

03.07.2018 № 08/231-2178/ПР). (Доп. Кузик П.М.). 

22) Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною площею 

0,16 га, що розташована на просп. Повітрофлотському, 26 у Солом’янському 

районі м. Києва. (Від 22.06.2018 № 08/231-2118/ПР). (Доп. Андрєєв А.С.). 

23) Про надання статусу скверу земельним ділянкам на вул. Маршала 

Рибалка, 5 - 7/18 у Шевченківському районі м. Києва. (Від 07.05.2018 № 08/231-

1496/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.).  

24) Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. 

Малоземельній у Дарницькому районі м. Києва. (Від 13.10.2017 № 08/231-

2549/ПР). (Доп. Бохняк В.Я.).  

25) Про надання статусу скверу земельній ділянці на просп. 

Повітрофлотському, 11-13 у Солом’янському районі м. Києва. (Від 10.11.2017 

№ 08/231-2716/ПР). (Доп. Назаренко В.Е.). 

26) Про деякі питання експлуатації майданчиків для платного 

паркування в місті Києві. (Від 17.12.2018 № 08/231-4293/ПР). (Доп. Майзель 

С.П.). 

27) Про вдосконалення системи організації паркувального простору в 

місті Києві. (Від 27.09.2018 № 08/231-3130/ПР). (Доп. Балицька О.С.). 

28) Про встановлення на станціях Київського метрополітену табло 

зворотного відліку часу до прибуття потягу. (Від 03.08.2018 № 08/231-2473/ПР). 

(Доп. Кутняк С.В.). 

29) Про викуп земельної ділянки по вулиці Флоренції, 9А у 

Дніпровському районі м. Києва для суспільних потреб (створення майданчику 

відпочинку). (Від 25.09.2018 № 08/231-3056/ПР). (Доп. Петровець О.Ф.). 

30) Щодо посилення впливу громади на процес прийняття рішень у 

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

31) Питання про приватизацію земельної ділянки громадянам Туріну 

Володимиру Юхимовичу, Туріну Ігорю Юхимовичу для ведення садівництва, 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд, для будівництва індивідуального гаражу на вул. Федора Максименка, 

34 в Оболонському районі м. Києва. (На виконання постанови Київського 

апеляційного адміністративного суду від 19.12.2017 по справі №826/5426/16). 

(Доп. Оленич П.С.) 
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2. Про питання власності (Доп. Гудзь А.А.):  

 

1) Про питання приватизації комунального майна територіальної 

громади міста Києва, що належить до об’єктів малої приватизації. (Від 

17.07.2018 № 08/231-2269/ПР).  (Доп. Антонєнко Л.В.). (Друге читання). 

2) Про передачу в оренду єдиному претенденту на право оренди 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста 

Києва (ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ З ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ «ПРЕСТИЖ 

СПОРТ», вулиця Іоанна Павла ІІ, №14/21, Печерський район). (Від 26.09.2018 № 

08/231-3087/ПР). 

3) Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. (ГО 

«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІНВАЛІДІВ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД МІН ТА 

УЧАСНИКІВ АТО, вул. Закревського Миколи, 29-А, Деснянський район). (Від 

17.01.2018 № 08/231-85/ПР). 

4) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди. (ТОВ «ХЕЛСІ СМАРТ ФУД», вул. Копилівська, 1/7, К.2, Подільський 

район). (Від 02.10.2018 № 08/231-3198/ПР). 

5) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди. (Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний 

університет», вул. Саксаганського/Толстого, 107/47 літ. А). (Від 18.04.2018 № 

08/231-1299/ПР). 

6) Про внесення змін до додатка до рішення Київської міської ради від 

24 травня 2012 року № 596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень у 

гуртожитках м. Києва». (Від 22.10.2018 № 08/231-3703/ПР).  

7) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 19 лютого 

2009 року № 74/1129 «Про знесення нежилого будинку на вулиці 

Саксаганського, 143 літ. «Ж» та споруд на вулиці Жилянській, 142 літ. «Г, Д, Е» 

у Шевченківському районі м. Києва». (Від 19.10.2018 № 08/231-3701/ПР). 

8) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 02 жовтня 

2013 року № 42/9630 «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 

кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб». (Від 13.11.2018 № 

08/231-4044/ПР).  

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Кобі Леоніду 

Петровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Шевченка, 129 у Солом’янському районі м. Києва (П-

9697). (Від 12.06.2018 № 08/231-2027/ПР). 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/780F0C00AEB7B182C225833E006E08F1?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/780F0C00AEB7B182C225833E006E08F1?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/780F0C00AEB7B182C225833E006E08F1?OpenDocument
«Про%20перелік%20та%20склад%20постійних%20комісій%20Київської%20міської%20ради%20VIII%20скликання».
«Про%20перелік%20та%20склад%20постійних%20комісій%20Київської%20міської%20ради%20VIII%20скликання».
«Про%20перелік%20та%20склад%20постійних%20комісій%20Київської%20міської%20ради%20VIII%20скликання».
«Про%20перелік%20та%20склад%20постійних%20комісій%20Київської%20міської%20ради%20VIII%20скликання».
«Про%20перелік%20та%20склад%20постійних%20комісій%20Київської%20міської%20ради%20VIII%20скликання».
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8818
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8818
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8818
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8818
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11734
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11734
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11734
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11734
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9982
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9982
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9982
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9982
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9982
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12161
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12161
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12161
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12543
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12543
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12543
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12543
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12487
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12487
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12487
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12487
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10644
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10644
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10644
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10644
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2) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Васьківському 

Олександру Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 44 у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9756). (Від 29.05.2018 № 08/231-1841/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Барні 

Олександру Йосиповичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

м. Києва (П-9781). (Від 18.06.2018 № 08/231-2067/ПР). 

4) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Бублик Катерині 

Марківні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Шкільній, 27 у Солом’янському районі м. Києва (П-

9793). (Від 18.06.2018 № 08/231-2068/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Шкуринській 

Ксенії Віталіївні та Шкуринській Олені Іванівні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Фестивальній, 51 у Голосіївському районі м. Києва (П-9691). (Від 04.06.2018 № 

08/231-1938/ПР). 

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Андросович 

Вікторії Вікторівні для обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Ціолковського, 44 у Голосіївському районі м. Києва 

(П-9733). (Від 04.06.2018 № 08/231-1931/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Нелупу 

Олександру Петровичу для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд на вул. Маршала Говорова, 32-а у 

Голосіївському районі м. Києва (П-9732). (Від 04.06.2018 № 08/231-1939/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Сідляренко Олені 

Григорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 8 у Солом’янському районі м. 

Києва (П-9675). (Від 04.06.2018 № 08/231-1928/ПР). 

9) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Заржицькій 

Оксані Петрівні та Тарнавському Валентину Васильовичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Бориславській, 75а у Солом’янському районі м. Києва (П-9533). (Від 04.06.2018 

№ 08/231-1927/ПР). 

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

26.09.2002 № 17-6/177 «Про приватизацію земельних ділянок садівничого 

товариства «Автоматика» Харківського району м. Києва» (П-9806). (Від 

23.05.2018 № 08/231-1797/ПР). 

11) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Писаренку 

Миколі Олексійовичу для експлуатації і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Академіка Потебні, 10 у 

Солом’янському районі м. Києва (П-9791). (Від 05.03.2018 № 08/231-754/ПР). 

12) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Кокурі Любові 

Федорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Ставропольській, 21 у Шевченківському районі м. 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10504
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10708
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10708
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10708
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10708
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10592
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10592
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10592
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10592
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10592
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10612
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10612
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10612
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10612
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10593
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10593
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10593
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10593
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10607
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10607
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10607
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10607
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10606
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-330
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-330
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-330
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-330
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9486
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9486
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9486
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9486
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12303
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12303
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12303


6 

 

Києва (П-9819). (Від 26.10.2018 № 08/231-3790/ПР). 

13) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Грецькому 

Миколі Івановичу, Грецькій Марії Дмитрівні та Струк Яні Миколаївні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Лисогірській, 29-б у Голосіївському районі м. Києва (А-23349). 

(Від 19.10.2018 № 08/231-3674/ПР). 

14) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Кисельову 

Вадиму Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Медовій, 7а у Солом’янському районі 

м. Києва (П-9801). (Від 15.11.2018 № 08/231-4126/ПР). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Хміляру Юрію Михайловичу, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 145 у Солом’янському районі м. Києва (А-23791). 

(Від 29.05.2018 № 08/231-1833/ПР). 

2) Про передачу громадянці Соколовській Ніні Іванівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 214 у Солом’янському районі м. Києва (А-23061). 

(Від 11.04.2018 № 08/231-1194/ПР). 

3) Про передачу громадянці Мошиченко Наталії Вячеславівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 209 у Солом’янському районі м. Києва (А-23380). 

(Від 11.04.2018 № 08/231-1193/ПР). 

4) Про передачу громадянину Шаповалу Андрію Юрійовичу, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 120 у Солом’янському районі м. Києва (А-23741). 

(Від 15.08.2018 № 08/231-2546/ПР). 

5) Про передачу громадянину Гренюку Степану Васильовичу, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 152 у Солом’янському районі м. Києва (А-23734). 

(Від 12.06.2018 № 08/231-2026/ПР). 

6) Про передачу громадянину Панчуку Сергію Анатолійовичу, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 119 у Солом’янському районі м. Києва (А-23580). 

(Від 12.09.2018 № 08/231-2845/ПР). 

7) Про передачу громадянину Рижикову Івану Мусійовичу, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12303
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12289
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12289
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12289
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12289
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12289
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12615
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10493
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10493
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10493
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10493
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10493
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9877
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9876
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9876
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9876
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9876
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9876
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11156
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11156
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11156
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11156
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11156
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10643
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10643
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10643
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10643
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10643
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11412
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11412
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11412
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11412
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11412
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10682
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10682
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Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 153 у Солом’янському районі м. Києва (А-23274). 

(Від 13.06.2018 № 08/231-2047/ПР). 

8) Про передачу громадянці Джаліловій Валентині Михайлівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 147 у Солом’янському районі м. Києва (А-24258). 

(Від 16.07.2018 № 08/231-2248/ПР). 

9) Про передачу громадянину Батуринцеву Андрію Геронтійовичу, 

члену громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 203 у Солом’янському районі м. Києва (А-24381). 

(Від 10.09.2018 № 08/231-2779/ПР). 

10) Про передачу громадянину Джалілову Руслану Володимировичу, 

члену громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 148 у Солом’янському районі м. Києва (А-24257). 

(Від 06.09.2018 № 08/231-2757/ПР). 

