
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
_______________№_____________

Про     порядок     денний                проект
пленарного засідання VI сесії                              
Київської міської ради                                         
VІІІ скликання 22.02.2018

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 22.02.2018 такі питання:

1. Загальні питання:

1) Про  внесення  змін  до  Міської  комплексної  цільової  програми
"Молодь  та  спорт  столиці"  на  2016-2018  роки,  затвердженої  рішенням
Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 870/870. (Від 08.02.2018 №
08/231-512/ПР). (Доп. Странніков А.М.).

2) 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 09.03.2017 № 08/231-702/ПР)
(Друге читання). (Доп. Резніков О.Ю.).

3) Про уточнення назви парку у місті Києві. (Від 16.11.2017 № 08/231-
2751/ПР). (Доп. Резніков О.Ю.).

4) Про  уточнення  назв  вулиць  та  провулків  у  місті  Києві.  (Від
11.10.2017 № 08/231-2518/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.).
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5) Про  повернення  історичної  назви  вулиці  у  Печерському  районі
міста  Києва.  (Від  11.10.2017  №  08/231-2521/ПР).  (Доп.  Резніков  О.Ю.,
Березніков О.І.). 

6) Про  перейменування  скверу  у  місті  Києві.  (Від  16.11.2017  №
08/231-2740/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.).

7) Про перейменування вулиці у місті Києві. (Від 16.11.2017 № 08/231-
2741/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.).

8) Про перейменування вулиці у місті Києві. (Від 16.11.2017 № 08/231-
2743/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.).

9) Про перейменування парку у місті Києві. (Від 16.11.2017 № 08/231-
2746/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.).

10) Про найменування скверу у місті Києві. (Від 16.11.2017 № 08/231-
2747/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.).

11) Про  відновлення  історичних  назв  житловому  масиву  та
мікрорайону у місті Києві. (Від 16.11.2017 № 08/231-2748/ПР). (Доп. Резніков
О.Ю., Березніков О.І.).

12) Про перейменування мосту у місті Києві. (Від 16.11.2017 № 08/231-
2749/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.). 

13)  Про  присвоєння  назви  скверу  у  місті  Києві.  (Від  16.11.2017  №
08/231-2750/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.).

14) Про  перейменування  провулку  у  місті  Києві.  (Від  16.11.2017  №
08/231-2752/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.).

15)  Про  присвоєння  назви  площі  у  місті  Києві.  (Від  16.11.2017  №
08/231-2753/ПР). (Доп. Резніков О.Ю., Березніков О.І.).

16) Про перейменування вулиці у місті Києві. (Від 11.10.2017 № 08/231-
2520/ПР). (Доп. Резніков О.Ю.).

17) Про  перейменування  бібліотеки  імені  Г.  Котовського  для  дітей
Централізованої  бібліотечної  системи  Оболонського  району  м.  Києва  в
бібліотеку імені Олени Пчілки для дітей Централізованої бібліотечної системи
Оболонського  району  м.  Києва.  (Від  26.12.2017  №  08/231-3263/ПР).  (Доп.
Резніков О.Ю.)

18) Про затвердження змін до міської цільової програми на 2016-2018
роки «Київ інформаційний», затвердженої рішенням Київської міської ради від
14 квітня 2016 року № 333/333. (Від 19.12.2017 № 08/231-3218/ПР). (Доп. Хонда
М.П.).

19) Про  внесення  змін  до  рішення  Київської  міської  ради  від  13
листопада  2013  року  №  518/10006  «Про  затвердження  міської  програми
створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві». (Від 06.02.2018
№ 08/231-434/ПР). (Доп. Свистунов О.В.).

20) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.12.2017
№  702/3709  «Про  затвердження  плану  діяльності  Київської  міської  ради  з
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік» (Від 14.02.2018 № 08/231-
552/ПР). (Доп. Бродський О.Я.)

21) Про  утворення  комунального  закладу  дошкільної  освіти  (ясел-
садка)  № 179  Святошинського  району  м.  Києва.  (Від  22.12.2017  № 08/231-
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3258/ПР). (Доп. Фіданян О.Г., Каретко В.О.).
22) Про  затвердження  Положення  про  проведення  інвестиційних

конкурсів у місті Києві. (Від 10.07.2017 № 08/231-1603/ПР). (Доп. Поворозник
М.Ю., Світличний О.П., Бродський О.Я.).

23) Про  звернення  Київської  міської  ради  до  Кабінету  Міністрів
України та Верховної Ради України щодо здійснення державного контролю за
відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції України
та  законам  України.  (Від  05.10.2017  №  08/231-2433/ПР).  (Доп.  Гусовський
С.М.).

24) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
про надання дозволу на створення в м. Києві спеціальної гральної зони. (Від
07.11.2017 № 08/231-2688/ПР). (Доп. Пабат О.В.).

25) Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
щодо  легалізації  та  регулювання  азартних  ігор.  (Від  07.11.2017  №  08/231-
2689/ПР). (Доп. Пабат О.В.).

26) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.04.2017
№ 217/2439 «Про затвердження списку присяжних Печерського районного суду
міста Києва». (Від 29.01.2018 № 08/231-228/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.).

27) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2016
№ 550/1554 «Про затвердження списку присяжних Голосіївського районного
суду міста Києва». (Від 29.01.2018 № 08/231-229/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.).

28) Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.02.2017
№ 822/1826  «Про  затвердження  списку  присяжних  Оболонського  районного
суду міста Києва». (Від 29.01.2018 № 08/231-230/ПР). (Доп. Бондарчук О.В.).

29) Про внесення змін у додаток 2 до рішення Київської міської ради
від  28  липня  2016  року  № 870/870  «Про  затвердження  міської  комплексної
цільової  програми  «Молодь  та  спорт  столиці»  на  2016-2018  роки.  (Від
13.12.2017 № 08/231-3161/ПР). (Доп. Стрижов Д.С.).

30) Про надання статусу парку земельній ділянці орієнтовною площею
9,8  га,  що  розташована  в  історичній  місцевості  -  на  Замковій  горі  в
Подільському  районі  міста  Києва.  (Від  09.10.2017  № 08/231-2471/ПР).  (Доп.
Гусовський С.М.).

31) Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на
вул.  Лук’янівській  у  Шевченківському  районі  м.  Києва.  (Від  04.07.2017  №
08/231-1582/ПР). (Доп. Кутняк С.В.).

32) Про внесення змін до додатка до рішення Київської міської ради від
05  жовтня  2017  року  №  164/3171  «Про  затвердження  списку  стипендіатів
Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва». (Від
10.01.2018 № 08/231-31/ПР). (Доп. Фіданян О.Г.).

