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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

VI СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 
 

_______________№_____________ 

 

 

 

Про     порядок     денний                    проект 

пленарного засідання VI сесії                               

Київської міської ради                                        

VІІІ скликання 18.10.2018 

 

 

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії 

Київської міської ради, Київська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести до порядку денного пленарного засідання VІ сесії Київської 

міської ради VІІІ скликання 18.10.2018 такі питання: 

 

1. Загальні питання: 

 

1) Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Сметаніна 

Віктора Костянтиновича. (Від 31.07.2018 № 08/231-2471/ПР). (Доп. Іванушкін 

В.В.). 

2) 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 13.06.2018 № 08/231-2034/ПР). (Доп. Корень О.В.). (Друге читання). 

3) Про перейменування вулиці у місті Києві. (Від 16.11.2017 № 08/231-

2744/ПР). (Доп. Хонда М.П.). (Повторно).  

4) Про озеленення міста Києва (Від 21.04.2017 № 08/231-1025/ПР). 

(Доп. Прокопів В.В.) (Друге читання). (Повторно). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11096
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11096
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11096
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11096
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/0D6291E4979DB81DC225830000688638?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/0D6291E4979DB81DC225830000688638?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/0D6291E4979DB81DC225830000688638?OpenDocument
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8307
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8307
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5) Про організаційно-правові заходи щодо створення скверу на 

Андріївському узвозі, 33/6 у Подільському районі міста Києва. (Від 02.07.2018 

№ 08/231-2164/ПР). (Доп. Прокопів В.В., Спасибко О.В., Оленич П.С.). 

6) Про внесення змін до Порядку найменування об’єктів міського 

підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 

підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв і дат історичних подій у місті Києві. (Від 22.06.2018 № 08/231-2121/ПР). 

(Доп. Яловий В.Б.).  

7) Про створення Дитячої дорадчої ради при Київській міській раді та 

затвердження Положення про Дитячу дорадчу раду при Київській міській раді. 

(Від 22.06.2018 № 08/231-2117/ПР).(Доп. Гусовський С.М., Лобан Ю.М.). 

 

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

 

1) Про надання дозволу Київському міському центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на списання шляхом продажу 

транспортного засобу, який належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва. (Від 30.07.2018 № 08/231-2468/ПР).  

2) Про надання дозволу Київському університету імені Бориса 

Грінченка на списання шляхом ліквідації транспортного засобу, який належить 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва. (Від 30.07.2018 

№ 08/231-2467/ПР).  

3) Про передачу у безоплатне користування (позичку) релігійній 

організації «Релігійна громада Святого Миколи Притиска парафії Української 

православної церкви Київського патріархату у Подільському районі м. Києва» 

будинку на вул. Хорива, 5, літ «А». (Від 11.06.2018 № 08/231-1987/ПР). 

 

3. Про питання містобудування та землекористування. (Доп. 

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

 

3.1. Приватизація: 

 

1) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Дудку Ярославу 

Анатолійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 19-г у Голосіївському 

районі м. Києва (П-9800). (Від 20.09.2018 № 08/231-3014/ПР). 

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Баулі Ользі 

Василівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Любомирській, 11 у Голосіївському районі м. Києва 

(П-9717). (Від 21.12.2017 № 08/231-3235/ПР). 

3) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Баулі Олені 

Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Любомирській, 11-г у Голосіївському 

районі м. Києва (П-9718). (Від 12.06.2018 № 08/231-2028/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10805
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10805
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10765
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10762
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10762
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11070
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11070
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7777
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8691
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10645
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10645
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10645
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10645
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4) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Сідляренку 

Миколі Івановичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

районі м. Києва (П-9223). (Від 12.02.2018 № 08/231-544/ПР). 

5) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Чиканову Сергію 

Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Петра Прокоповича, 20 у Дарницькому 

районі м. Києва (П-9768). (Від 06.02.2018 № 08/231-417/ПР). 

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Зібарову 

Олександру Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого 

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

Святошинському районі м. Києва (А-24179). (Від 30.01.2018 № 08/231-294/ПР). 