11) Про передачу громадянину Турову Сергію Олександровичу, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 122 у Солом’янському районі м. Києва (А-23651). 

(Від 03.07.2018 № 08/231-2166/ПР). 

12) Про передачу громадянину Моргуну Владиславу Вікторовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

Солом’янському районі м. Києва (А-23357). (Від 17.05.2018 № 08/231-1677/ПР). 

13) Про передачу громадянці Тагієвій Олені Олегівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 63-в у Голосіївському районі 

м. Києва (2935). (Від 02.10.2018 № 08/231-3229/ПР). 

14) Про передачу громадянці Дружиній Тетяні Григорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 17-а у Голосіївському 

районі м. Києва (А-23477). (Від 29.05.2018 № 08/231-1839/ПР). 

15) Про передачу громадянці Кобилкіній Галині Володимирівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 126 у Солом’янському районі м. Києва (А-23271). 

(Від 11.04.2018 № 08/231-1192/ПР). 

16) Про передачу громадянину Левашову Ігорю Анатолійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Деміївській, 12-з у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22939). (Від 23.04.2018 № 08/231-1369/ПР). 

17) Про передачу громадянці Созіновій Тетяні Сергіївні у приватну 

http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10682
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10682
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10682
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10867
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10867
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10867
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10867
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10867
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11358
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11358
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11358
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11358
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11358
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8963
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8963
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8963
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8963
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8963
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10806
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10806
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10806
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10806
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10806
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10349
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10349
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10349
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10349
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11797
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11797
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11797
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11797
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10499
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10499
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10499
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10499
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9875
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10035
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10035
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10035
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10035
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8404
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власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у проїзді Богатирському, 6 в Оболонському 

районі м. Києва (А-23428). (Від 23.11.2017 № 08/231-2849/ПР). 

18) Про передачу громадянину Кравченку Ігорю Михайловичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

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

Солом’янському районі м. Києва (А-23553). (Від 27.11.2017 № 08/231-2891/ПР). 

19) Про передачу громадянину Гущину Артему Євгеновичу у приватну 

власність земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Національної 

Гвардії, 27-а у Деснянському районі м. Києва (А-25451). (Від 26.10.2018 № 

08/231-3792/ПР). 

20) Про передачу громадянці Косенко Олені Никифорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 42-д у Голосіївському районі 

м. Києва (А-23717). (Від 16.04.2018 № 08/231-1254/ПР). 

21) Про передачу громадянці Олейнік Олені Станіславівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Редьчинській, 28 в Оболонському 

районі м. Києва (А-23843). (Від 23.04.2018 № 08/231-1366/ПР). 

22) 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). 

23) 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). 

24) Про передачу громадянину Бовсуновському Віталію Миколайовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Любомирській, 25-д у 

Голосіївському районі м. Києва (А-22138). (Від 09.11.2016 № 08/231-4559/ПР). 

25) Про передачу громадянину Сокуру Олегу Григоровичу, члену 

обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Дружба 2», у приватну 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 

Садовій, 102, діл. 29 у Дарницькому районі м. Києва (А-23472). (Від 19.04.2018 

№ 08/231-1326/ПР). 

26) Про передачу громадянину Осадчому Олександру Миколайовичу, 

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

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

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

1667/ПР). 

27) Про передачу громадянці Толошній Тетяні Дем’янівні земельної 

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 6-тій Канальній, діл. 7 у 

Дніпровському районі м. Києва (А-23677). (Від 04.06.2018 № 08/231-1932/ПР). 

28) Про передачу громадянці Гульковій Катерині Олегівні у приватну 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8404
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8404
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8404
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8455
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8455
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8455
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8455
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11768
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11768
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11768
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11768
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9938
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9938
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9938
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9938
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10032
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10032
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10032
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10032
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://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2721
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2721
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2721
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2721
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10015
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10015
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10015
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10015
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10015
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10339
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10339
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10339
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10339
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10339
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10613
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10613
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10613
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8855
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власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 174-а у Солом’янському 

районі м. Києва (А-23248). (Від 22.01.2018 № 08/231-122/ПР). 

29) Про передачу громадянці Середі Світлані Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на просп. 

Перемоги, 15 км, діл. 163 у садівницькому товаристві «Зв’язківець» у 

Святошинському районі м. Києва (А-23010). (Від 16.05.2018 № 08/231-

1630/ПР). 

30) Про передачу громадянці Притаманній Ользі Григорівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 150-а у Солом’янському 

районі м. Києва (А-23593). (Від 17.05.2018 № 08/231-1664/ПР). 

31) Про передачу громадянці Соломкіній Вікторії Миколаївні, члену 

обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Дружба-2» Дарницького 

району м. Києва» у приватну власність земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. 103-й Садовій, діл. 19 у Дарницькому районі 

м. Києва (А-23473). (Від 30.01.2018 № 08/231-292/ПР). 

32) Про передачу громадянці Скриганюк Наталії Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 21-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23122). (Від 17.05.2018 № 08/231-1670/ПР). 

33) Про передачу громадянці Чухлєб Інні Володимирівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 19-б у Солом’янському 

районі м. Києва (А-22810). (Від 25.01.2018 № 08/231-211/ПР). 

34) 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). 

35) 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). 

36) Про передачу громадянці Румянцевій Наталії Петрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Робітничій, 8б у Солом’янському 

районі м. Києва (А-22097). (Від 17.05.2018 № 08/231-1666/ПР). 

