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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІІ СЕСІЯ ІX СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проєкт 

пленарного засідання II сесії                               

Київської міської ради                             

ІX скликання 22 липня 2021 року 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання II сесії Київської 

міської ради ІX скликання 22 липня 2021 року такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про внесення змін до Переліку та персонального складу постійних 

комісій Київської міської ради IX скликання. (Від 21.12.2020 № 08/231-163/ПР). 

(Доп. Бондаренко В.В.). 

2) Про зміну типу та найменування деяких закладів освіти, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 

28.04.2021 № 08/231-1402/ПР). (Доп. Фесик К.О.). 

3) Про зміну типу та найменування загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІ ступенів «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 19» м. 

Києва. (Від 18.02.2021 № 08/231-777/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.). 

4) Про зміну типу та найменування Санаторної школи І-ІІ ступенів № 

20 Шевченківського району м. Києва на Гімназію № 20 Шевченківського 

району м. Києва. (Від 15.02.2021 № 08/231-773/ПР). (Доп. Гаряга О. О.). 

5) Про внесення змін до Порядку використання коштів на вирішення 

депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання 
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передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 14 грудня 2020 року № 

10/10. (Від 26.04.2021 № 08/231-1380/ПР). (Доп. Попатенко В.С.). 

6) Про внесення змін до Положення про постійні комісії Київської 

міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19 червня 

2014 року № 9/9. (Від 25.05.2021 № 08/231-1748/ПР). (Доп. Нефьодов М.Є.). 

7) Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський 

міський туристично – інформаційний центр». (Від 29.06.2021 № 08/231-

2256/ПР). (Доп. Муха В.В.). 

8) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 

про необхідність внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо проведення дистанційних засідань. (Від 

22.06.2021 № 08/231-2177/ПР). (Доп. Зубрицька О.М.). 

9) «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 

2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

(Від. 24.06.2021 № 08/231-2226/ПР). (Доп. Шпильовий І.Ф.) 

 

 

2. Про питання власності: 

 

1) Про майнові питання, пов’язані з будівництвом 

багатофункціонального житлового комплексу на вул. Краснова, 25 у 

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

Н.О.). 

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

громадського призначення на просп. Голосіївському, 116 у Голосіївському 

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

3) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31 березня 

2016 року № 255/255 «Про майнові питання, пов’язані з будівництвом 

житлового кварталу з повним комплектом обслуговування на вул. Бакинській, 

37-41 у Шевченківському районі». (Від 26.07.2017 № 08/231-1690/ПР). (Доп. 

Поворозник М.Ю., Пантелеєв П.О.).  

4) Про включення до Переліку першого типу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 06.04.2021 № 

08/231-1221/ПР). (Доп. Калініченко Д.Ю.). (Повторно). 

5) Про включення до Переліку першого типу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 20.05.2021 № 

08/231-1638/ПР). (Доп. Гудзь А.А.). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

Терентьєв М.О., Пелих В.М., Свистунов О.В.): 

 

3.1. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою: 

  

3.1.1 Для створення озеленених територій загального користування: 
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1) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

загального користування (парк відпочинку на схилах по вул. Кайсарова) на вул. 

Кайсарова у Голосіївському районі міста Києва (340188405). (Від 24.05.2021 № 

08/231-1743/ПР). 

2) Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого 

будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень 

загального користування (парк відпочинку «Микільська Слобідка») вздовж 

Русанівської протоки річки Дніпро від просп. Броварського до вул. 2-гої 

Садової та вул. Микільсько-Слобідської 7-9 вздовж вул. Микільсько-

Слобідської у Дніпровському районі міста Києва (658430195). (Від 01.10.2020 

№ 08/231-2489/ПР). 

 

3.1.2. Для інших потреб: 

 

1) Про надання ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування адміністративного 

будинку на вул. Янтарній, 5-А у Святошинському районі міста Києва 

(566401339). (Від 09.06.2021 № 08/231-1985/ПР). 

 

3.2. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про відмову громадянину Республіки Намібія Іямбо Паулусу 

Шупалу у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва житлових і не 

житлових споруд на вул. Березневій у Дніпровському районі міста Києва 

(527301582). (Від 24.05.2021 № 08/231-1738/ПР). 

2) Про відмову громадянину Лелікову Віталію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства на перетині просп. 

Миколи Бажана та вул. Ревуцького у Дарницькому районі міста Києва 

(340173210). (Від 21.05.2021 № 08/231-1724/ПР). 

3) Про відмову громадянину Лелікову Віталію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожньої інфраструктури на перетині просп. 

Миколи Бажана та просп. Петра Григоренка у Дарницькому районі міста Києва 

(465015526). (Від 24.05.2021 № 08/231-1735/ПР). 
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4) Про відмову громадянину Дроботуну Сергію Сергійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 

на проспекті Академіка Глушкова, 10 у Голосіївському районі міста Києва 

(547601846). (Від 21.05.2021 № 08/231-1733/ПР). 

 

3.3. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту 

землеустрою: 

 

1) Про надання громадянину Швидкому Сергію Петровичу дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Залужному у Голосіївському районі міста Києва 

(498015303). (Від 08.06.2021 № 08/231-1944/ПР). 

2) Про надання громадянину Ковальчуку Сергію Григоровичу дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва на вул. Лауреатській, 94 у Голосiївському 

районі міста Києва (300198027). (Від 19.09.2019 № 08/231-2821/ПР). 

 

3.4. Про відмову у наданні дозволу громадянам на розроблення 

проєкту землеустрою: 

 

1) Про відмову громадянці Михайлюк Юлії Олегівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів на вул. 