33) Про  антикорупційну  гарячу  лінію.  (Від  04.12.2017  №  08/231-
3016/ПР). (Доп. Осадчук А.П.).

34) Про  скасування  розпорядження  виконавчого  органу  Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 9 жовтня 2017 року
№ 1245 «Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення
інвестора для будівництва медичного закладу з облаштуванням скверу на вул.
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Львівській, 3 у Святошинському районі». (Від 24.10.2017 № 08/231-2645/ПР).
(Доп. Москаль Д.Д.).

35) Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 6/1909 від
24  вересня  2015  року  «Про  розірвання  договору  оренди  земельної  ділянки
площею 0,9289 га на вул. Глибочицькій, 5 у Шевченківському районі м. Києва,
укладеного між Київською міською радою та Релігійним Управлінням Церкви
Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні № 91-6-00490 від 26.09.2005» (Від
17.12.2015 № 08/231-230/ПР). (Доп. Кутняк С.В.). (Повторно).

36) Про надання інформації стосовно кінцевих бенефіціарних власників
юридичних  осіб,  що  претендують  на  отримання  прав  на  землю  чи  майно
територіальної громади міста Києва (Від 29.09.2017 № 08/231-2348/ПР). (Доп.
Макаров О.А., Балицька О.С.). (Друге читання) 

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

1) Про  передачу  в  оренду  нежитлових  приміщень  комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди.  (ПЗНЗ  «Фінінсово-правовий  ліцей»,  вул.  Кудряшова,  12/14). (Від
06.12.2017 № 08/231-3078/ПР).

2) Про надання дозволу Олександрівській клінічній лікарні м. Києва
на списання шляхом продажу транспортних засобів. (Від 27.10.2017 № 08/231-
2658/ПР).

3) Про  надання  дозволу  комунальному  підприємству
«Автотранспортне  підприємство  Шевченківського  району»  на  списання
шляхом продажу транспортних засобів. (Від 20.10.2017 № 08/231-2636/ПР).

4) Про  надання  дозволу  комунальному  підприємству  «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд  на  них  Подільського  району»  на  списання  шляхом  ліквідації
транспортних засобів,  які  належать до комунальної  власності  територіальної
громади міста Києва. (Від 24.11.2017 № 08/231-2853/ПР).

5) Про  надання  дозволу  Територіальному  медичному  об’єднанню
«ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві на знесення та списання об’єктів комунальної
власності  територіальної  громади  міста  Києва.  (Від  23.11.2017  №  08/231-
2827/ПР).

6) Про  передачу  в  оренду  без  проведення  конкурсу  нежитлових
приміщень  комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Києва  (ГО
«Інвалідів «Родина», вул. Шепелєва, 14). (Від 08.08.2017 № 08/231-1830/ПР).

7) Про  затвердження  переліку  об’єктів  комунальної  власності
територіальної  громади  міста  Києва,  право  оренди  яких  виборюється  на
конкурсних засадах.  (Просп.  Рокосовського,  10,  літ.  А).  (Від 01.11.2017 №
08/231-2664/ПР).

8) Про  затвердження  переліку  об'єктів  комунальної  власності
територіальної  громади  міста  Києва,  право  оренди  яких  виборюється  на
конкурсних  засадах.  (Спеціалізована  школа  I-III ступенів  №  65  м.  Києва  з
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поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Челябінська, 5, Дніпровський район).
(Від 28.11.2017 № 08/231-2906/ПР).

9) Про надання дозволу на списання шляхом продажу транспортних
засобів. (Від 23.11.2017 № 08/231-2828/ПР).

3. Про  питання  містобудування  та  землекористування.  (Доп.
Міщенко О.Г., Поліщук О.Г., Свистунов О.В.):

3.1. Приватизація:

1) Про  приватизацію  земельної  ділянки  громадянкам  Лагур
Олександрі  Сергіївні  та  Костинській  Олені  Іванівні  для  будівництва  і
обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  на  вул.
Кудряшова, 77 у Солом’янському районі м. Києва (П-9505). (Від 21.12.2017 №
08/231-3238/ПР).

2) Про приватизацію земельної ділянки громадянину Мельнику Ігорю
Анатолійовичу  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 117 у Солом’янському районі
м. Києва (П-9586). (Від 06.06.2017 № 08/231-1424/ПР).

3) Про  приватизацію  земельної  ділянки  громадянину  Колісніченку
Валерію Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських  будівель  і  споруд  на  вул.  Павла  Потоцького,  84-г  у
Солом’янському районі м. Києва (П-9485). (Від 28.03.2017 № 08/231-848/ПР).

4) Про  приватизацію  земельної  ділянки  громадянці  Юсуповій
Олександрі  Олександрівні  для  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд  на  вул.  Великій  Китаївській,  69  у
Голосіївському районі м. Києва (П-9788). (Від 23.01.2018 № 08/231-141/ПР).

5) Про  приватизацію  земельної  ділянки  громадянину  Сидоренку
Євгену  Миколайовичу  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,
господарських будівель і споруд на Стратегічному шосе, 22 у Голосіївському
районі м. Києва (П-9564). (Від 11.09.2017 № 08/231-2067/ПР).

6) Про приватизацію земельної ділянки громадянам Орленку Сергію
Івановичу,  Чернову  Сергію  Вікторовичу  та  Орленку  Олегу  Івановичу  для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд на вул. Планетній, 11 у Голосіївському районі м. Києва (П-9713). (Від
11.09.2017 № 08/231-2069/ПР).

3.2. Громадяни:

1) Про  передачу  громадянці  Момот  Марії  Ігорівні  у  приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 30-а у Деснянському
районі м. Києва (А-23808). (Від 23.01.2018 № 08/231-156/ПР).

2) Про  передачу  громадянину  Пилипенку  Євгену  Ігоровичу  у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
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будинку,  господарських  будівель  і  споруд  у  пров.  7-му  Садовому,  39  у
Деснянському районі м. Києва (А-23817). (Від 23.01.2018 № 08/231-144/ПР).

3) Про  передачу  громадянці  Аніщенко  Марії  Олександрівні  у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  у  пров.  7-му  Садовому,  28-а  у
Деснянському районі м. Києва (А-23809). (Від 23.01.2018 № 08/231-145/ПР).

4) Про передачу громадянці Башняк Анастасії  Романівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і  споруд у пров. 7-му Садовому, 28 у Деснянському
районі м. Києва (А-23823). (Від 07.12.2017 № 08/231-3112/ПР).

5) Про передачу громадянці Кузьміній Зоряні Григорівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і  споруд у пров. 4-му Садовому, 25 у Деснянському
районі м. Києва (А-23869). (Від 11.12.2017 № 08/231-3135/ПР).