37) 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). 

38) 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. 

http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8855
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8855
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8855
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10294
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10294
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10294
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10294
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10294
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10322
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10322
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10322
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10322
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9017
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9017
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9017
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9017
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9017
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10342
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10342
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10342
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10342
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8946
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8946
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8946
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8946
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-10338
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10338
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10338
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10338
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
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Києва (А-22999). (Від 09.07.2018 № 08/231-2194/ПР). 

39) Про передачу громадянину Рябенку Володимиру Костянтиновичу, 

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

ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 52-й Садовій, діл. 7 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-9529). (Від 16.04.2018 № 08/231-1250/ПР). 

40) Про передачу громадянину Оністрату Олександру Анатолійовичу, 

члену громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 233 у Солом’янському районі м. Києва (А-24379). 

(Від 12.09.2018 № 08/231-2848/ПР). 

41) Про передачу громадянці Соколовській Інні Олегівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 207-а у Голосіївському 

районі м. Києва (А-23095). (Від 16.07.2018 № 08/231-2244/ПР). 

42) Про передачу громадянину Щербатюку Олександру Анатолійовичу, 

члену громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 192 у Солом’янському районі м. Києва (А-23747). 

(Від 12.09.2018 № 08/231-2849/ПР). 

43) Про передачу громадянину Ванату Сергію Андрійовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 91б в 

Оболонському районі м. Києва (А-24174). (Від 26.03.2018 № 08/231-973/ПР). 

44) Про передачу громадянину Макавчуку Федору Федоровичу, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 202 у Солом’янському районі м. Києва (А-24380). 

(Від 12.09.2018 № 08/231-2844/ПР). 

45) Про передачу громадянину Мартинову Олексію Миколайовичу, 

члену громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 157 у Солом’янському районі м. Києва (А-23729). 

(Від 16.07.2018 № 08/231-2252/ПР). 

46) Про передачу громадянину Ременюку Юрію Федоровичу, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 235 у Солом’янському районі м. Києва (А-24378). 

(Від 12.09.2018 № 08/231-2843/ПР). 

47) Про передачу громадянину Чернозубенку Олександру 

Валентиновичу, члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення 

колективного садівництва на вул. Медовій, 210 у Солом’янському районі м. 

Києва (А-24109). (Від 12.09.2018 № 08/231-2851/ПР). 

48) Про передачу громадянину Сологубу Руслану Григоровичу, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10829
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9943
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11418
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11418
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11418
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10863
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10863
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10863
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10863
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11421
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11421
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11421
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11421
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11410
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11410
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11410
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10871
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10871
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10871
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10871
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10871
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11408
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11408
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11408
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11408
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11408
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11423
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11423
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11423
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11423
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11423
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11211
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11211
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Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 

садівництва на вул. Медовій, 232 у Солом’янському районі м. Києва (А-24377). 

(Від 30.08.2018 № 08/231-2619/ПР). 

49) Про передачу громадянину Логвіну Олексію Анатолійовичу, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 183 у Солом’янському районі м. Києва (А-24108). 

(Від 12.09.2018 № 08/231-2850/ПР). 

50) Про передачу громадянину Глухову Ігорю Олександровичу, члену 

громадської організації «Садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 234 у Солом’янському районі м. Києва (А-24250). 

(Від 12.09.2018 № 08/231-2853/ПР). 

51) 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). 

52) Про передачу громадянину Туганову Олександру Володимировичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Совському, 25 у 

Солом’янському районі м. Києва (А-24150). (Від 23.01.2018 № 08/231-151/ПР). 

53) Про передачу громадянці Абросімовій Світлані Миколаївні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Героїв Війни, 15-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23591). (Від 17.05.2018 № 08/231-1665/ПР). 

 

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-1497). (Від 25.04.2018 № 08/231-

1406/ПР). (Повторно). 

2) 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). 

3) Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання 

можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах (Є-1492). 

(Від 12.04.2018 № 08/231-1217/ПР). (Повторно). 

4) Про продаж земельної ділянки або права оренди на неї на 

земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування 

торговельного центру з закладами громадського харчування на вул. Академіка 

Заболотного, 47 у Голосіївському районі м. Києва (Є-1462). (Від 21.05.2018 № 

08/231-1725/ПР). (Повторно). 

 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11211
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11211
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11211
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11422
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11422
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11422
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11422
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11422
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11427
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11427
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11427
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11427
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11427
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
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8879
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8879
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8879
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8879
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10337
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10337
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10337
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10337
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10085
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10085
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10085
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-9918
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9918
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9918
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10385
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10385
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10385
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10385
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10385
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3.4. Про поновлення договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

виробничій фірмі «ДІКРО» договору оренди земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування павільйону-магазину на вул. Кирилівській, 82 у 

Подільському районі м. Києва (А-19535). (Від 07.06.2018 № 08/231-1981/ПР). 

2) Про поновлення ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ 

«КОРЧУВАТЕ» договору оренди земельної ділянки для розміщення 

автостоянки з правом послідуючого встановлення металевих гаражів на вул. 

Новопирогівській у Голосіївському районі м. Києва (А-23295). (Від 21.06.2018 

№ 08/231-2101/ПР). 

3) Про поновлення автогаражному кооперативу «Супутник-3» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів 

на вул. Крайній, 13 у Деснянському районі м. Києва (А-24813). (Від 18.07.2018 

№ 08/231-2309/ПР). 