Саксаганського, буд. 41 у Голосіївському районі міста Києва (310130843). (Від 

14.05.2021 № 08/231-1566/ПР). 

2) Про відмову громадянці Білоцькій Таїсії Василівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Літинській у Дніпровському 

районі міста Києва (370116843). (Від 14.05.2021 № 08/231-1591/ПР). 

3) Про відмову громадянину Гудзю Володимиру Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (738560019). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1570/ПР). 

4) Про відмову громадянину Іванову Юрію Олексійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на вул. 

Толочанській у Деснянському районі міста Києва (648340174). (Від 14.05.2021 

№ 08/231-1598/ПР). 

5) Про відмову громадянці Востріковій Олімпіаді Ігорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку у 
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Голосіївському районі міста Києва (542701147). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1610/ПР). 

6) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для колективного садівництва біля вул. 

Центральної в Оболонському районі міста Києва (609590139). (Від 21.05.2021 

№ 08/231-1711/ПР). 

7) Про відмову громадянці Кузнєцовій Яні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального садівництва на вул. 

Берковецькій, 9-Е у Святошинському районі міста Києва (407016655). (Від 

21.05.2021 № 08/231-1712/ПР). 

8) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (320184931). (Від 14.05.2021 № 08/231-1565/ПР). 

9) Про відмову громадянину Поді Владиславу Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (687540117). (Від 14.05.2021 № 08/231-1569/ПР). 

10) Про відмову громадянину Квачу Петру Андрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів на вул. Августина 

Волошина у Солом’янському районі міста Києва (310197432). (Від 14.05.2021 

№ 08/231-1596/ПР). 

11) Про відмову громадянину Фещуку Денису Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд поблизу затоки «Доманя» у 

Деснянському районі міста Києва (380116050). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1572/ПР). 

12) Про відмову громадянину Тиченку Климу Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва біля 

вул. Березневої у Дарницькому районі міста Києва (464010451). (Від 14.05.2021 

№ 08/231-1605/ПР). 

13) Про відмову громадянину Костюченку Євгенію Віталійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража у пров. Московському, 24а у Солом’янському районі 

міста Києва (684060179). (Від 14.05.2021 № 08/231-1607/ПР). 

14) Про відмову громадянину Харуку Владиславу Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів на вул. Бориса 
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Гаріна у Солом’янському районі міста Києва (746693018). (Від 14.05.2021 № 

08/231-1606/ПР). 

15) Про відмову громадянину Омельяненку Вадиму Григоровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку у Голосіївському районі міста Києва (340194083). (Від 14.05.2021 № 

08/231-1608/ПР). 

16) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (759381010). (Від 14.05.2021 № 08/231-1602/ПР). 

17) Про відмову громадянці Піщанській Олені Федорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (697580152). (Від 14.05.2021 № 08/231-1571/ПР). 

18) Про відмову громадянці Кузьміч Ксенії Валеріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого у Святошинському 

районі міста Києва (484013873). (Від 14.05.2021 № 08/231-1581/ПР). 

19) Про відмову громадянину Лебедєву Євгену Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Яблуневому у 

Солом’янському районі міста Києва (748556019). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1588/ПР). 

20) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального житлового, гаражного і дачного 

будівництва біля хутору Мриги у Голосіївському районі міста Києва 

(310172895). (Від 14.05.2021 № 08/231-1587/ПР). 

21) Про відмову громадянину Сєргєєнку Віталію Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Прикордонній у 

Деснянському районі міста Києва (645990161). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1592/ПР). 

22) Про відмову громадянці Кузнєцовій Яні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 158-А у Голосіївському 

районі міста Києва (634350193). (Від 14.05.2021 № 08/231-1595/ПР). 

23) Про відмову громадянці Востріковій Олімпіаді Ігорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20610
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20598
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20581
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20594
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20562
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20605
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20597
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20571
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20601
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ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (682810102). (Від 14.05.2021 № 08/231-1603/ПР). 

24) Про відмову громадянину Білодіду Анатолію Павловичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Опришківській у 

Дніпровському районі міста Києва (360180219). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1568/ПР). 

25) Про відмову громадянці Цівончук Ользі Сергіївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для житлової садибної забудови на розі вул. Лукаша Миколи та вул. 

Університетської у Солом’янському районі міста Києва (580501846). (Від 

14.05.2021 № 08/231-1586/ПР). 

26) Про відмову громадянину Козорізу Сергію Станіславовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва гаражу на вул. Жуковського, 5 у 

Голосіївському районі міста Києва (602280144). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1585/ПР). 

27) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (370178344). (Від 14.05.2021 № 08/231-1564/ПР). 

28) Про відмову громадянину Яркову Ігорю Анатолійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для дачного будівництва у Солом’янському районі міста 

Києва (566301793). (Від 14.05.2021 № 08/231-1578/ПР). 

29) Про відмову громадянці Ковтонюк Марині Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській у 

Голосіївському районі міста Києва (593501885). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1579/ПР). 

30) Про відмову громадянину Яркову Кірілу Ігоровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва житлового будинку у Голосіївському 

районі міста Києва (792519019). (Від 14.05.2021 № 08/231-1580/ПР). 

31) Про відмову громадянці Нацик Тетяні Петрівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) на розі вул. Тепловозної та пров. Івана 

Кочерги у Дарницькому районі міста Києва (428012743). (Від 21.05.2021 № 

08/231-1703/ПР). 

32) Про відмову громадянину Орлову Геннадію Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20601
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20575
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20604
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20603
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20568
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20591
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20592
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20593
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20707
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20677
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земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (601530177). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1681/ПР). 