6) Про  передачу  громадянці  Алієвій  Жанні  Вікторівні  у  приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 4-му Садовому, 10-а у Деснянському
районі м. Києва (А-23866). (Від 07.12.2017 № 08/231-3114/ПР).

7) Про передачу громадянину Посвященному Миколі Васильовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  на  вул.  Путивльській,  55  у
Деснянському районі м. Києва (А-7701). (Від 23.02.2017 № 08/231-530/ПР).

8) Про  передачу  громадянці  Смірновій  Ірині  Вікторівні  у  приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських  будівель  і  споруд  на  вул.  Великій  Китаївській,  71-а  у
Голосіївському районі м. Києва (А-23793). (Від 29.01.2018 № 08/231-263/ПР).

9) Про передачу громадянці Нефедьєвій Вікторії Сергіївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських  будівель  і  споруд на  вул.  Бродівській,  81-м у  Голосіївському
районі м. Києва (Д-8369). (Від 19.09.2017 № 08/231-2167/ПР).

10) Про передачу громадянці Овсієнко Наталії Михайлівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Залежній, 27-в у Голосіївському районі
м. Києва (А-16094). (Від 10.04.2017 № 08/231-963/ПР).  

11) Про  передачу  громадянину  Овсієнку  Олександру  Борисовичу  у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  на  вул.  Залежній,  27-б  у
Голосіївському районі м. Києва (А-16101). (Від 12.04.2017 № 08/231-992/ПР).

12) Про передачу громадянці Юдіній Ользі Володимирівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських  будівель  і  споруд  на  вул.  Вітавській,  59-а  у  Голосіївському
районі м. Києва (А-22664). (Від 06.06.2017 № 08/231-1427/ПР).

3.3. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою:
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1) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  комунальному  підприємству  по  утриманню
зелених насаджень Голосіївського району м. Києва на просп. Голосіївському
(сквер «Пам’яті воїнам-автомобілістам») у Голосіївському районі м. Києва для
облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень (скверу) (К-
29468). (Від 26.04.2017 № 08/231-1061/ПР).  

2) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  комунальному  підприємству  по  утриманню
зелених  насаджень  Голосіївського  району  м.  Києва  на  вул.  Лисогірській  у
Голосіївському  районі  м.  Києва  для  облаштування,  експлуатації  та
обслуговування  зелених  насаджень  (скверу)  (К-28593).  (Від  06.06.2017  №
08/231-1401/ПР).

3) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  комунальному  підприємству  по  утриманню
зелених  насаджень  Голосіївського  району  м.  Києва  на  просп.  Академіка
Глушкова у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, експлуатації та
обслуговування  зелених  насаджень  (скверу)  (К-29470).  (Від  29.05.2017  №
08/231-1367/ПР).

4) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СЕЛІН  ТРЕЙД»  на  вул.  Іллі  Еренбурга,  3-а,  5  у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації  та обслуговування офісу та
закладів торгівлі (К-30098). (Від 31.08.2017 №08/231-1945/ПР).

5) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  комунальному  підприємству  по  утриманню
зелених насаджень Святошинського району м. Києва на вул. Симиренка, 22-24
у  Святошинському  районі  м.  Києва  для  утримання  та  благоустрою  зелених
насаджень,  експлуатації  та  обслуговування  території  скверу  (К-30107).  (Від
01.08.2017 № 08/231-1752/ПР).

6) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  товариству  з  обмеженою  відповідальністю
«ТЕРМІКС  СЕРВІС»  на  просп.  Перемоги,  67  (літ.  4  П,  літ.  4  Р)  у
Святошинському  районі  м.  Києва  для  обслуговування  та  експлуатації
інженерних,  адміністративних та  складських приміщень існуючих будівель  і
споруд (К-28278). (Від 26.12.2016 № 08/231-5103/ПР). (Повторно).

7) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЕНЕРДЖІ-ВМ»  на  вул.  Бродівській,  81-п  у
Голосіївському  районі  м.  Києва  для  будівництва,  експлуатації  та
обслуговування СТО з об’єктами дорожнього сервісу (К-27842). (Від 17.10.2016
№ 08/231-4322/ПР).

8) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  комунальному  підприємству  «Київський
метрополітен»  на  просп.  Академіка  Палладіна  у  Святошинському  районі  м.
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Києва  для  експлуатації  та  обслуговування  вентиляційного  кіоску  №25  (К-
30866). (Від 07.09.2017 № 08/231-2033/ПР). 

9) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки житлово-будівельному кооперативу «Вчитель-2»
на  просп.  Академіка  Корольова,  2в  у  Святошинському  районі  м.  Києва  для
експлуатації  та  обслуговування  багатоквартирного  будинку  (К-29871).(  Від
29.05.2017 № 08/231-1372/ПР).

10) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФОМАЛЬГАУТ»  на  вул.  Пшеничній,  7в  у
Святошинському  районі  м.  Києва  для  експлуатації  будівель  промислового
призначення (К-29137). (Від 14.06.2017 № 08/231-1481/ПР).

11) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АТБ-ІНВЕСТ»  на  вул.  Верховинній,  7  у
Святошинському районі м. Києві для експлуатації та обслуговування магазину
продовольчих та непродовольчих товарів (К-29145). (Від 06.03.2017 № 08/231-
642/ПР).

12) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  приватному  акціонерному  товариству
«Акціонерна компанія «Київводоканал» на вул. Колекторній, 1 у Дарницькому
районі  м.  Києва  для  експлуатації  та  обслуговування  насосної  станції  з
грабельним відділенням (К-30332). (Від 21.08.2017 № 08/231-1881/ПР).

13) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  комунальному  підприємству  по  утриманню
зелених насаджень Дарницького району м. Києва на просп. Миколи Бажана, 10,
12  у  Дарницькому  районі  м.  Києва  для  облаштування,  експлуатації  та
обслуговування  зелених  насаджень  (скверу)  (К-29998).  (Від  21.08.2017  №
08/231-1880/ПР).

14) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Національному музею історії  України у Другій
світовій  війні.  Меморіальному  комплексу  на  вул.  Лаврській  у  Печерському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування Меморіального комплексу
та  благоустрою і  озеленення  території  (К-31574).  (Від  18.10.2017  № 08/231-
2581/ПР).

3.4. Продаж/надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової
оцінки:

1) Про продаж земельної ділянки громадянці Гаврилюк Нелі Петрівні
для експлуатації та обслуговування павільйону-магазину на вул. Героїв Дніпра,
29-а  в  Оболонському  районі  м.  Києва  (Є-1439).  (Від  18.09.2017  №  08/231-
2152/ПР).