4) Про поновлення приватному акціонерному товариству «Трест 

Київпідземшляхбуд-2» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд виробничої бази на вул. Святошинській, 23 

у Святошинському районі м. Києва (А-25127). (Від 24.07.2018 № 08/231-

2396/ПР). 

5) Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР «ТОН» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування адмінбудинку і господарських будівель на вул. Олександра 

Пироговського, 19 у Солом’янському районі м. Києва (А-24244). (Від 

23.01.2018 № 08/231-140/ПР). (Повторно). 

6) Про поновлення публічному акціонерному товариству 

«Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті 

України» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування адміністративного будинку та господарських будівель на вул. 

Пушкінській, 14 у Шевченківському районі м. Києва (А-19354). (Від 16.07.2018 

№ 08/231-2234/ПР). (Повторно). 

 

3.5. Надання/передача 

 

1) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-

ТРАНС АВТО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

комплексу об’єктів по наданню послуг населенню на Столичному шосе, 101-в, 

101-г, 101-д у Голосіївському районі м. Києва. (А-26236). (Від 27.11.2018 № 

08/231-4216/ПР). 

2) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОМАЛЬГАУТ» для експлуатації та обслуговування 

виробничих, складських будівель та інших господарських споруд на вул. 

Пшеничній, 7-В, 7-Д (літ.А) у Святошинському районі м. Києва. (Д-8759). (Від 

08.10.2018 № 08/231-3385/ПР). 

http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4018
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4018
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4018
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4018
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10745
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10745
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10745
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10745
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10745
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10935
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10935
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10935
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10935
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11021
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11021
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11021
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11021
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11021
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8869
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10860
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3) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПАЛЛАДІО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

приймальних пунктів вторсировини на просп. Лісовому, 43 у Деснянському 

районі м. Києва. (Д-9137). (Від 15.11.2018 № 08/231-4123/ПР). 

4) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування готельного комплексу на вул. Ентузіастів, 1 у 

Дніпровському районі м. Києва (А-23504). (Від 20.07.2017 № 08/231-1674/ПР). 

(Повторно). 

5) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Т-

ПРОЕКТ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування торговельних 

павільйонів на вул. Лятошинського, 14 у Голосіївському районі м. Києва (Д-

7263). (Від 11.06.2018 № 08/231-2001/ПР). (Повторно). 

6) 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). 

7) Про передачу земельної ділянки    ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІДАС СОЛЮШЕН» для реконструкції нежитлових 

будівель з подальшою експлуатацією та обслуговуванням на бульв. Дружби 

народів, 14 у Печерському районі м. Києва. (А-25931). (Від 15.11.2018 № 

08/231-4064/ПР). 

8) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

"СПОРТИВНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «СКЕЛЯ» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування причалів з влаштуванням майданчиків для 

водних видів спорту (рекреаційний комплекс) на просп. Генерала Ватутіна, 7А 

у Деснянському районі м. Києва. (Д-9085). (Від 22.11.2018 № 08/231-4200/ПР). 

9) 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). 

10) Про надання земельної ділянки дитячій клінічній лікарні № 6 

Шевченківського району м. Києва для експлуатації та обслуговування 

поліклініки на вул. Володимирській, 43 у Шевченківському районі м. Києва (Д-

2422). (Від 29.08.2018 № 08/231-2588/ПР). 

11) Про передачу земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Бобосю 

Леоніду Миколайовичу для експлуатації та обслуговування нежитлового 

будинку на вул. Мілютенка, 19, літера «Д» у Деснянському районі м. Києва (А-

24529). (Від 20.11.2018 № 08/231-4173/ПР). 

12) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕТТА» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування складських приміщень та ремонтно-транспортної ділянки на 

вул. Гната Хоткевича, 27-А у Дніпровському районі м. Києва (А-25244). (Від 

06.06.2018 № 08/231-1961/ПР). (Друге читання). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7332
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10649
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10649
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10649
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10649
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11190
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11190
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11190
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11190
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12657
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12657
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/56BB9E401BCBFF54C225836F003C7E61?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/56BB9E401BCBFF54C225836F003C7E61?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/56BB9E401BCBFF54C225836F003C7E61?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/56BB9E401BCBFF54C225836F003C7E61?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/56BB9E401BCBFF54C225836F003C7E61?OpenDocument
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13) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГОРА СЕРВІС» в оренду для експлуатації та 

обслуговування автозаправного комплексу у пров. Карельському, 7/2 у 

Деснянському районі м. Києва (А-26239). (Від 22.11.2018 № 08/231-4205/ПР). 

14) Про надання державному територіально−галузевому об’єднанню 

«Південно−Західна залізниця» земельних ділянок для будівництва та 

експлуатації залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у 

м. Києві (з підходами) (автомобільні підходи з Дніпровської набережної та 

пункти охорони мосту) на залізничній дільниці Київ−Московський-Дарниця у 

Дарницькому районі м. Києва (А-18752). (Від 19.07.2018 № 08/231-2342/ПР).  

15) Про надання державному територіально−галузевому об’єднанню 

«Південно−Західна залізниця» земельних ділянок для будівництва 1-ої черги 

залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з 

підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця (лівий берег р. 