33) Про відмову громадянці Решетняк Ірині Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 15 км 

Житомирського шосе у Святошинському районі міста Києва (360239648). (Від 

21.05.2021 № 08/231-1686/ПР). 

34) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва біля вул. 

Криничної у Дарницькому районі міста Києва (492018664). (Від 21.05.2021 № 

08/231-1689/ПР). 

35) Про відмову громадянці Решетняк Ірині Миколаївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для індивідуального дачного будівництва на 15 км 

Житомирського шосе у Святошинському районі міста Києва (598801864). (Від 

14.05.2021 № 08/231-1597/ПР). 

36) Про відмову громадянці Брильовій Олені Леонідівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва на 15 км 

Житомирського шосе у Святошинському районі міста Києва (616610175). (Від 

14.05.2021 № 08/231-1600/ПР). 

37) Про відмову громадянці Ярковій Тетяні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва житлового будинку у 

Шевченківському районі міста Києва (446019199). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1599/ПР). 

38) Про відмову громадянці Шундик Анні Володимирівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Городній у Солом’янському районі 

міста Києва (380149262). (Від 14.05.2021 № 08/231-1594/ПР). 

39) Про відмову громадянину Глущенку Володимиру Олексійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, буд. 12а у 

Голосіївському районі міста Києва (739921012). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1589/ПР). 

40) Про відмову громадянці Кузнєцовій Яні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на на вул. Практичній, 25-а у Солом’янському 

районі міста Києва (567101106). (Від 14.05.2021 № 08/231-1590/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20677
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20690
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20690
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20690
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20690
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20690
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20693
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20693
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20693
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20693
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20693
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20578
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20584
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20584
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20582
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20569
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20569
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20569
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20569
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20569
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20567
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20576
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20576
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41) Про відмову громадянину Кравченку Руслану Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Магістральній у 

Шевченківському районі міста Києва (201409835). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1688/ПР). 

42) Про відмову громадянці Гончаровій Наталії Олександрівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва житлового будинку на вул. 

Фестивальній, 51 у Голосіївському районі міста Києва (370117230). (Від 

14.05.2021 № 08/231-1593/ПР). 

43) Про відмову громадянці Полегенько Оксані Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Вірності у Деснянському районі міста 

Києва (551101950). (Від 21.05.2021 № 08/231-1696/ПР). 

44) Про відмову громадянці Савіній Вікторії Андріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (201905571). (Від 21.05.2021 № 08/231-1697/ПР). 

45) Про відмову громадянину Макарову Олегу Юрійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Михайла Котельникова, між 

будинками № 32/11 та № 39/14, навпроти будинку № 49 у Святошинському 

районі міста Києва (692160147). (Від 21.05.2021 № 08/231-1698/ПР). 

46) Про відмову громадянці Кузнєцовій Яні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шепетівській, 4-В у Святошинському 

районі міста Києва (683860179). (Від 21.05.2021 № 08/231-1699/ПР). 

47) Про відмову громадянці Алфьоровій Ользі Сергіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва біля вул. 

Левадної у Дарницькому районі міста Києва (431011191). (Від 21.05.2021 № 

08/231-1700/ПР). 

48) Про відмову громадянину Філіпову Сергію Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Квітки Цісик, 40-Є в 

Оболонському районі міста Києва (500401876). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1701/ПР). 

49) Про відмову громадянці Чайкук Галині Андріївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20692
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20566
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20700
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20701
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20701
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20701
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20701
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20701
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20702
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20703
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20704
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20704
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20704
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20704
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20704
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20705
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20705
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20705
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20705
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20705
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20705
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20695
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господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (492012675). (Від 21.05.2021 № 08/231-1691/ПР). 

50) Про відмову громадянину Осіпову Володимиру Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (350184305). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1702/ПР). 

51) Про відмову громадянці Ковтонюк Марині Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для житлової садибної забудови на вул. 

Центральній в Оболонському районі міста Києва (668380128). (Від 21.05.2021 

№ 08/231-1713/ПР). 

52) Про відмову громадянці Синельниченко Людмилі Єреміївні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Прорізній у 

Святошинському районі міста Києва (380197295). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1714/ПР). 

53) Про відмову громадянину Сафроняку Руслану Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Бродівському у 

Голосіївському районі міста Києва (552701311). (Від 24.05.2021 № 08/231-

1739/ПР). 

54) Про відмову громадянці Лабзіній Анжелі Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сергія Шишка у Солом’янському 

районі міста Києва (437017946). (Від 24.05.2021 № 08/231-1740/ПР). 

55) Про відмову громадянці Дяченко Діані Валеріївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального дачного будівництва у Солом’янському районі 

міста Києва (792577019). (Від 24.05.2021 № 08/231-1742/ПР). 

56) Про відмову громадянці Востріковій Олімпіаді Ігорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (350147556). (Від 21.05.2021 № 08/231-1725/ПР). 

57) Про відмову громадянці Козицькій Анастасії Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. 

Чумацький шлях у Святошинському районі міста Києва (504301570). (Від 

21.05.2021 № 08/231-1693/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20695
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20706
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20717
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20728
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20722
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20723
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20725
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20740
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20740
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20740
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20740
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20740
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20697
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20697
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20697
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20697
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20697
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20697
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58) Про відмову громадянину Павленку Олександру Вадимовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (340131384). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1656/ПР). 

59) Про відмову громадянину Щербаню Юрію Петровичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 6-му пров. 

Лермонтова, 25 у Дарницькому районі міста Києва (643550140). (Від 21.05.2021 

№ 08/231-1709/ПР). 