7) Про приватизацію земельної ділянки громадянці Клименко 

Людмилі Олексіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Демидівській, 48-а у Дарницькому 

районі м. Києва (А-17126). (Від 30.01.2018 № 08/231-291/ПР). 

8) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Медвідь Сергію 

Володимировичу та Найді Любові Григорівні для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миру, 18 у 

Деснянському районі м. Києва (П-9741). (Від 07.02.2018 № 08/231-453/ПР). 

 

3.2. Громадяни: 

 

1) Про передачу громадянці Дяченко Руслані Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 31 у Деснянському 

районі м. Києва (А-23821). (Від 13.08.2018 № 08/231-2501/ПР). 

2) Про передачу громадянину Козленку Сергію Сергійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 84-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-24222). (Від 16.05.2018 № 08/231-1628/ПР). 

3) Про передачу громадянці Луценко Світлані Григорівні, члену 

садового товариства «Восход» Дарницького району м. Києва, у приватну 

власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. 

Садовій, 193, діл. 34-б у Дарницькому районі м. Києва (А-24693). (Від 

29.08.2018 № 08/231-2573/ПР). 

4) Про передачу громадянці Тиндик Інні Миколаївни у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Колоса Сергія, 74-а у Солом’янському 

районі м. Києва (А-23233). (Від 22.01.2018 № 08/231-123/ПР). 

5) Про передачу громадянці Лазаревій Світлані Василівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Павла Потоцького, 8б у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23678). (Від 19.04.2018 № 08/231-1323/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5851
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11111
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11111
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-11111
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10293
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10293
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http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8856
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8856
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8856
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8856
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10012
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10012
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10012
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10012
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6) Про передачу громадянину Терновому Ігорю Михайловичу, члену 

садівничого товариства «Бриз», у приватну власність земельної ділянки на вул. 

Садовій, 99, діл. 28 у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного 

садівництва (А-23718). (Від 04.06.2018 № 08/231-1921/ПР). 

7) Про передачу громадянину Оніховському Віталію Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва та експлуатації жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лазурній у Голосіївському 

районі м. Києва (А-22860). (Від 29.05.2018 № 08/231-1844/ПР). 

8) Про передачу громадянці Шудрак Оксані Володимирівні у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 35-а у 

Солом’янському районі м. Києва (А-23555). (Від 23.01.2018 № 08/231-150/ПР). 

9) Про передачу громадянину Забродському Віктору Миколайовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Стратегічному, 1 у 

Голосіївському районі м. Києва (А-23211). (Від 16.04.2018 № 08/231-1253/ПР). 

10) Про передачу громадянину Свертоці Віктору Андрійовичу у 

приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. 4-му Садовому, 12а у 

Деснянському районі м. Києва ( А-18946). (Від 05.10.2017 № 08/231-2448/ПР). 

(Повторно). 

11) Про передачу громадянину Косулі Миколі Васильовичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Радистів, 1-а у Деснянському районі м. 

Києва (А-19984). (Від 13.03.2018 № 08/231-859/ПР). (Повторно). 

12) Про передачу громадянину Чалову Ігорю Івановичу, члену 

садівничого товариства «Сонячний», у приватну власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва на  вул. 59-й Садовій, діл. 134 у 

Дарницькому районі м. Києва (А-23764). (Від 24.01.2018 № 08/231-171/ПР). 

(Повторно). 

13) Про передачу громадянці Івановій Вірі Степанівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 228 у Солом’янському районі м. Києва (А-23117). 

(Від 13.12.2017 № 08/231-3174/ПР). (Повторно). 

14) Про передачу громадянці Дмитренко Ганні Іванівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 224 у Солом’янському районі м. Києва (А-23252). 

(Від 14.12.2017 № 08/231-3201/ПР). (Повторно). 

15) Про передачу громадянці Голдицькій Ользі Григорівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

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

(Від 07.12.2017 № 08/231-3113/ПР). (Повторно). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10601
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10601
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10601
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10601
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10509
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10509
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10509
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10509
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8878
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8878
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8878
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8878
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9937
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8092
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8092
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8092
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8092
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8092
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9609
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8905
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8905
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8905
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8905
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8905
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8640
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8640
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8640
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8640
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8640
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8666
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3579
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3579
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16) Про передачу громадянці Тимофеєвій Зінаїді Омелянівні, члену 

громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» 

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

садівництва на вул. Медовій, 165 у Солом’янському районі м. Києва (А-23187). 