Дніпро) у Дніпровському та Дарницькому районах міста Києва (Д-4794). (Від 

19.07.2018 № 08/231-2343/ПР). 

16) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН» для експлуатації та обслуговування 

автозаправної станції на вул. Мельниченка, 1 у Святошинському районі м. 

Києва (А-22721). (Від 01.03.2018 № 08/231-739/ПР). 

17) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-

РЕГІОН» земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об’єктів 

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

Броварському, 105 у Деснянському районі м. Києва (Д-7560). (Від 26.03.2018 № 

08/231-967/ПР). 

18) 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. 

Братиславській, 48 у Деснянському районі м. Києва (Д-8564). (Від 24.07.2018 № 

08/231-2394/ПР). 

19) 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). 

20) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-

РЕГІОН» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування об’єктів 

транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на 

Столичному шосе, 20 у Голосіївському районі м. Києва (Д-8563). (Від 

24.05.2018 № 08/231-1803/ПР).  

21) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРСПЕЦПОСТАЧЗБУТ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування адміністративних і виробничо-складських будівель на вул. 

Резервній, 8 в Оболонському районі м. Києва (Д-7977). (Від 14.05.2018 № 

08/231-1560/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12690
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12690
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12690
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12690
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10969
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10970
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10970
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9497
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9497
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9497
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9497
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9693
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9693
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9693
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9693
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9693
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11019
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11019
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11019
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11019
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11019
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://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9538
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://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10464
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10464
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10464
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10464
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10464
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10238
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10238
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10238
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10238
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10238
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22) Про передачу земельної ділянки об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «ВІРМЕНСЬКА 6» для експлуатації житлового 

будинку з вбудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Вірменській, 6-а у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25027). (Від 25.04.2018 № 08/231-1402/ПР). 

23) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «НІКА-Д» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування торговельного 

павільйону на просп. Космонавта Комарова, 28 у Солом’янському районі м. 

Києва (А-22565). (Від 22.11.2018 № 08/231-4191/ПР). 

24) Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «АБВ ГРУП» для експлуатації та обслуговування виробничо-

технічної бази на Дніпровській набережній, 17-ж у Дарницькому районі м. 

Києва (А-25876). (Від 29.11.2018 № 08/231-4239/ПР). 

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

підприємства КОМПАНІЇ «ФОРВАРД», та передачу земельних ділянок 

товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕЙК АКАДЕМІЯ» для 

експлуатації та обслуговування бази відпочинку «Конча-Заспа» на Столичному 

шосе, 19-а у Голосіївському районі м. Києва (Д-8897). (Від 26.09.2018 № 

08/231-3091/ПР). 

26) Про передачу приватному акціонерному товариству «Міжнародний 

центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування офісних будівель і паркінгу на вул. 

Ігорівській, 1/8 у Подільському районі м. Києва (Д-8647). (Від 05.04.2018 № 

08/231-1152/ПР). 

27) 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). 

28) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» земельних ділянок для 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 

на перетині вулиць Оноре де Бальзака та просп. Генерала Ватутіна у 

Деснянському районі м. Києва (Д-8398). (Від 05.09.2018 № 08/231-2685/ПР). 

(Повторно). 

29) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«БУДІНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу на Парковій дорозі, 3 (літера 

«М») у Дніпровському районі м.Києва (Д-3371). (Від 15.12.2015 № 08/231-

180/ПР). (Повторно). 

30) Про передачу приватному підприємтсву «Українське науково-

виробниче комерційне підприємство «Атіка» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу на Парковій 

дорозі, 6 (літера «Б», о. Труханів) у Дніпровському районі м. Києва (Д-3354). 

(Від 15.12.2015 № 08/231-179/ПР). (Повторно). 

31) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10081
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10081
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10081
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10081
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12676
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12676
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12676
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12676
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9449
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11626
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11626
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11626
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11626
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11626
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11626
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9823
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9823
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9823
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9823
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9823
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9477
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8628
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-813
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-815
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕССОР ГРУП» для експлуатації та обслуговування 

житлового будинку у пров. Тараса Шевченка, 16 у Шевченківському районі м. 

Києва (А-20064). (Від 22.11.2018 № 08/231-4193/ПР). (Повторно). 

32) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-розважального 

комплексу на просп. Степана Бандери, 34-в в Оболонському районі м. Києва 

(А-23958). (Від 30.11.2017 № 08/231-2985/ПР). (Повторно). 

33) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРУМ ВЕСТ САЙД» для експлуатації та 

обслуговування виробничої бази на вул. Олени Теліги, 6 у Шевченківському 

районі м. Києва (А-22784). (Від 15.12.2016 № 08/231-4969/ПР). (Повторно). 

34) Про передачу громадянину Макусі Олексію Михайловичу 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 

просп. Голосіївському, 28-в у Голосіївському районі м. Києва (А-25704). (Від 

13.09.2018 № 08/231-2861/ПР). (Повторно). 

35) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти на узвозі Печерському, 13А у Печерському районі м. 

Києва (А-25854). (Від 11.10.2018 № 08/231-3510/ПР). 

36) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти на бульв. Дружби народів, 22А у Печерському районі 

м. Києва (А-25789). (Від 16.10.2018 № 08/231-3542/ПР). 

37) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти на вул. Лютеранській, 17а у Печерському районі м. 

Києва (А-25851). (Від 11.10.2018 № 08/231-3502/ПР). 

38) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Академіка 

Заболотного, 6-а у Голосіївському районі м. Києва (А-25280). (Від 09.08.2018 № 

08/231-2481/ПР). 

39) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Васильківській, 18-б 

(літ. «А») у Голосіївському районі м. Києва (А-25141). (Від 29.08.2018 № 

08/231-2579/ПР). 

40) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Академіка 

Заболотного, 144 у Голосіївському районі м. Києва (А-25380). (Від 29.08.2018 
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8540
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8540
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8540
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5171
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5171
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http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11308
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http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12092
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http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12063
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12063
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12063
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12063
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9031
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9031
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9031
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9031
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9031
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11181
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11181
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11181
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11181
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11181
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11178
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11178
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11178
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11178
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№ 08/231-2576/ПР). 

41) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти у пров. Івана Козловського, 3 у Печерському районі м. 

Києва (А-25842). (Від 11.10.2018 № 08/231-3499/ПР). 

42) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

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

у Голосіївському районі м. Києва (А-25476).(Від 14.08.2018 № 08/231-2542/ПР). 

43) 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). 

44) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти на вул. Гусовського, 2 у Печерському районі м. Києва 

(А-25847). (Від 11.10.2018 № 08/231-3501/ПР). 

45) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти на бульв. Лесі Українки, 24А у Печерському районі м. 

Києва (А-25792). (Від 11.10.2018 № 08/231-3500/ПР). 

46) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Маршала 

Якубовського, 1-б у Голосіївському районі м. Києва (А-25478).(Від 29.08.2018 

№ 08/231-2578/ПР). 

47) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти на бульв. Дружби народів, 29А у Печерському районі 

м. Києва (А-25796). (Від 11.10.2018 № 08/231-3504/ПР). 

48) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Маршала 

Якубовського, 1 у Голосіївському районі м. Києва (А-25480). (Від 29.08.2018 № 

08/231-2575/ПР). 

49) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Голосіївському, 36 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25121). (Від 29.08.2018 № 08/231-2574/ПР). 

50) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 
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АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти на бульв. Лесі Українки, 9А у Печерському районі м. 

Києва (А-25787). (Від 11.10.2018 № 08/231-3505/ПР). 

51) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти на вул. Шовковична, 44 у Печерському районі м. Києва 

(А-25803). (Від 18.10.2018 № 08/231-3623/ПР). 

52) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Васильківській, 12-а у 

Голосіївському районі м. Києва (А-25381). (Від 09.08.2018 № 08/231-2480/ПР). 

53) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

закладу освіти на бульв. Перова, 14-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

25389). (Від 02.10.2018 № 08/231-3220/ПР). 

54) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Сосницькій, 8 у Дніпровському районі м. Києва (А-

25150). (Від 11.07.2018 № 08/231-2223/ПР). 

55) Про надання УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу освіти на бульв. Лесі Українки, 21В у Печерському районі м. 

Києва (А-25798). (Від 11.10.2018 № 08/231-3503/ПР). 

56) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

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

у Голосіївському районі м. Києва (А-25474). (Від 30.08.2018 № 08/231-

2607/ПР). 

57) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Урлівській, 19-б у 

Дарницькому районі м. Києва (А-25519). (Від 24.09.2018 № 08/231-3051/ПР). 

58) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Ентузіастів, 11/3 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25266). (Від 16.07.2018 № 08/231-2235/ПР). 

59) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Правди, 64-а у 

Подільському районі м. Києва (А-25368). (Від 14.08.2018 № 08/231-2533/ПР). 

60) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12076
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12076
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12076
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12167
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12167
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12167
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12167
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12167
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8591
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8591
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8591
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8591
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11787
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11787
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11787
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11787
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10849
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10849
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10849
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10849
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12065
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12065
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12065
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12065
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12065
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11202
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11202
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11202
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11202
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11202
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11617
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11617
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11617
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11617
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10888
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10888
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10888
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10888
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11143
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11143
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11143
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11143
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10883
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10883


19 

 

навчального закладу на бульв. Ігоря Шамо, 18 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-25261). (Від 16.07.2018 № 08/231-2240/ПР). 

61) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Cвітлицького, 24б у 

Подільському районі м. Києва (А-25371). (Від 14.08.2018 № 08/231-2532/ПР). 

62) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Георгія Гонгадзе, 32Д у 

Подільському районі м. Києва (А-25430). (Від 13.08.2018 № 08/231-2503/ПР). 

63) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Георгія Гонгадзе, 24А у 

Подільському районі м. Києва (А-25432). (Від 13.08.2018 № 08/231-2502/ПР). 

64) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд закладу на просп. Георгія Гонгадзе, 16 у 

Подільському районі м. Києва (А-25435). (Від 13.08.2018 № 08/231-2494/ПР). 

65) Про надання СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ – ЦЕНТРУ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування закладу освіти на вул. Миколи Кибальчича, 12-а у 

Дніпровському районі м. Києва (А-25157). (Від 02.10.2018 № 08/231-3214/ПР). 

 

3.6. Про затвердження детального плану території: 

 

1) 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.).  

2) 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.). 

 

3.7. 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). 

 

3.8. Про розірвання договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про розірвання договору оренди земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині 
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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). 