60) Про відмову громадянину Скворцову Ігорю Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у Святошинському районі міста 

Києва (694280123). (Від 21.05.2021 № 08/231-1710/ПР). 

61) Про відмову громадянину Лебедєву Євгену Олександровичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд на вул. Петра Заломова у 

Солом’янському районі міста Києва (571101048). (Від 14.05.2021 № 08/231-

1577/ПР). 

62) Про відмову громадянці Востріковій Олімпіаді Ігорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (702654017). (Від 21.05.2021 № 08/231-1685/ПР). 

63) Про відмову громадянці Задніпряній Анні Юріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Лермонтова, 183 

у Дарницькому районі міста Києва (495012493). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1687/ПР). 

64) Про відмову громадянці Востріковій Олімпіаді Ігорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(201575555). (Від 21.05.2021 № 08/231-1694/ПР). 

65) Про відмову громадянину Білоцькому Владиславу Валерійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Літинській у 

Дніпровському районі міста Києва (748855010). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1657/ПР). 
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66) Про відмову громадянину Лукачинцю Василю Васильовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у Деснянському районі міста Києва 

(481014589). (Від 21.05.2021 № 08/231-1682/ПР). 

67) Про відмову громадянину Рохманійку Геннадію Юрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва на перетині вул. 

Дніпроводської та просп. Мінського в Оболонському районі міста Києва 

(675030144). (Від 21.05.2021 № 08/231-1672/ПР). 

68) Про відмову громадянину Савіну Олексію Генадійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (370166729). (Від 21.05.2021 № 08/231-1680/ПР). 

69) Про відмову громадянці Кононенко Анні Петрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку у 

Голосіївському районі міста Києва (300150485). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1679/ПР). 

70) Про відмову громадянину Піщанському Олександру Сергійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (658970188). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1723/ПР). 

71) Про відмову громадянину Уманцю Олександру Андрійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (600100149). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1722/ПР). 

72) Про відмову громадянці Козицькій Анастасії Володимирівні у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вірності, 40 у 

Деснянському районі міста Києва (620370141). (Від 24.05.2021 № 08/231-

1737/ПР). 

73) Про відмову громадянину Федорову Дмитру Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(565101877). (Від 21.05.2021 № 08/231-1715/ПР). 

74) Про відмову громадянину Яковлеву Дмитру Ельевичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Святошинському районі міста Києва (516601419). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1708/ПР). 

75) Про відмову громадянину Шундику Володимиру Івановичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Прорізній у 

Святошинському районі міста Києва (579101829). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1707/ПР). 

76) Про відмову громадянину Шундику Артему Володимировичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Тираспольській у 

Подільському районі міста Києва (320136870). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1720/ПР). 

77) Про відмову громадянину Хаддаду Ніколі Жоржу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального дачного будівництва біля вул. Березневої у 

Дарницькому районі міста Києва (621180144). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1705/ПР). 

78) Про відмову громадянці Кір’ян Ксенії Сергіївні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Магістральній у Шевченківському 

районі міста Києва (785651015). (Від 21.05.2021 № 08/231-1721/ПР). 

79) Про відмову громадянину Даніліченку Олександру Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (459013924). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1684/ПР). 

80) Про відмову громадянці Коленковській Тетяні Олексіївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Тираспільській у 

Подільському районі міста Києва (407017506). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1683/ПР). 

81) Про відмову громадянці Востріковій Олімпіаді Ігорівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у Деснянському 

районі міста Києва (696250109). (Від 21.05.2021 № 08/231-1652/ПР). 

82) Про відмову громадянці Андрющенко Анні Юріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 41а у Голосіївському 

районі міста Києва (596801880). (Від 21.05.2021 № 08/231-1653/ПР). 

83) Про відмову громадянину Бобилю Миколі Васильовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 6-му пров. 

Лермонтова, 31 у Дарницькому районі міста Києва (783471011). (Від 21.05.2021 

№ 08/231-1654/ПР). 

84) Про відмову громадянину Скворцову Ігорю Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

Святошинському районі міста Києва (594301068). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1651/ПР). 

85) Про відмову громадянці Данько Дарині Ігорівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Магістральній у Шевченківському 

районі міста Києва (643280166). (Від 21.05.2021 № 08/231-1704/ПР). 

86) Про відмову громадянці Парамоновій Ользі Іванівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Стратонавтів у Святошинському 

районі міста Києва (300113755). (Від 21.05.2021 № 08/231-1695/ПР). 

87) Про відмову громадянину Сладкевичу Євгену Анатолійовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку на вул. Піхотній у Подільському районі міста Києва 

(659820165). (Від 21.05.2021 № 08/231-1645/ПР). 

88) Про відмову громадянці Данько Каріні Семенівні у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Прорізній у Святошинському районі 

міста Києва (350173794). (Від 21.05.2021 № 08/231-1655/ПР). 

89) Про відмову громадянину Ковтонюку Віталію Івановичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для ведення особистого підсобного господарства, 

садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби, для ведення 

садівництва біля вул. Центральної (Хутір Редьки) в Оболонському районі міста 

Києва (524101949). (Від 21.05.2021 № 08/231-1644/ПР). 

90) Про відмову громадянці Ярковій Тетяні Вікторівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для дачного будівництва у Голосіївському районі міста 

Києва (798859013). (Від 21.05.2021 № 08/231-1643/ПР). 

91) Про відмову громадянину Вергалюку Сергію Миколайовичу у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищі Биківня у 

Деснянському районі міста Києва (494015947). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1649/ПР). 