2) Про  продаж  земельної  ділянки  товариству  з  обмеженою
відповідальністю  «БМС  КОНСАЛТІНГ»,  товариству  з  обмеженою
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відповідальністю  «ФІРМА  «ЮВВІМ»  для  експлуатації  та  обслуговування
нежитлових  приміщень  адміністративно-побутового  корпусу  та  котельні  на
перетині вулиць Печенізької, 32 та Підгірної, 7/36 у Шевченківському районі м.
Києва (Є-1480). (Від 23.01.2018 № 08/231-152/ПР).

3) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  та  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «ЯК  СУПЕР
ЕСТЕЙТ» для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі громадського
призначення на вул.  Маршала Якубовського,  6-Б у Голосіївському районі м.
Києва (Є-1463). (Від 09.11.2017 № 08/231-2705/ПР).

3.5. Надання/передача:

1) Про  надання  спеціалізованій  школі  I-III ступенів  №  277  з
поглибленим  вивченням  англійської  мови  Деснянського  району  міста  Києва
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчального закладу на
вул. Олександра Сабурова, 6 у Деснянському районі м. Києва (А-23639). (Від
30.11.2017 № 08/231-2986/ПР). 

2) Про надання школі  I-III  ступенів № 292 імені  гетьмана України
Івана  Мазепи  Деснянського  району  міста  Києва  земельної  ділянки  для
експлуатації  та  обслуговування  навчального  закладу  на  вул.  Костянтина
Данькевича, 5 у Деснянському районі м. Києва (А-23632). (Від 27.11.2017 №
08/231-2876/ПР).

3) Про  надання  земельної  ділянки  управлінню  освіти  Голосіївської
районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації  для  експлуатації  та
обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Голосіївському, 114-
а  у  Голосіївському  районі  м.  Києва  (А-24427).  (Від  23.01.2018  №  08/231-
133/ПР).

4) Про  надання  земельної  ділянки  управлінню  освіти  Голосіївської
районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації  для  експлуатації  та
обслуговування будівель і споруд закладу освіти на просп. Голосіївському, 124-
а  у  Голосіївському  районі  м.  Києва  (А-24424).  (Від  23.01.2018  №  08/231-
132/ПР).

5) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської
районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації  для  експлуатації  та
обслуговування  будівель  і  споруд  закладу  освіти  на  вул.  Лагерній,  34  у
Шевченківському  районі  м.  Києва  (А-23899).  (Від  27.11.2017  №  08/231-
2874/ПР).

6) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської
районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації  для  експлуатації  та
обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Ружинській, 30/32 у
Шевченківському  районі  м.  Києва  (А-23897).  (Від  27.11.2017  №  08/231-
2873/ПР).

7) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської
районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації  для  експлуатації  та
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обслуговування будівель і  споруд закладу освіти на просп. Перемоги, 23-а у
Шевченківському  районі  м.  Києва  (А-23921).  (Від  30.11.2017  №  08/231-
2995/ПР).

8) Про надання земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської
районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації  для  експлуатації  та
обслуговування  будівель  і  споруд  закладу  освіти  на  вул.  Данила
Щербаківського,  18  у  Шевченківському  районі  м.  Києва  (А-23898).  (Від
28.11.2017 № 08/231-2911/ПР). 

9) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЛОГІСТИК  ТРАНССЕРВІС»  для  експлуатації
виробничої бази на Кільцевій дорозі, 22 у Святошинському районі м. Києва (А-
24546). (Від 31.01.2018 № 08/231-333/ПР). 

10) Про  передачу  ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРО-ПРО» земельної ділянки для розміщення та
обслуговування  об’єкту  енергетичної  інфраструктури  (трансформаторної
підстанції) на Набережно-Рибальській дорозі в Оболонському районі м. Києва
(Д-7513). (Від 02.10.2017 № 08/231-2350/ПР).

11) Про  передачу  ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД-ПЕТРОЛ» земельної ділянки для експлуатації
та  обслуговування  автозаправного  комплексу  на  просп.  Московському,  22  в
Оболонському районі м. Києва (А-21983). (Від 18.07.2016 № 08/231-3056/ПР).

12) Про  передачу  ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АВТОЦЕНТР  НА  МОСКОВСЬКОМУ»  земельної
ділянки  для  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  демонстраційно-
торговельного  центру  з  комплексом  супутніх  послуг  на  просп.  Степана
Бандери,  22  в  Оболонському  районі  м.  Києва  (А-22192).  (Від  14.09.2016  №
08/231-3829/ПР).

13) Про  передачу  ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АВТОЦЕНТР  НА  МОСКОВСЬКОМУ»  земельної
ділянки  для  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  демонстраційно-
торговельного  центру  з  комплексом  супутніх  послуг  на  просп.  Степана
Бандери,  22  в  Оболонському  районі  м.  Києва  (А-22193).  (Від  06.09.2016  №
08/231-3727/ПР).

14) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «РЕГІОНАЛЬНІ  РЕСУРСИ»  для  експлуатації  та
обслуговування  адміністративного  будинку  на  вул.  Пушкінській,  27  у
Шевченківському  районі  м.  Києва  (А-24036).  (Від  11.12.2017  №  08/231-
3136/ПР).

15) Про  передачу  приватному  акціонерному  товариству  «Київський
експериментальний  м’ясопереробний  завод  «Дарницький»  земельної  ділянки
для  будівництва  та  обслуговування  багатоквартирних  (багатоповерхових)
житлових  будинків  з  вбудовано-прибудованими  об’єктами  громадського
обслуговування  та  паркінгами  на  вул.  Канальній,  2,  вул.  Клеманський,  7  у
Дарницькому районі м. Києва (Д-8007). (Від 29.01.2018 № 08/231-265/ПР).

16) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

10



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД-ПЕТРОЛ» для експлуатації та обслуговування
автозаправного комплексу на вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському
районі м. Києва (А-21977). (Від 21.10.2016 № 08/231-4356/ПР). 

17) Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АКАДЕМСПЕЦСЕРВІС»  для  експлуатації  та
обслуговування  будівель  та  споруд  цілісного  майнового  комплексу  на  вул.
Генерала  Наумова,  1  у  Святошинському  районі  м.  Києва  (Д-7969).  (Від
29.01.2018 № 08/231-232/ПР).

18) 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 12.05.20107 № 08/231-1244/ПР).