(Від 26.12.2017 № 08/231-3279/ПР). (Повторно). 

 

3.3. Продаж/надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки: 

 

1) Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «Торгівельно-виробниче підприємство «ЯЛИНКА» для 

експлуатації та обслуговування складу-магазину на вул. Крайній, 3 у 

Деснянському районі м. Києва (Є-1500). (Від 30.05.2018 № 08/231-1864/ПР). 

2) Про продаж земельної ділянки громадянину Місюні Віктору 

Юрійовичу для експлуатації та обслуговування магазину для продажу 

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

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

3) Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу (Є-1491). (Від 22.03.2018 № 08/231-

949/ПР). 

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

земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування 

торговельного центру із закладами громадського харчування на вул. Академіка 

Заболотного, 160-б у Голосіївському районі м. Києва (Є-1448). (Від 21.05.2018 

№ 08/231-1726/ПР). (Повторно). 

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

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

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

1483). ( Від 20.02.2018 № 08/231-638/ПР). (Повторно). 

6) Про надання дозволу на проведення експертної грошової         

оцінки земельної ділянки, що  підлягає продажу (Є-1497). (Від  25.04.2018 № 

08/231-1406/ПР). (Повторно). 

7) Про надання дозволу на проведення експертної грошової         

оцінки земельної ділянки, що  підлягає продажу (Є-1496). (Від 25.04.2018 № 

08/231-1407/ПР).  (Повторно). 

8) Про надання дозволу на проведення експертної грошової         

оцінки земельних ділянок, що  підлягають продажу (Є-1502). (Від 30.05.2018 № 

08/231-1865/ПР). (Повторно). 

9) Про продаж земельної ділянки підприємству громадського 

харчування у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ 

ГАЙ» для експлуатації та обслуговування кав’ярні у пров. Євгена Гуцала, 5, літ. 

«Д» у Печерському районі м. Києва (Є-1479). (Від 09.01.2018 № 08/231-28/ПР). 

(Повторно). 

 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8719
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10501
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10501
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10501
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10501
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10618
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9681
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9681
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9681
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10386
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10386
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10386
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10386
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10386
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9376
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10085
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10085
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10085
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10086
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10086
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10086
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10502
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10502
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10502
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8764
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8764
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8764
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8764
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8764
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3.4. Надання/передача: 

 

1) Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНЦЕРН ЄВРОПА» земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування транспортної інфраструктури (реконструкція 

транспортної розв’язки з метою організації будівництва будівель і споруд на 

відведених земельних ділянках) на вул. Академіка Заболотного, 37 у 

Голосіївському районі м. Києва (Д-8774). (Від 12.07.2018 № 08/231-2229/ПР). 

2) Про передачу публічному акціонерному товариству «Укртелеком» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної 

телефонної станції на вул. Лятошинського, 4б у Голосіївському районі м. Києва 

(Д-7455). (Від 22.03.2018 № 08/231-924/ПР). 

3) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРІНВЕСТИЦІЇ» для експлуатації та 

обслуговування нежилого будинку на вул. Левандовській, 17 у Печерському 

районі м. Києва (А-25364). (Від 23.06.2018 № 08/231-2125/ПР). (Друге читання). 

4) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Павла Тичини, 14б у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24848). (Від 12.04.2018 № 08/231-1202/ПР). 

5) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Березняківській, 34 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24851). (Від 12.04.2018 № 08/231-1206/ПР). 

6) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Юрія Гагаріна, 20-а у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24843). (Від 12.04.2018 № 08/231-1207/ПР). 

7) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Ігоря Шамо, 9/1 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24822). (Від 12.04.2018 № 08/231-1209/ПР). 

8) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24-б у 

Дніпровському районі м. Києва (А-24829). (Від 12.04.2018 № 08/231-1211/ПР). 

9) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Миру, 5а у Дніпровському районі м. Києва (А-

24819). (Від 12.04.2018 № 08/231-1204/ПР). 

10) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Перова, 3 у Дніпровському районі м. Києва (А-

24828). (Від 12.04.2018 № 08/231-1215/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10854
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10854
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10854
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10854
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10854
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10854
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9656
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9656
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9656
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9656
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9888
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9888
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9888
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9888
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9892
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9892
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9892
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9892
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9893
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9893
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9893
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9893
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9895
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9895
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9895
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9895
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9897
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9897
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9897
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9897
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9890
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9890
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9890
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9890
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9916
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9916
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9916
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9916
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11) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Перова, 1 у Дніпровському районі м. Києва (А-

24823). (Від 12.04.2018 № 08/231-1205/ПР). 

12) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Ентузіастів, 1/5 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24826). (Від 12.04.2018 № 08/231-1212/ПР). 

13) Про надання комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі № 14 

Деснянського району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування навчального закладу на вул. Шолом-Алейхема, 5-а у 

Деснянському районі м. Києва (А-24581). (Від 04.04.2018 № 08/231-1124/ПР). 

14) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на бульв. Ігоря Шамо, 17 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24842). (Від 10.05.2018 № 08/231-1532/ПР). 

15) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Березняківській, 38-б у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24850). (Від 12.04.2018 № 08/231-1210/ПР). 

16) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Рогозівській, 10-а у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24915). (Від 10.05.2018 № 08/231-1525/ПР). 

17) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Бажова, 6-а у Дніпровському районі м. Києва (А-

24898). (Від 10.05.2018 № 08/231-1526/ПР). 

18) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Рогозівській, 4 у Дніпровському районі м. Києва 

(А-24905). (Від 10.05.2018 № 08/231-1535/ПР). 

19) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Генерала Жмаченка, 6 у Дніпровському районі м. 

Києва (А-24987). (Від 10.05.2018 № 08/231-1533/ПР). 

20) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на просп. Генерала Ватутіна, 22-б у Дніпровському районі 

м. Києва (А-24977). (Від 10.05.2018 № 08/231-1534/ПР). 

21) Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

навчального закладу на вул. Всеволода Нестайка, 5-а у Дніпровському районі 

м. Києва (А-24824). (Від 10.05.2018 № 08/231-1527/ПР). 

22) Про надання земельної ділянки шкірно-венерологічному 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9891
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9891
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9891
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9891
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9898
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9898
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9898
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9898
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9855
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9855
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9855
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9855
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10204
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10204
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10204
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10204
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9896
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9896
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9896
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9896
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10197
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10197
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10197
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10197
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10198
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10198
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10198
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10198
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10194
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10194
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10194
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10194
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10205
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10205
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10205
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10205
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10193
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10193
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10193
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10193
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10199
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10199
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10199
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10199
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10462
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диспансеру № 5 Подільського району м. Києва для експлуатації та 

обслуговування будівлі шкірно-венерологічного диспансеру на вул. Галицькій, 

4 у Подільському районі м. Києва (А-24899). (Від 24.05.2018 № 08/231-

1801/ПР). 

23) Про надання земельної ділянки театрально-видовищному закладу 

культури «Київський академічний Молодий театр» для експлуатації та 

обслуговування будівлі театру на вул. Прорізній, 17 у Шевченківському районі 

м. Києва (Д-7109). (Від 24.05.2018 № 08/231-1800/ПР). 

 

3.5. Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Ємельянову Миколі Олексійовичу 

на вул. Каменярів, 66-а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-26908). 

(Від 17.10.2016 № 08/231-4333/ПР). (Повторно). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Снігір Анастасії Петрівні на вул. 

Тепличній у Святошинському районі міста Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-31565). 

(Від 29.11.2017 № 08/231-2970/ПР). (Повторно). 

3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Лавриненко Олені Едуардівні на вул. 

Садовій, 92, діл. 35 у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного 

садівництва (К-28066). (Від 14.12.2016 № 08/231-4952/ПР). (Повторно). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Кондратенку Анатолію Леонідовичу 

на вул. Карла Маркса, 51а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-30851). 

(Від 03.10.2017 № 08/231-2386/ПР). (Повторно). 

