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Àñôàëüòíå ïîêðèòòÿ 
ç 5-ð³÷íîþ ãàðàíò³ºþ

Ïî÷èíàþ÷è ç êâ³òíÿ, î÷³ëüíèêè
ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é áðàòèìóòü
àêòèâíó ó÷àñòü ó ïëàíóâàíí³ ãðà-
ô³ê³â ðåìîíòó àâòîìàã³ñòðàëåé òà
òðîòóàð³â. Çà äîðó÷åííÿì ñòîëè÷-
íîãî ãîëîâè ðàç íà ì³ñÿöü âîíè íà-
äàâàòèìóòüäåòàëüíèé ïåðåë³ê ïðîá-
ëåìíèõ äîð³ã ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð».

«Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ìàþòü áóòè
³íôîðìîâàí³ ùîäî ïëàíó äîðîæ-
í³õ ðîá³ò. Íà êîæíîìó òàêîìó îá-
’ºêò³ ðîçì³ùàòèìåòüñÿ ÿê ì³í³ìóì
ïî äâà á³ëáîðäè ç ïåðåë³êîì òà
ñòðîêàìè ë³êâ³äàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ïðîá-
ëåì, à äëÿ àâòîìîá³ë³ñò³â — ùå é

àëüòåðíàòèâí³ øëÿõè îá’¿çä³â âó-
ëèöü»,— çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà
Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ ³íñïåêòó-
âàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà âóë. Âà-
ñèëüê³âñüê³é.

Äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó â ñòîëèö³
çàïëàíîâàíî îíîâèòè 440 òèñ. êâ.
ì àñôàëüòíîãî ïîêðèòòÿ, ç ÿêèõ
íèí³ âæå çàì³íåíî ïîíàä 40 òèñ.

«Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàïëàíî-
âàíèõ çàõîä³â áóëî â³äðåìîíòîâàíî
35 òèñ. êâ. ì ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè
òà ïîíàä 9 òèñ. êâ. ì òðîòóàð³â. Íè-
í³øíº ïîêðèòòÿ â³äïîâ³äàº ñó÷àñ-
íèì ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì ³
ìàº ï’ÿòèð³÷íó ãàðàíò³þ íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ òà êàïðåìîíò, — ïîâ³äî-
ìèâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ «Êè-

¿âàâòîäîð» Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ.—
Ç àñôàëüòîáåòîííèì øàðîì ìå-
æóâàòèìå øàð ïîë³ìåð àñôàëüòî-
áåòîíó — â³í ìàº ï³äâèùåíó ì³ö-
í³ñòü, òîìó çàñòîñîâóºòüñÿ íà äî-
ðîãàõ ç íàéá³ëüø ³íòåíñèâíèì ðó-
õîì».

Àáè ìîòèâóâàòè ì³ñüêèõ äî-
ðîæíèê³â ñòàðàííî ïðàöþâàòè òà
çäàòè îá’ºêò â÷àñíî, à òî é íà òèæ-
äåíü-äâà ðàí³øå, ìåð äîðó÷èâ ãî-
ëîâàì ðàéîí³â ðîçðîáèòè ñèñòå-
ìó ïðåì³þâàííÿ.

Â³ä îðåíäàð³â — çåëåí³ 
äâîðèêè òà îíîâëåííÿ 
ïåðåõîä³â

Ï³ä ÷àñ ³íñïåêòóâàííÿ ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ Â³òàë³é Êëè÷êî
ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ì³ñöåâèìè ìåø-
êàíöÿìè, ÿê³ âèñëîâèëè ê³ëüêà ïî-
áàæàíü ùîäî ðåìîíòó äîð³ã.

«Äóæå õî÷åòüñÿ, àáè íàâåëè ëàä
â ì³ñöåâèõ ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ,
ÿêèìè ³ õîäèòè â òåìíèé ÷àñ äîáè
íåáåçïå÷íî — ñò³íè îáäåðò³, êóïà
ñì³òòÿ, à ó äåÿêèõ íàâ³òü íåìàº
æîäíî¿ ïðàöþþ÷î¿ ëàìïè,— ðîç-
ïîâ³â ïåíñ³îíåð Ìèêîëà Ëèòâè-
íþê.— Òàêîæ õîò³ëîñÿ á áà÷èòè çå-
ëåí³ ãàçîíè âçäîâæ òðîòóàð³â —
íàø³ äâ³ðíèêè íàìàãàþòüñÿ ï³ä-
òðèìóâàòè ÷èñòîòó,òà æîäåí ç ïðè-
âàòíèõ ï³äïðèºìö³â, ùî îðåíäó-
þòü îô³ñè íà ïåðøèõ ïîâåðõàõ áó-

äèíê³â, í³÷îã³ñ³íüêî íå ðîáëÿòü ç
ïðèëåãëîþ òåðèòîð³ºþ».