19) Про передачу автогаражному кооперативу «Зоря» Шевченківського
району м. Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів
на  просп.  Свободи,  13  у  Подільському  районі  м.  Києва  (А-18558).  (Від
31.10.2016 № 08/231-4470/ПР).

20) Про  передачу  товариству  з  обмеженою  відповідальністю
«ЄВРОЛІФТ СЕРВІС» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель виробничої бази на вул. Радистів,  64 (літери О, П) у Деснянському
районі м. Києва (А-22471). (Від 10.05.2017 № 08/231-1189/ПР). 

21) Про  надання  комунальному  підприємству  «Київський
метрополітен»  земельної  ділянки  для  експлуатації  та  обслуговування
вентиляційного кіоску № 237 на вул. Промисловій (біля південного мостового
переходу  поряд  з  ТЕЦ-5)  у  Голосіївському  районі  м.  Києва  (Д-8012).  (Від
04.09.2017 № 08/231-1959/ПР).

22) Про  надання  комунальному  підприємству  «Київський
метрополітен»  земельної  ділянки  для  експлуатації  та  обслуговування
вентиляційного кіоску № 238 на вул. Промисловій у Голосіївському районі м.
Києва (Д-8010). (Від 06.09.2017 № 08/231-1998/ПР). 

3.6. Про поновлення договору оренди земельної ділянки:

1) Про  поновлення  договору  оренди  земельної  ділянки  громадянці
Республіки  Вірменії  Петросян  Зарухі  для  реконструкції  з  розширенням
нежитлових приміщень  № 243,  № 244  під  магазин  «Міні-маркет»  на  просп.
Миколи Бажана, 30 у Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до нього
(А-22447). (Від 31.10.2016 № 08/231-4472/ПР).

2) Про  поновлення  договору  оренди  земельної  ділянки  гаражно-
будівельному кооперативу  «ЗАХИСНИК» Дарницького  району м.  Києва  для
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  багатоповерхових  та
одноповерхових гаражів на вул. Поліській, 7 у Дарницькому районі м. Києва
(А-17390). (Від 07.12.2017 № 08/231-3104/ПР).

3) Про  поновлення  товариству  з  обмеженою  відповідальністю
«ОДЕОН»  договору  оренди  земельної  ділянки  для  експлуатації  та
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обслуговування лісопильного цеху та цеху високоякісних столярних виробів на
вул. Луговій, 9 (літ. «П», «И») в Оболонському районі м. Києва та внесення
змін до нього (А-23082). (Від 06.09.2017 № 08/231-2001/ПР).

4) Про  поновлення  Колективній  комерційно-виробничій  фірмі
«КОНТО» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування магазину на вул. Попудренка,  20 у Дніпровському районі м.
Києва (А-21836). (Від 09.12.2015 № 08/231-78/ПР).

5) Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ЕФ АЙ
ЕМ  ОФІС  ЦЕНТР»  договору  оренди  земельної  ділянки  для  будівництва,
експлуатації  та  обслуговування  офісного  центру  з  паркінгом  на  вул.
Володимиро-Либідській, 25 у Голосіївському районі м. Києва (А-24278). (Від
28.11.2017 № 08/231-2915/ПР).

3.7. 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).

3.8. Про зміну цільового призначення: 

1) Про зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВІСЛА»  для  будівництва,
експлуатації  та  обслуговування  житлово-адміністративного,  офісного,
торгівельного  комплексу  та  об’єкту  транспортної  інфраструктури  в  межах
червоних  ліній  на  просп.  Степана  Бандери,  30-а  в  Оболонському  районі  м.
Києва та внесення змін до договору оренди земельної ділянки (Д-8044). (Від
29.01.2018 № 08/231-264/ПР).

3.9. Надання  дозволу  громадянам  на  розроблення  проекту
землеустрою:

1) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Брігінцю Володимиру Васильовичу
у пров. Івана Франка, 31-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд (К-29562).
(Від 26.04.2017 № 08/231-1068/ПР).

2) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Нечипоренко Людмилі Михайлівні у
3-му  пров.  Крилова,  2-а  у  Дарницькому  районі  м.  Києва  для  будівництва  і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд (К-29529).
(Від 10.05.2017 № 08/231-1193/ПР).
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3) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Нечипоренко Світлані Василівні у 3-
му  пров.  Крилова,  4  у  Дарницькому  районі  м.  Києва  для  будівництва  і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд (К-29528).
(Від 26.04.2017 № 08/231-1063/ПР).

4) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Петрук Вірі  Василівні у 3-му пров.
Крилова, 6 у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-29660). (Від 10.05.2017 №
08/231-1201/ПР).

5) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Марченко Тамарі Василівні на вул.
Луговій, 34-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-29659). (Від 12.05.2017 №
08/231-1251/ПР).

6) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Дмитрюк Наталії Вікторівні на вул.
Хвойній, 20-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (К-29661). (Від 12.05.2017 №
08/231-1256/ПР).

7) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Нечипоренку Івану Івановичу у 3-
му  пров.  Крилова,  2  у  Дарницькому  районі  м.  Києва  для  будівництва  і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд (К-29521).
(Від 26.04.2017 № 08/231-1060/ПР).

8) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної  ділянки громадянину Власюку Владиславу Федоровичу
на вул. Автотранспортній, 2-д у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд (К-29433).
(Від 28.03.2017 № 08/231-856/ПР).

9) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Філіпову Віктору Васильовичу на
вул. Марка Черемшини, 4 лінія, діл. 80 у Дніпровському районі м. Києва для
ведення садівництва (К-21259). (Від 06.06.2017 № 08/231-1417/ПР).

10) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Гладун Марині Володимирівні, члену
ОБСЛУГОВУЮЧОГО  КООПЕРАТИВУ  «САДОВО-ДАЧНЕ  ТОВАРИСТВО
«ФРОНТОВИК», на вул. 8-ма Лінія, діл. 12 в Оболонському районі м. Києва
для ведення садівництва (К-29746). (Від 10.05.2017 № 08/231-1194/ПР).

11) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Антоненко Наталії Дмитрівні, члену
ОБСЛУГОВУЮЧОГО  КООПЕРАТИВУ  «САДОВО-ДАЧНЕ  ТОВАРИСТВО
«ЗЕЛЕНИЙ БІР», на вул. Дніпровській, 98 в Оболонському районі м. Києва для
ведення садівництва (К-28198). (Від 26.12.2016 № 08/231-5101/ПР).

12) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
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відведення  земельної  ділянки громадянці  Гриценко Аллі  Миколаївні  на  вул.
Толстого,  1-б/2  у  Деснянському  районі  м.  Києва  для  будівництва  і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд (К-29300).
(Від 12.05.2017 № 08/231-1253/ПР).

13) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  громадянину  Федоренку  Олександру
Григоровичу на вул. Карла Маркса,  32 у Деснянському районі  м. Києва для
експлуатації  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-27907). (Від 21.02.2017 № 08/231-459/ПР).

14) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Щербаковій Юлії Леонідівні на вул.
Красицького,  79-а  у  Подільському  районі  м.  Києва  для  будівництва  і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд (К-29982).
(Від 06.06.2017 № 08/231-1430/ПР).

15) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Болковій Вікторії  Борисівні на вул.
Стеценка, 30, 5-та Лінія, діл. 37 у Подільському районі м. Києва для ведення
садівництва (К-30242). (Від 07.08.2017 № 08/231-1829/ПР).

16) Про надання дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Бучинській Олені Володимирівні на
вул.  Авіаконструктора  Ігоря  Сікорського,  12  у  Шевченківському  районі  м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-30404). (Від 13.09.2017 № 08/231-2118/ПР). 

3.10. Про  відмову  у   наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою земельної ділянки:

1) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  товариству  з  обмеженою
відповідальністю «СВІТЛАНА» на вул. Уляни Громової, 5 у Солом’янському
районі  м.  Києва  для  будівництва  і  обслуговування  багатоквартирного
житлового будинку (К-30370). (Від 28.08.2017 № 08/231-1912/ПР).

2) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Плаксію Петру
Михайловичу на вул. Проектній у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва (К-27717). (Від 14.06.2017 №08/231-1501/ПР).

3) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Плаксію Петру
Михайловичу на вул. Проектній у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва (К-27721). (Від 14.06.2017 № 08/231-1503/ПР).

4) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Плаксію Петру
Михайловичу на вул. Проектній у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва (К-27724). (Від 14.06.2017 № 08/231-1502/ПР).

5) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Плаксію Петру
Михайловичу на вул. Проектній у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва (К-27719). (Від 14.06.2017 № 08/231-1499/ПР).

6) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Плаксію Петру
Михайловичу на вул. Проектній у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва (К-27722). (Від 14.06.2017 № 08/231-1496/ПР).

7) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Плаксію Петру
Михайловичу на вул. Проектній у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва (К-27723). (Від 14.06.2017 № 08/231-1504/ПР).

8) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Плаксію Петру
Михайловичу на вул. Проектній у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва (К-27720). (Від 14.06.2017 № 08/231-1498/ПР).

9) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Плаксію Петру
Михайловичу на вул. Проектній у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва (К-27718). (Від 14.06.2017 № 08/231-1500/ПР).

10) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Плаксію Петру
Михайловичу на вул. Проектній у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва (К-27725). (Від 14.06.2017 № 08/231-1497/ПР).

11) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Колісняку
Роману Дмитровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва
для будівництва і  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (К-28672). (Від 10.07.2017 № 08/231-1600/ПР).

12) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Данильчуку
Ігорю Яковичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-28604). (Від 14.06.2017 № 08/231-1490/ПР).

13) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Мельніченку
Валерію  Анатолійовичу  на  вул.  Сім’ї  Ідзиковських,  25  у  Солом’янському
районі м. Києва для будівництва гаража (К-30051). (Від 27.06.2017 № 08/231-
1547/ПР).

14) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ковальчук Анні
Юріївні на вул. Героїв Севастополя, 31 у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва  індивідуального  гаражу  (К-29331).  (Від  08.06.2017  №  08/231-
1445/ПР).

15) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Верешку
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Віталію Васильовичу на вул. Колосковій у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-30032). (Від 18.07.2017 № 08/231-1649/ПР).

16) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Тимошенку
Олександру Євгеновичу на вул. Петра Красикова, 17 у Солом’янському районі
м.  Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-29993). (Від 14.06.2017 № 08/231-1494/ПР).

17) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Атаманчуку-
Ангелу Оресту Валерійовичу у пров. Садовому, 2 у Солом’янському районі м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-29407). (Від 03.04.2017 № 08/231-893/ПР).

18) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Осауленку
Євгенію Миколайовичу на вул. Трояндовій у Солом’янському районі м. Києва
для будівництва і  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (К-29334). (Від 03.04.2017 № 08/231-896/ПР).

19) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  філії  «Центр  забезпечення
виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на
вул. Механізаторів, 14/32 у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування автобази (К-29667). (Від 27.07.2017 № 08/231-1719/ПР).

20) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Білику
Володимиру  Демֽֽ’яновичу  у  Святошинському  районі  міста  Києва  для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-30142). (Від 02.08.2017 № 08/231-1785/ПР).

21) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Мусієнко Любові
Григорівні на вул. Миколи Трублаїні у Святошинському районі міста Києва для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-28966). (Від 27.04.2017 № 08/231-1122/ПР).

22) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Тараненку
Сергію Миколайовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському районі міста
Києва для індивідуального дачного будівництва (К-29958). (Від 14.06.2017 №
08/231-1489/ПР).

23) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Антоненку
Віктору  Олексійовичу  на  просп.  Перемоги,  15  км,  діл.  1  у  Святошинському
районі  міста  Києва  для  ведення  садівництва  (К-30141).  (Від  27.06.2017  №
08/231-1548/ПР).

24) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Воробйову
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Миколі  Юрійовичу  на  просп.  Перемоги,  15  км,  діл.  33  у  Святошинському
районі  міста  Києва  для  ведення  садівництва  (К-30150).  (Від  18.07.2017  №
08/231-1650/ПР).

25) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дубягіну Олегу
Вікторовичу на просп. Перемоги, 15 км, діл. 21 у Святошинському районі міста
Києва для ведення садівництва (К-30144). (Від 10.07.2017 № 08/231-1602/ПР).

26) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Мишку
Костянтину  Анатолійовичу  на  просп.  Перемоги,  15  км,  діл.  30  у
Святошинському районі міста Києва для ведення садівництва (К-30145). (Від
10.07.2017 № 08/231-1599/ПР).

27) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Толочку Віктору
Анатолійовичу на просп. Перемоги, 15 км, діл. 17 у Святошинському районі
міста  Києва  для  ведення  садівництва  (К-30149).  (Від  20.07.2017  №  08/231-
1665/ПР).

28) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Ібадуллаєву
Володимиру  Бахтіяровичу  на  просп.  Перемоги,  15  км,  діл.  26  у
Святошинському районі міста Києва для ведення садівництва (К-30153). (Від
18.07.2017 № 08/231-1652/ПР).

29) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Трасковському
Олексію Павловичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському районі міста
Києва для індивідуального дачного будівництва (К-29972). (Від 14.06.2017 №
08/231-1492/ПР).

30) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Саволюку
Віталію Михайловичу на просп. Перемоги, 15 км, діл. 20 у Святошинському
районі  міста  Києва  для  ведення  садівництва  (К-30148).  (Від  18.07.2017  №
08/231-1642/ПР).

31) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Саволюку
Михайлу Олександровичу на просп. Перемоги, 15 км у Святошинському районі
міста  Києва  для  ведення  садівництва  (К-30140).  (Від  18.07.2017  №  08/231-
1643/ПР).

32) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Іваненку
Євгенію Анатолійовичу на просп. Перемоги, 15 км, діл. 24 у Святошинському
районі  міста  Києва  для  ведення  садівництва  (К-30147).  (Від  18.07.2017  №
08/231-1648/ПР).

33) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальному підприємству
«Екологія» на вул. Героїв Космосу, 8 у Святошинському районі міста Києва для
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експлуатації та обслуговування існуючих гаражів (К-29980). (Від 03.07.2017 №
08/231-1579/ПР).

34) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству
«Екологія» на вул. Якуба Коласа, 31 у Святошинському районі міста Києва для
експлуатації та обслуговування існуючих гаражів (К-29981). (Від 27.06.2017 №
08/231-1549/ПР).

35) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Пашкову
Андрію  Сергійовичу  на  просп.  Перемоги,  15  км,  діл.  2  у  Святошинському
районі міста Києва для ведення садівництва (К-30152). (Від 27.06.2017 08/231-
1550/ПР).

36) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мокрому Євгену
Івановичу на просп. Перемоги, 15 км, діл. 31 у Святошинському районі міста
Києва для ведення садівництва (К-30151). (Від 18.07.2017 № 08/231-1651/ПР).

37) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Іваненко Ларисі
Вікторівні на просп. Перемоги, 15 км, діл. 23 у Святошинському районі міста
Києва для ведення садівництва (К-30154). (Від 18.07.2017 № 08/231-1653/ПР).

38) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бугаєнку Миколі
Петровичу на вул. Сім’ї Сосніних, 9 у Святошинському районі м. Києва для
експлуатації  та  обслуговування  майнового  комплексу  (К-30339).  (Від
21.08.2017 № 08/231-1876/ПР).

39) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Забарилу
Ярославу  Віталійовичу  на  вул.  Патріарха  Володимира  Романюка,  5  у
Святошинському районі міста Києва для ведення індивідуального садівництва
(К-30874). (Від 05.09.2017 № 08/231-1990/ПР).

40) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Томілко Світлані
В’ячеславівні  на  вул.  Осінній  у  Святошинському  районі  міста  Києва  для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-30858). (Від 07.09.2017 № 08/231-2031/ПР).

41) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Якуші Вячеславу
Олександровичу  на  вул.  Сєдова  у  Деснянському  районі  м.  Києва  для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-30184). (Від 07.08.2017 № 08/231-1819/ПР).

42) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  Рахубі  Ларисі
Олексіївні на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) у Деснянському районі м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-26357). (Від 26.07.2017 № 08/231-1693/ПР).
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43) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  Дубенюк
Валентині Андріївні на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) у Деснянському
районі  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-30752). (Від 05.09.2017 № 08/231-1978/ПР).

44) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Мармелюку
Андрію  Анатолійовичу  на  вул.  Оноре  де  Бальзака  (вул.  Польова)  у
Деснянському  районі  м.  Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого
будинку, господарських будівель і споруд (К-26355). (Від 05.09.2017 № 08/231-
1993/ПР).

45) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадський  організації
«НОВЕ ЖИТТЯ ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ АТО» на перетині вул. Оноре де
Бальзака та вул. Данькевича у Деснянському районі м. Києва для будівництва,
експлуатації  та  обслуговування  багатоквартирного  житлового  комплексу  з
вбудовано-прибудованими  приміщеннями  соціального,  культурного  та
торговельного призначення (К-30114). (Від 10.07.2017 № 08/231-1597/ПР).

46) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Мармелюк Ользі
Михайлівні на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) у Деснянському районі м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-26354). (Від 26.07.2017 № 08/231-1694/ПР).

47) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам Тишкевич Наталії
Карлівні  та  Тишкевичу  Миколі  Сергійовичу  у  пров.  Крайньому,  31  у
Деснянському районі  для будівництва будинку (К-30713).  (Від 29.08.2017 №
08/231-1927/ПР).

48) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  громадянину  Радичу  Ігорю
Миколайовичу на вул. Моложанській, 20 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва житлового будинку,  господарських  будівель і  споруд (К-30379).
(Від 31.08.2017 № 08/231-1942/ПР).

49) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  громадянину  Радичу  Ігорю
Миколайовичу на вул. Моложанській, 20 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-30185). (Від 07.08.2017 № 08/231-1818/ПР).

50) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Довганю Сергію
Вікторовичу у с. Биківня у Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд (К-32169).
(Від 10.01.2018 № 08/231-50/ПР).

51) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кагадію Руслану
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Григоровичу  на  вул.  Петровського  у  Деснянському  районі  м.  Києва  для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-30590). (Від 06.09.2017 № 08/231-2021/ПР).

52) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  Божковій
Валентині Григорівні у пров. Крайньому, 20 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва і  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (К-30715). (Від 29.08.2017 № 08/231-1929/ПР).

53) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Божковій Ярославі
Володимирівні  у  пров.  Крайньому,  9  у  Деснянському  районі  м.  Києва  для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-30712). (Від 29.08.2017 № 08/231-1928/ПР).

54) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Лук’янову
Миколі Володимировичу на вул. Пожарського у Деснянському районі м. Києва
для  будівництва,  експлуатації  та  ремонту  об’єктів  інженерної,  транспортної,
енергетичної інфраструктури (К-30106). (Від 01.08.2017 № 08/231-1768/ПР).

55) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Ткаченку
Володимиру Олександровичу у пров. Крайньому, 14-б у Деснянському районі
м. Києва для будівництва індивідуального будинка (К-30135). (Від 01.08.2017
№ 08/231-1769/ПР).

56) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  Конопльовій
Аеліті  Олександрівні  на вул.  Довженка у Деснянському районі м. Києва для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-26363). (Від 26.07.2017 № 08/231-1695/ПР).

57) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  фізичній  особі-підприємцю
Голуб Олені Михайлівні, фізичній особі-підприємцю Козуб Марині Миколаївні
на вул. Братиславській, 26б у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування об’єктів торговельного призначення (К-30175). (Від 02.08.2017
№ 08/231-1781/ПР).

58) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  Морозовій  Інні
Віталіївні  на  вул.  Братиславській,  26б  у  Деснянському  районі  м.  Києва  для
експлуатації та обслуговування об’єкту торговельного призначення (К-30176).
(Від 02.08.2017 № 08/231-1784/ПР).

59) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  фізичній  особі-підприємцю
Демчуку Олександру Петровичу на вул. Братиславській, 26б у Деснянському
районі  м.  Києва  для  експлуатації  та  обслуговування  об’єктів  торговельного
призначення (К-30178). (Від 02.08.2017 № 08/231-1786/ПР).

60) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
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землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Федоренку
Юрію  Сергійовичу  у  пров.  Мічуріна  у  Печерському  районі  м.  Києва  для
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (К-29864). (Від 06.06.2017 № 08/231-1410/ПР).

61) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Іщенко Катерині
Віталіївні  у  пров.  Михайла  Реута,  19  а  у  Печерському  районі  м.  Києва  для
ведення індивідуального садівництва (К-30034). (Від 14.06.2017 № 08/231-1491/
ПР).

62) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  товариству  з  обмеженою
відповідальністю «МАКРОМАКС» на Залізничному шосе,  2а  у  Печерському
районі  міста  Києва  для  обслуговування  та  експлуатації  офісного  центру  (К-
30197). (Від 07.08.2017 № 08/231-1817/ПР) .

63) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Жуковичу
Артему Вячеславовичу на вул. Миколи Юнкерова в Оболонському районі м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель  і  споруд,  для  індивідуального  дачного  будівництва  (К-30583).  (Від
06.09.2017 № 08/231-2025/ПР). 

64) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Смоляному
Івану  Миколайовичу  на  просп.  Степана  Бандери  в  Оболонському  районі  м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-30413). (Від 04.09.2017 № 08/231-1971/ПР).

65) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Павлову
Станіславу  Ігоровичу  на  просп.  Степана  Бандери в  Оболонському районі  м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-30410). (Від 04.09.2017 № 08/231-1967/ПР).

66) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Нагорному
Ігорю Анатолійовичу  на  просп.  Степана  Бандери  в  Оболонському районі  м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-30407). (Від 04.09.2017 № 08/231-1970/ПР).

67) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Авраменку
Максиму  Олеговичу  на  просп.  Степана  Бандери  в  Оболонському  районі  м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-30401). (Від 06.09.2017 № 08/231-2005/ПР).

68) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Сівковському
Антону Володимировичу на просп. Степана Бандери в Оболонському районі м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-30417). (Від 06.09.2017 № 08/231-2014/ПР).
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69) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Ніколову
Михайлу Михайловичу на просп. Степана Бандери в Оболонському районі м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-30409). (Від 04.09.2017 № 08/231-1969/ПР).

70) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Михайлишину
Ігорю  Ярославовичу  на  просп.  Степана  Бандери  в  Оболонському  районі  м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-30405). (Від 04.09.2017 № 08/231-1968/ПР).

71) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Старіннову
Андрію Валерійовичу  на просп. Степана Бандери в Оболонському районі м.
Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (К-30320). (Від 31.08.2017 № 08/231-1944/ПР).

72) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки громадянці  Шабаліній Лідії
Михайлівні в Оболонському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд, для індивідуального дачного
будівництва,  для  будівництва  індивідуального  гаража  (К-30578).  (Від
07.09.2017 № 08/231-2038/ПР). 

73) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ейвазовій Сабіні
Рафіківні  в  Оболонському  районі  м.  Києва  для  індивідуального  дачного
будівництва (К-30584). (Від 06.09.2017 № 08/231-2024/ПР).

74) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  Ейвазовій  Аіді
Рафіківні в Оболонському районі м. Києва для дачного будівництва (К-30853).
(Від 05.09.2017 № 08/231-1977/ПР).

75) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ейвазову Рафіку
Мусаєвичу  в  Оболонському  районі  м.  Києва  для  дачного  будівництва  (К-
30849). (Від 06.09.2017 № 08/231-2020/ПР).

76) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ейвазовій Тетяні
Іванівні  в  Оболонському  районі  м.  Києва  для  будівництва  і  обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд, для індивідуального дачного
будівництва,  для  будівництва  індивідуального  гаража  (К-30585).  (Від
13.09.2017 № 08/231-2121/ПР).

77) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянці  Шовкун  Ірині
Петрівні  на  хуторі  Микільському,  17  км  Мінського  проспекту,  літ.  О  в
Оболонському  районі  м.  Києва  для  будівництва  і  обслуговування  жилого
будинку, господарських будівель і споруд (К-30985). (Від 13.09.2017 № 08/231-
2123/ПР).
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78) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гуринович Олені
Іванівні на хуторі Редьки, 3 в Оболонському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд (К-30586).
(Від 06.09.2017 № 08/231-2026/ПР). 

79) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Печерському
Олегу Анатолійовичу  у  м.  Києві  для будівництва та  обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (А-23859). (Від 11.09.2017 № 08/231-
2073/ПР).

80) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Новохацькому
Анатолію Юрійовичу на дорозі Кільцевій, 1-в у Голосіївському районі м. Києві
для виставкового центру рослин (К-30458). (Від 04.09.2017 № 08/231-1972/ПР).

81) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  громадянину  Заргаряну
Разміку Геворговичу на вул. Ягідній, 60/4ж у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (К-31120). (Від 13.09.2017 № 08/231-2122/ПР).

82) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іскренку Сергію
Євгенійовичу  на  вул.  Хортицькій,  14  у  Голосіївському  районі  м.  Києва  для
ведення садівництва (К-30383). (Від 06.09.2017 № 08/231-2017/ПР).

83) Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ  «ГАРАЖНИЙ  КООПЕРАТИВ  «МАКАРІВСЬКИЙ»  на  вул.
Отто  Шмідта,  2/2  у  Подільському  районі  м.  Києва  для  експлуатації  та
обслуговування  існуючих  гаражів  (К-30899).  (Від  13.09.2017  №  08/231-
2112/ПР).

3.11. Про затвердження проекту землеустрою:
1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки  державному  підприємству  «АНТОНОВ»  для  експлуатації  та
обслуговування будівель і споруд ДНЗ № 266 на вул. Генерала Вітрука, 3-а у
Святошинському районі м. Києва (Д-7861). (Від 28.09.2017 № 08/231-2345).

4. Різне.
1) Інформація щодо підготовки до завершення терміну дії Угоди між

ПАТ  «Київенерго»  та  Київською  міською  державною  адміністрацією  щодо
реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу міста
Києва. (Доп. Пантелеєв П.О.).

Київський міський голова                                                   В. Кличко
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