92) Про відмову громадянину Федорову Дмитру Вікторовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у Дарницькому районі міста Києва 

(201434071). (Від 21.05.2021 № 08/231-1650/ПР). 

93) Про відмову громадянці Савіній Вікторії Андріївні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у с. Биківня у Деснянському районі міста 

Києва (445016922). (Від 21.05.2021 № 08/231-1706/ПР). 

94) Про відмову громадянці Білошицкій Олені Олександрівні у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Опришківській у 

Дніпровському районі міста Києва (592501757). (Від 21.05.2021 № 08/231-

1716/ПР). 

95) Про відмову громадянину Кригану Артему Валерійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. 

Селянській, 40 в Оболонському районі міста Києва (654230116). (Від 21.05.2021 

№ 08/231-1660/ПР). 

 

3.5. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянином Чугаєвським 

Олександром Августовичем для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Боровому, 14 у Дарницькому районі 

міста Києва (585429621). (Від 15.08.2019 № 08/231-2520/ПР). 

2) Про приватизацію громадянином Кунченком Ігорем 

Анатолійовичем земельної ділянки для експлуатації та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Козятинській, 5 у 

Печерському районі міста Києва (622302824). (Від 01.06.2021 № 08/231-

1775/ПР). 

3) Про приватизацію громадянином Кузьменком Станіславом 

Олексійовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Правобережній, 14а у 

Печерському районі міста Києва (691992824). (Від 11.05.2021 № 08/231-

1458/ПР). (Повторно). 

4) Про приватизацію громадянкою Уваровою Єлизаветою Борисівною 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 24-А у Голосіївському районі 
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https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20653
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20710
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20710
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20710
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20710
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20710
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20730
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20672
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13660
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20777
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20465
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21283
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міста Києва (653862883). (Від 01.07.2021 № 08/231-2280/ПР). 

5) Про приватизацію громадянкою Праченко Світланою 

Володимирівною земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Чорногірській, 5 у 

Печерському районі міста Києва (732811283). (Від 20.11.2019 № 08/231-

3464/ПР). 

6) Про приватизацію громадянами Кравченком Леонідом 

Леонідовичем, Неженцем Антоном Аркадійовичем, Кравченком Віталієм 

Леонідовичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Пржевальського, 4-А у 

Солом’янському районі міста Києва (312845786). (Від 08.12.2020 № 08/231-

92/ПР). 

 

3.6. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянину Коноваленку Сергію Васильовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній у Голосiївському 

районі міста Києва (655922701). (Від 19.11.2019 № 08/231-3377/ПР). 

2) Про передачу громадянкам Пургіній Олені Валеріївні, Грабчук 

Людмилі Олексіївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. 

Сошенка, 34 у Подільському районі міста Києва (466398075). (Від 16.10.2020 № 

08.231-2603/ПР). 

3) Про передачу громадянці Дараган Ларисі Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Миколи Плахотнюка, 2 у 

Деснянському районі міста Києва (П-10073). (Від 15.07.2019 № 08/231-

2463/ПР). 

4) Про передачу громадянці Руденко Наталії Петрівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Десенському, 6 у Деснянському районі 

міста Києва (520829952). (Від 01.07.2021 № 08/231-2279/ПР). 

5) Про приватизацію громадянкою Табанець Ганною Миколаївною 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Малокитаївській, 59 у Голосіївському 

районі міста Києва (617092822), (Від 27.04.2021 № 08/231-1387/ПР). 

6) Про передачу громадянину Атаманчуку Ярославу Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 26-б у 

Голосіївському районі міста Києва (А-22871). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2282/ПР). 

7) Про передачу громадянину Лизюку Владиславу Олександровичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Новій, 20 у Солом’янському 

районі міста Києва (312736444). (Від 15.09.2020 № 08/231-2326/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21283
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16449
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19063
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19063
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19063
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19063
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19063
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-19063
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-16368
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18547
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15485
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21282
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20388
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15316
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18249
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18249
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(Повторно). 

8) Про передачу громадянці Григор’євій Людмилі Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 12-б у 

Солом’янському районі міста Києва (А-25490). (Від 26.06.2019 № 08/231-

2292/ПР). (Повторно). 

9) Про передачу громадянці Боровик-Гречаній Анастасії Василівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Курортній, 13А в 

Оболонському районі міста Києва (400276934). (Від 23.06.2021 № 08/231-

2219/ПР). 

10) Про передачу громадянці Наконечній Ніні Олександрівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 69-а у 

Солом’янському районі міста Києва (435279727). (Від 09.10.2020 № 08/231-

2567/ПР). 

 

 

 

3.7. Про затвердження проєкту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Управлінню справами Верховної Ради України для житлового 

будівництва для народних депутатів та працівників апарату на вул. 

Обсерваторній, 11 у Шевченківському районі м. Києва (Д-3592). (Від 03.02.2016 

№ 08/231-681/ПР). (Повторно). 

 

 

3.8. Надання/передача: 

 

3.8.1. Для розміщення об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії: 

 

1) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального 

теплового пункту на вул. Петра Запорожця, 14/3 у Дніпровському районі міста 

Києва (410414042). (Від 07.08.2020 № 08/231-2015/ПР). 

2) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Курнатовського, 4-А у Дніпровському районі міста 

Києва (503141500). (Від 07.08.2020 № 08/231-2016/ПР). 

3) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-15333
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18511
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1335609975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1335609975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1335609975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1335609975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1335609975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1335609975
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17962
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17963
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17963
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17963
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17963
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17963
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17963
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17960
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ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на 

просп. Генерала Ватутіна, 28-А у Дніпровському районі міста Києва 

(520841588). (Від 07.08.2020 № 08/231-2013/ПР). 

4) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Генерала Ватутіна, 8г у Дніпровському районі міста 

Києва (757297415). (Від 13.08.2020 № 08/231-2065/ПР). 

5) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на бульв. Дарницькому, 1 у Дніпровському районі міста 

Києва (580841062). Від (29.07.2020 № 08/231-1893/ПР). 

6) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі павільйону на вул. 

Курнатовського, 2 у Дніпровському районі міста Києва (651494106). (Від 

07.08.2020 № 08/231-2014/ПР). 

7) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі теплопункту на 

просп. Леся Курбаса, 13-А у Святошинському районі міста Києва (412410542). 

(Від 09.09.2020 № 08/231-2266/ПР). 

8) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Пулюя 

Івана, 5 у Солом’янському районі міста Києва (314146872). (Від 13.08.2020 № 

08/231-2038/ПР). 

9) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Верховинній, 80-Б у Святошинському районі міста Києва (314195099). (Від 

20.08.2020 № 08/231-2144/ПР). 

10) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. 

Котельникова Михайла, 95 у Святошинському районі міста Києва (364139654). 
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(Від 13.08.2020 № 08/231-2040/ПР). 

11) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Багговутівській, 3/15 у Шевченківському районі міста 

Києва (555041872). (Від 13.08.2020 № 08/231-2039/ПР). 

12) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на просп. Правди, 62-Б у Подільському районі міста Києва 

(689934179). (Від 29.09.2020 № 08/231-2447/ПР). 

13) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на просп. 

Героїв Сталінграда, 36 в Оболонському районі міста Києва (354143734). (Від 

24.09.2020 № 08/231-2404/ПР). 

14) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Вершигори Петра, 9-А у Дніпровському районі міста 

Києва (659944104). (Від 14.09.2020 № 08/231-2324/ПР). 

15) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового 

пункту на вул. Тютюнника Василя, 56 у Печерському районі міста Києва 

(616934124). (Від 05.08.2020 № 08/231-1995/ПР). 

16) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Йорданській, 26 в Оболонському районі міста Києва 

(572841137). (Від 31.07.2020 № 08/231-1956/ПР). 

17) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. 

Маршала Малиновського, 3-А в Оболонському районі міста Києва (344181656). 

(Від 17.09.2020 № 08/231-2358/ПР). 

18) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 
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користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Маршала Малиновського, 3-Б у Оболонському районі 

міста Києва (344194507). (Від 25.09.2020 № 08/231-2416/ПР). 

19) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Булаховського Академіка, 32а у Святошинському 

районі міста Києва (480414695). (Від 04.08.2020 № 08/231-1990/ПР). 

20) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального 

теплового пункту на вул. Гаврилишина Богдана, 3 у Шевченківському районі 

міста Києва (241166286). (Від 13.08.2020 № 08/231-2041/ПР). 

21) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування теплового пункту на вул. 

Жмеринській, 16 у Святошинському районі міста Києва (433418157). (Від 

09.09.2020 № 08/231-2267/ПР). 

 

3.8.2. Для інших потреб: 

 

1) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗРУЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» земельної ділянки в оренду 

для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків на вул. 

Россошанській, 3 у Дарницькому районі міста Києва (304379377). (Від 

15.04.2021 № 08/231-1314/ПР). 

2) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ АВТОСІТІ КІЛЬЦЕВА» земельної ділянки в 

оренду для розміщення та обслуговування об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на Кільцевій дорозі у 

Святошинському районі міста Києва (642973915). (Від 03.06.2021 № 08/231-

1908/ПР). 

3) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ СІТІ» земельної ділянки в оренду для 

розміщення та обслуговування об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на Кільцевій дорозі у 

Святошинському районі міста Києва (650193939). (Від 02.06.2021 № 08/231-

1819/ПР). 

4) Про надання земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНБОРІ ЮА» для експлуатації та обслуговування 

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

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

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18360
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17934
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17934
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17934
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17934
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17934
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17934
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17989
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17989
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17989
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17989
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17989
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-17989
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-18211
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20266
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20908
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20840
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11055
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11055
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5) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЦТІ» земельної ділянки в оренду для будівництва та 

експлуатації торгово-офісного центру з об’єктами придорожнього сервісу на 

просп. Степана Бандери, 36 в Оболонському районі міста Києва (497447621). 

(Від 30.06.2021 № 08/231-2265/ПР). 

6) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУД АЛЬЯНС» земельної ділянки в оренду для 

будівництва житлового комплексу на вул. Миколи Краснова, 33 у 

Святошинському районі міста Києва (446439241). (Від 14.06.2021 № 08/231-

2071/ПР). 

7) Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «АЛЬФА БЕЗПЕКА» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі адміністративно-офісного призначення на вул. Олегівській, 32 у 

Шевченківському районі міста Києва (324109015). (Від 17.06.2021 № 08/231-

2151/ПР). 

8) Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» в оренду земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. 

Григорія Андрющенка, 4 (літера Б) у Шевченківському районі міста Києва 

(239173620). (Від 28.11.2019 № 08/231-3586/ПР). 

9) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 

ІПОДРОМ» земельних ділянок в постійне користування для експлуатації та 

обслуговування гуртожитку, для експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд іподрому на просп. Глушкова Академіка, 10 у Голосіївському районі 

міста Києва (643624159). (Від 07.06.2021 № 08/231-1937/ПР). 

10) Про передачу земельної ділянки Релігійній громаді Української 

Православної Церкви Парафії на честь Святого Великомученика Пантелеймона 

для будівництва, експлуатації та обслуговування храму та допоміжних будівель 

і споруд на вул. Алма-Атинській, 107а у Дніпровському районі м. Києва (А-

23392). (Від 12.05.2017 № 08/231-1244/ПР). 

11) Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Житлобудінвест» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування господарчого блоку № 2 в літ. «В» з благоустроєм прилеглої 

території на вул. Ярославів Вал, 21/28 у Шевченківському районі міста Києва 

(537439151). (Від 15.06.2021 № 08/231-2093/ПР). 

12) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТГОТ» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування складських будівель і споруд на вул. 

Волинській, 34/1 у Солом’янському районі міста Києва (712641448). (Від 

23.06.2021 № 08/231-2224/ПР). 

13) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕСТ» земельної ділянки в оренду для експлуатації 

та обслуговування комплексу будівель на вул. Народного ополчення, 12А у 

Солом’янському районі міста Києва (466411029). (Від 15.06.2021 № 08/231-

2076/ПР). 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21272
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21043
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21154
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-14407
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-20938
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6973
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21073
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21229
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21085
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-21085
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14) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної ділянки в оренду 

для реконструкції АЗС, будівництва кафе-магазину на вул. Гната Хоткевича, 39 

(літ. А) у Дніпровському районі міста Києва (530244696). (Від 30.06.2021 № 

08/231-2261/ПР). 

15) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРП МЕДІА ХАБ» в оренду земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування існуючих будівель на вул. Козелецькій, 24 у 

Солом’янському районі міста Києва (497393164). (Від 01.07.2021 № 08/231-

2284/ПР). 

16) Про надання Міністерству юстиції України земельної ділянки у 

постійне користування для експлуатації та обслуговування адміністративної 

будівлі у пров. Рильському, 10 у Шевченківському районі міста Києва 

(333958546). (Від 30.06.2021 № 08/231-2259/ПР). 

17) Про передачу громадянину Лісовому Михайлу Гавриловичу 

земельної ділянки в оренду для розміщення, обслуговування та ремонту 

об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів 

зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. 

Прирічній, 32а в Оболонському районі міста Києва (485390583). (Від 27.05.2021 

№ 08/231-1757/ПР). 

18) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНАПОЛІС» в оренду земельної ділянки для 

реконструкції, будівель і споруд під житловий комплекс з приміщеннями 

громадського призначення, експлуатації та обслуговування житлового 

комплексу з приміщеннями громадського призначення на вул. Голосіївській, 

13-Д у Голосіївському районі міста Києва (383999802). (Від 24.06.2021 № 

08/231-2232/ПР). 

19) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКІЛА ГОЛД» земельних ділянок в оренду для 

реконструкції АЗС, будівництва кафе-магазину та автомийки на просп. 

Броварському, 53 (літ. А, Б) у Дніпровському районі міста Києва (412441464). 

(Від 30.06.2021 № 08/231-2262/ПР). 

20) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної ділянки в оренду 

для реконструкції АЗС, будівництва кафе-магазину та автомийки на вул. Олени 

Теліги, 61А у Подільському районі міста Києва (584644791). (Від 30.06.2021 № 

08/231-2272/ПР). 

21) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної ділянки в оренду 

для експлуатації та обслуговування АЗС на вул. Олени Теліги, 61А у 

Подільському районі міста Києва (344443822). (Від 30.06.2021 № 08/231-

2273/ПР). 

22) Про надання Господарському суду міста Києва земельної ділянки у 

постійне користування для розміщення та обслуговування об’єктів 

транспортної інфраструктури на вул. Івана Франка, 28 у Шевченківському 

районі міста Києва (373946890). (Від 30.06.2021 № 08/231-2271/ПР). 
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23) Про передачу обслуговуючому кооперативу «Автогаражний 

кооператив «НОВА ВИГУРІВЩИНА» земельної ділянки в оренду для 

будівництва, експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Теодора Драйзера, 

23 у Деснянському районі міста Києва (671774457). (Від 01.07.2021 № 08/231-

2285/ПР). 

24) Про надання Національному агентству з питань запобігання 

корупції у постійне користування земельних ділянок для влаштування та 

обслуговування об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури (крім 

об’єктів дорожнього сервісу) з благоустроєм прилеглої території на бульв. 

Дружби Народів, 28 у Печерському районі міста Києва (343920402). (Від 

01.07.2021 № 08/231-2276/ПР). 

25) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮВІКОНД» земельної ділянки в оренду для 

експлуатації та обслуговування об’єкту рекреації на вул. Сулеймана 

Стальського, 19 у Дніпровському районі міста Києва (615134188). (Від 

01.07.2021 № 08/231-2290/ПР). 

26) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ПРОМБУДКОНСАЛТІНГ» в оренду 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на 

вул. Верхній, 5-А у Печерському районі міста Києва (554141853). (Від 

07.07.2021 № 08/231-2359/ПР). 

27) Про надання комунальному підприємству з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального призначення 

«СПЕЦЖИТЛОФОНД» земельної ділянки для будівництва, обслуговування та 

експлуатації житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, 

влаштування майданчиків для паркування та благоустрою території на вул. 

Патріса Лумумби, 9 літ. «А» у Печерському районі м. Києва (Д-7325). (Від 

13.07.2016 № 08/231-2971/ПР). 

28) Про надання Подільській районній в місті Києві державній 

адміністрації земельної ділянки у постійне користування під реконструкцію 

будівлі для розміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

у Подільському районі з подальшою експлуатацією та обслуговуванням будівлі 

на просп. Правди, 4 у Подільському районі міста Києва (455390370). (Від 

29.09.2020 № 08/231-2449/ПР). 

29) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛМА» земельної ділянки в оренду для будівництва, 

експлуатації та обслуговування станції технічного обслуговування та 

універсального магазину на перетині Кільцевої дороги та вул. Перемоги у 

Святошинському районі міста Києва (662174408). (Від 01.07.2021 № 08/231-

2288/ПР). 

30) Про надання ДЕПАРТАМЕНТУ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ земельної 

ділянки в постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд на вул. Ернста, 3 у Солом’янському районі міста Києва (314128520). 

(Від 14.04.2021 № 08/231-1309/ПР). 

31) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВА-СТАЛЬ» земельної ділянки в оренду для 
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реконструкції, експлуатації та обслуговування нежилої будівлі - виробничого 

цеху на вул. Червоноткацькій, 95 у Деснянському районі міста Києва 

(573143853). (Від 05.11.2020 № 08/231-2779/ПР). 

32) Про надання КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ 

ПІДПРИЄВСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) у постійне користування земельної 

ділянки для обслуговування та експлуатації медичного закладу на вул. 

Солом’янській, 17 у Солом’янському районі міста Києва (343951720). (Від 

16.07.2020 № 08/231-1807/ПР). 

33) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури (заїзди-виїзди) на вул. Медовій у Солом’янському районі міста 

Києва (618753976). (Від 09.07.2021 № 08/231-2423/ПР). 

34) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕТА УКРАЇНА» земельної ділянки в оренду для 

реконструкції нежитлової будівлі під адміністративно-офісний комплекс з 

подальшою експлуатацією та обслуговуванням на просп. Соборності, 19 у 

Дніпровському районі міста Києва (373914176). (Від 09.07.2021 № 08/231-

2408/ПР). 

35) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК-ЮА» в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної 

інфраструктури (заїзди-виїзди) на перетині вул. Народного ополчення та вул. 

Медової у Солом’янському районі міста Києва (435397038). (Від 09.07.2021 № 

08/231-2422/ПР). 

36) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРП МЕДІА ГРУП" та ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РРП ГРУП" в оренду земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих будівель на вул. 

Козелецькій,24-Ж у Солом'янському районі міста Києва (534539758). (Від 

12.07.2021 №08/231-2483/ПР). 

 

 

3.9.  Продаж/Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки на вул. Шовковичній, 42-44 у 

Печерському районі м. Києва Рогач Вікторії Леонідівні, Скударю Роману 

Валерійовичу, Скудар Ірині Анатоліївні для експлуатації та обслуговування 

готельно-офісного комплексу з допоміжними спорудами (497110799). (Від 

07.07.2021 № 08/231-2362/ПР). 

 

3.10. Про затвердження детальних планів територій: 

 

1) Про затвердження детального плану території в межах вул. 
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Північна, просп. Оболонський, вул. Прирічна, просп. Героїв Сталінграду, 

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

08/231-3539/ПР). 

 

3.11. Про поновлення договору оренди земельних ділянок: 

 

1) Про поновлення приватному підприємству «ЦАВІСТА» договору 

оренди земельної ділянки від 22 серпня 2007 року № 66-6-00410 (672820501). 

(Від 27.05.2021 № 08/231-1754/ПР). 

2) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ГОТЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СТОЛИЦЯ» договору оренди 

земельної ділянки від 27 липня 2006 року № 79-6-00434 (зі змінами) на вул. 

Костанайській, 13 у Голосіївському районі (300518909). (Від 01.07.2021 № 

08/231-2278/ПР). 

3) Про поновлення державній організації (установа, заклад) 

ЦЕНТРАЛЬНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 

БУДІВНИЦТВА (ЦТУКБ) договору оренди земельної ділянки від 08 вересня 

2005 року № 91-6-00484 (зі змінами) (320560858). (Від 30.06.2021 № 08/231-

2260/ПР). 

4) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«НОВО-КОМЕРЦБУД» договору оренди земельної ділянки від 16 березня 2011 

року № 63-6-00609 (360500785). (Від 09.07.2021 № 08/231-2407/ПР). 

5) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ЛКО» 

договору оренди земельної ділянки від 22 вересня 2008 року № 79-6-00652 (зі 

змінами) (205942083). (Від 15.06.2021 № 08/231-2081/ПР). 

6) Про поновлення приватному акціонерному товариству 

«Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій» договору оренди 

земельних ділянок від 21 березня 2006 року № 66-6-00328 (зі змінами) 

(598105247). (Від 01.04.2021 № 08/231-1168/ПР). 

7) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІЛІЯ-

МБ» договору оренди земельної ділянки від 01 серпня 2005 року № 78-6-00292 

(зі змінами) (310558213). (Від 11.05.2021 № 08/231-1501/ПР). 

8) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІЛІЯ-

МБ» договору оренди земельної ділянки від 21 липня 2006 року № 78-6-00381 

(зі змінами) (648460566). (Від 17.06.2021 № 08/231-2104/ПР). 

9) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 

«ДЕСНА МАЙСТЕР» договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2017 

року № 5088 (520105839). (Від 01.07.2021 № 08/231-2286/ПР). 

10) Про поновлення приватному акціонерному товариству 

«ТУТКОВСЬКИЙ» договору оренди земельної ділянки від 03 квітня 2000 року 

№ 78-6-00005 (зі змінами) (460059175). (Від 01.07.2021 № 08/231-2289/ПР). 

 

3.12. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок:  

 

1) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 06 

березня 2015 року № 132 (247719693). (Від 30.09.2020 № 08/231-2452/ПР). 
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4. Різне. 

 

 

Київський міський голова     Віталій КЛИЧКО 