 

3.6. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою: 

 

1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕРН УКРАЇНА» на вул. Кирилівській, 102 (літ. 

«Т») у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

складу будівельних матеріалів (К-29513). (Від 27.04.2017 № 08/231-1108/ПР). 

2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПУБЛЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» на вул. 

Дегтярівській, 21 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

нежитлового приміщення (заготівельно-зварювальний корпус № 3, склад 

заготівок) (К-26191). (Від 20.07.2016 № 08/231-3127/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10462
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10462
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10462
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10462
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10461
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10461
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10461
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10461
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4700
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8494
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5155
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7998
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7998
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7998
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7998
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7998
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6266
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3612
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-3612
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3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству 

«Укртелеком» на вул. Івана Сірка, 2 у Голосіївському районі м. Києва для 

обслуговування та експлуатації існуючих будівель та споруд зв’язку  (К-28053). 

(Від 14.12.2017 № 08/231-3192/ПР). (Повторно). 

4) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки КАЗЕННОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ  

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ «АРСЕНАЛ» на вул. Академіка 

Бутлерова, 2  у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування комплексу будівель і споруд виробничого призначення (К-

30794). (Від 10.01.2018 № 08/231-43/ПР). (Повторно). 

5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ  АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КИЇВОБЛГАЗ» 

на просп. Свободи, 2Г (літ. «А») у Подільському районі м. Києва для 

обслуговування нежитлового будинку - цеху № 4 (К-31806). (Від 05.12.2017 № 

08/231-3073/ПР). (Повторно). 

 

3.7. Про затвердження проекту землеустрою: 

 

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Міністерству оборони України для експлуатації та обслуговування 

адміністративно-господарських будівель та споруд військового містечка № 50 

на вул. Михайла Грушевського, 30 у Печерському районі м. Києва (Д-7740). 

(Від 31.05.2018 № 08/231-1908/ПР). (Повторно). 

 

3.8. Про відмову у передачі у власність земельної ділянки: 

1) Про відмову у передачі земельної ділянки у власність громадянці 

Шабаліній Оксані Юріївні для будівництва і  обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Завальній, 13-д у Дарницькому районі 

м. Києва (А-22854). (Від  04.12.2017 № 08/231-3061/ПР). (Повторно). 

2) Про відмову у передачі земельної ділянки у власність громадянці 

Зубар Ользі Анатоліївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Завальній, 13-ж у Дарницькому районі 

м. Києва (А-22856). (Від 05.12.2017 № 08/231-3070/ПР). (Повторно). 

 

3.9. Про відмову в поновленні договору оренди земельної ділянки: 

 

1) Про відмову кооперативу автостоянок «Райдуга» в поновленні 

договору оренди земельних ділянок для розміщення, експлуатації та 

обслуговування тимчасової автостоянки на просп. Генерала Ватутіна, 22-24 у 

Дніпровському районі м. Києва та визначення переліку земельних ділянок для 

опрацювання можливості продажу права оренди на них на земельних торгах 

(А-20801). (Від 15.02.2016 № 08/231-895/ПР). (Повторно). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8658
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8779
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-840
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10563
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10563
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10563
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10563
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-10563
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5286
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5286
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5286
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-5286
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4214
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4214
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4214
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4214
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1493
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1493
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1493
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1493
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1493
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1493
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3.10. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою:  

 

1) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Онищенку 

Павлу Юрійовичу на вул. Олексіївській, 20б у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32468). (Від 30.01.2018 № 08/231-285/ПР). 

2) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Онищенко Тетяні 

Андріївні на вул. Олексіївській, 20а у Солом’янському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32467). (Від 25.01.2018 № 08/231-201/ПР). 

3) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смірнову 

Володимиру Васильовичу на Житомирському шосе, 15 км у Святошинському 

районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-32139). (Від 29.01.2018 № 08/231-246/ПР). 

4) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бабій Анастасії 

Дмитрівні на вул. Василя Стуса, 35-37 у Святошинському районі міста Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32544). (Від 25.01.2018 № 08/231-204/ПР). 

5) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ляшенку 

Володимиру Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській, 27 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-32179). (Від 29.01.2018 № 08/231-252/ПР). 

6) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кучерині 

Дмитру Івановичу на хуторі Редьки, 1 в Оболонському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд та гаража (К-32655). (Від 30.01.2018 № 08/231-279/ПР). 

7) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Бережній Катерині 

Олексіївні на вул. Лисогірській, 33-35 у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-31557). (Від 24.01.2018 № 08/231-175/ПР). 

8) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шевчуку 

Олексію Анатолійовичу на вул. Урлівській, 38 у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва індивідуального гаража (К-32661). (Від 12.02.2018 № 08/231-

530/ПР). 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9010
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9010
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9010
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9010
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9010
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8936
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8936
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8936
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8936
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8936
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8972
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8972
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8972
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8972
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8972
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8939
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8939
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8939
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8939
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8939
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8978
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8978
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8978
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8978
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8978
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-9004
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8911
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8258
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8258
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8258
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8258
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-8258
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9) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Черні Ользі Іллівні 

на вул. Андрія Головка, 4 у Солом’янському районі м. Києва для 

обслуговування та експлуатації прибудови до житлового будинку (К-32193). 

(Від 29.01.2018 № 08/231-250/ПР). 

10) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Костюку Дмитру 

Сергійовичу у Голосіївському районі м. Києва для ведення садівництва (К-

32375). (Від 25.01.2018 № 08/231-203/ПР). 

11) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Зябреву Євгенію 

Івановичу на вул. Пирятинській у Печерському районі м. Києва для 

індивідуального дачного будівництва (К-32252). (Від 21.06.2018 № 08/231-

2108//ПР). 

12) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смірнову 

Володимиру Васильовичу на вул. Конча-Озерній у Голосіївському районі м. 

Києва для індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних 

гаражів (К-32096). (Від 29.01.2018 № 08/231-253/ПР). 

13) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гуренку 

Олексію Вікторовичу в межах м. Києва для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-34479). (Від 17.07.2018 № 

08/231-2271/ПР). 

14) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Давиденку 

Андрію Григоровичу у пров. Шевченка, 12 у Дарницькому районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32307). (Від 24.01.2018 № 08/231-174/ПР). 

15) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Карпенку 

Роману Івановичу на вул. Плеханова, 4б у Дніпровському районі м. Києва для 

будівництва гаража (К-32313). (Від 30.01.2018 № 08/231-283/ПР). 

16) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Павленко Ользі 

Валеріївні на вул. Марка Черемшини у Дніпровському районі м. Києва для 

ведення садівництва (К-30889). (Від 30.01.018 № 08/231-284/ПР). 

17) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Литвину 

Валерію Валерійовичу в Оболонському районі міста Києва (західний берег 

водойми, що розташована з північно-західної сторони від перетину вулиць 

Курортної та Міської) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (К-32595). (Від 30.01.2018 № 08/231-280/ПР). 

18) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Березовському 
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Роману Володимировичу на вул. Лазурній у Голосіївському районі м. Києва для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (К-32497). (Від 25.01.2018 № 08/231-200/ПР). 

19) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» на вул. 

Семена Скляренка, 22-а в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування майнового комплексу - трансформаторних майстерень (К-

32341). (Від 30.01.2018 № 08/231-278/ПР). 

20) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки дочірньому підприємству 

«Сіріус-2» на вул. Жилянській у Шевченківському районі м. Києва для 

експлуатації ринку з гостьовою автостоянкою, кафе та адміністративною 

будівлею (К-14782). (Від 12.06.2018 № 08/231-2031/ПР). 

21) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу 

житлово-будівельного кооперативу «Кримська оселя» на вул. Райдужній, 16а у 

Дніпровському районі м. Києва для будівництва житлового будинку (К-33044). 

(Від 29.03.2018 № 08/231-1072/ПР). 

22) Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «СПС» у Тверському тупику, 7-9 у Печерському районі м. 

Києва для будівництва паркінгу з офісним приміщеннями (К-32433). (Від 

30.01.2018 № 08/231-286/ПР). 

 

4. Різне. 

 

 

Київський міський голова     В. Кличко 
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