 

3.9. 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 

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 
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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 

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). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8728
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9615
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9615
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9779
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9779
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9779
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9779
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9125
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9125
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9125
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9125
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9125
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9792
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9792
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9792
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9792
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9792
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9784
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9784
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9784
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9784
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9784
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10024
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10024
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10024
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10024
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10024
Про%20надання%20дозволу%20на%20розроблення%20проекту%20землеустрою%20щодо%20відведення%20земельної%20ділянки%20громадянину%20Маслу%20Павлу%20Олександровичу%20у%20пров.%20Левадному,%2015-б%20у%20Дарницькому%20районі%20м.%20Києва%20для%20будівництва%20і%20обслуговування%20жилого%20будинку,%20господарських%20будівель%20і%20споруд%20К-32631
Про%20надання%20дозволу%20на%20розроблення%20проекту%20землеустрою%20щодо%20відведення%20земельної%20ділянки%20громадянину%20Маслу%20Павлу%20Олександровичу%20у%20пров.%20Левадному,%2015-б%20у%20Дарницькому%20районі%20м.%20Києва%20для%20будівництва%20і%20обслуговування%20жилого%20будинку,%20господарських%20будівель%20і%20споруд%20К-32631
Про%20надання%20дозволу%20на%20розроблення%20проекту%20землеустрою%20щодо%20відведення%20земельної%20ділянки%20громадянину%20Маслу%20Павлу%20Олександровичу%20у%20пров.%20Левадному,%2015-б%20у%20Дарницькому%20районі%20м.%20Києва%20для%20будівництва%20і%20обслуговування%20жилого%20будинку,%20господарських%20будівель%20і%20споруд%20К-32631
Про%20надання%20дозволу%20на%20розроблення%20проекту%20землеустрою%20щодо%20відведення%20земельної%20ділянки%20громадянину%20Маслу%20Павлу%20Олександровичу%20у%20пров.%20Левадному,%2015-б%20у%20Дарницькому%20районі%20м.%20Києва%20для%20будівництва%20і%20обслуговування%20жилого%20будинку,%20господарських%20будівель%20і%20споруд%20К-32631
Про%20надання%20дозволу%20на%20розроблення%20проекту%20землеустрою%20щодо%20відведення%20земельної%20ділянки%20громадянину%20Маслу%20Павлу%20Олександровичу%20у%20пров.%20Левадному,%2015-б%20у%20Дарницькому%20районі%20м.%20Києва%20для%20будівництва%20і%20обслуговування%20жилого%20будинку,%20господарських%20будівель%20і%20споруд%20К-32631
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10067
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10067
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10067
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10067
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10067
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9033
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9033
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9033
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9033
http://www.kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9033


22 

 

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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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). 
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3.10. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 

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 
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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 

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). 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КИЇВПАСТРАНС» на вул. Миколи Краснова, 25 у Святошинському районі м. 

Києва для будівництва багатофункціонального житлового комплексу (К-26326). 

(Від 19.04.2016 № 08/231-1895/ПР). 

37) 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). 

38) 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). 

39) 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). 

40) 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). 

41) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський 
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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). 

42) 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). 

43) 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). 

44) 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). 

45) 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).  

46) 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). 

 

3.11. 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 
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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). 

 

3.12. 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). 

 

3.13. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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 

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 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12565
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12565
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12565
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12565
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12051
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12051
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12051
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12051
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-12051
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10931
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10931
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10931
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10931
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9709
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9709
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9709
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9709
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9709
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9530
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9530
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9530
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9530
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9530
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9707
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9707
Про%20відмову%20у%20наданні%20дозволу%20на%20розроблення%20проекту%20землеустрою%20щодо%20відведення%20земельної%20ділянки%20громадянину%20Омельчуку%20Віктору%20Івановичу%20на%20вул.%20Петропавлівській,%2036%20у%20Подільському%20районі%20м.%20Києва%20для%20будівництва%20гаража%20К-32953
Про%20відмову%20у%20наданні%20дозволу%20на%20розроблення%20проекту%20землеустрою%20щодо%20відведення%20земельної%20ділянки%20громадянину%20Омельчуку%20Віктору%20Івановичу%20на%20вул.%20Петропавлівській,%2036%20у%20Подільському%20районі%20м.%20Києва%20для%20будівництва%20гаража%20К-32953
Про%20відмову%20у%20наданні%20дозволу%20на%20розроблення%20проекту%20землеустрою%20щодо%20відведення%20земельної%20ділянки%20громадянину%20Омельчуку%20Віктору%20Івановичу%20на%20вул.%20Петропавлівській,%2036%20у%20Подільському%20районі%20м.%20Києва%20для%20будівництва%20гаража%20К-32953
Про%20відмову%20у%20наданні%20дозволу%20на%20розроблення%20проекту%20землеустрою%20щодо%20відведення%20земельної%20ділянки%20громадянину%20Омельчуку%20Віктору%20Івановичу%20на%20вул.%20Петропавлівській,%2036%20у%20Подільському%20районі%20м.%20Києва%20для%20будівництва%20гаража%20К-32953
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9710
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9715
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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). 

(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). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9715
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9715
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9715
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9715
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9480
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9480
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9480
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9480
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9480
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9481
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9481
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9481
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9481
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9481
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9508
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9508
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9508
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9508
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9508
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9508
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9459
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9593
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9593
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9593
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9593
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9593
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9590
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9590
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9590
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9590
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9590
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9588
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9588
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9588
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9588
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9588
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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 

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). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9597
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9612
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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). 

 

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 

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 
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