Â ñâîþ ÷åðãó, ìåð Êèºâà ïîâ³-
äîìèâ ïðî âæå ðîçðîáëåíèé ïëàí
íàâåäåííÿ ëàäó ó ï³øîõ³äíèõ ïå-
ðåõîäàõ — â³äòåïåð äëÿ ï³äòðè-
ìóâàííÿ ÷èñòîòè ³ ïîðÿäêó â íèõ
äîëó÷àòèìóòü âëàñíèê³â òàìòåø-
í³õ òîðã³âåëüíèõ òî÷îê, ÿê³ º áåç-
ïîñåðåäí³ìè îðåíäàðÿìè ïðèì³-
ùåíü. Íà âèêîíàííÿ êîñìåòè÷-
íîãî ðåìîíòó âîíè ìàòèìóòü äâà
òèæí³.

«Ñüîãîäí³ á³ëüø³ñòü êîìïàí³é íå
âèêîíóþòü ñâî¿õ ³íâåñòèö³éíèõ
çîáîâ’ÿçàíü, ùî çäåá³ëüøîãî ³ ïðè-
çâåëî äî êðèòè÷íîãî ñòàíó ÷èìà-
ëî¿ ê³ëüêîñò³ ïåðåõîä³â. ßêùî æ
âîíè é íàäàë³ íå óòðèìóâàòèìóòü
îá’ºêòè â íàëåæíîìó ñòàí³, ìè çä³é-
ñíþâàòèìåìî ðåìîíòè ñàìîòóæ-
êè, ðîçðèâàþ÷è ðàí³øå óêëàäåí³
óãîäè ç á³çíåñìåíàìè»,— çàÿâèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

À îñü ñë³äêóâàòè çà ÷èñòîòîþ
òà îçåëåíåííÿì òðîòóàð³â òà ïðè-
ëåãëî¿ äî íèõ çåëåíî¿ çîíè àê-
òèâíî äîëó÷àòèìóòü «íàçåìíèõ»
îðåíäàð³â. Ìåð ñòîëèö³ äîðó÷èâ
ãîëîâàì ÐÄÀ âæå ó íàéáëèæ÷èé
÷àñ ðîçðîáèòè ïðîåêòè ç îáëàø-
òóâàííÿ äâîðèê³â ñï³ëüíî ç êå-
ð³âíèöòâîì ì³ñöåâèõ êîìïàí³é,
îô³ñè ÿêèõ ðîçòàøîâóþòüñÿ íà
ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â �

Çà ºâðîñòàíäàðòàìè 
òà ç ï’ÿòèð³÷íîþ ãàðàíò³ºþ
�Ì³ñüêèé ãîëîâà ðàçîì ç êåð³âíèêàìè ðàéîí³â ïðî³íñïåêòóâàâ,

ÿê â ñòîëèö³ ðåìîíòóþòü äîðîãè òà â ÿêîìó ñòàí³ ï³äçåìí³ ïåðåõîäè
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Ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà îáëàøòóþòü
áåçáàð’ºðíå 
ñåðåäîâèùå

Öüîãîð³÷ óñòîëèö³ ïëàíóþòüâñòàíîâ-

ëåííÿ ï³äéîìíèê³â äëÿ îñ³á ç îá-

ìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñ-

òÿìè íà ñòàíö³ÿõ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿

øâèäê³ñíîãî ìàðøðóòó â³ä âóëèö³

Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëü-

öåâî¿ äîðîãè. Çì³íè ïðîâåäóòü íà

ñòàíö³ÿõ «²âàíà Ëåïñå»,«Ãåðî¿â Ñå-

âàñòîïîëÿ»,«Ãàðìàòíà»,«Ïîëüîâà»

òà «Ïîë³òåõí³÷íà». Òàê³ êðîêè áó-

äóòü çä³éñíåí³ â ðàìêàõ âèêîíàííÿ

äîðó÷åííÿ ùîäî îáëàøòóâàííÿ áåç-

áàð’ºðíîãî ñåðåäîâèùà â öåíòðàëü-

í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,—ïîâ³äîìèâ ïåð-

øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåí-

íàä³é Ïë³ñ.

Â³í çàçíà÷èâ,ùî ïåðåäáà÷àºòü-

ñÿ áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíîãî ïåðå-

ñàäî÷íîãî âóçëà íà «Êîíòðàêòîâ³é

ïëîù³»,ïðèñòîñîâàíîãî äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ ìàëîìîá³ëüíèõ âåðñòâ

íàñåëåííÿ.Öå ï³äâèùåí³ ïëàòôîð-

ìè äëÿ áåçïåðåøêîäíîãî çà¿çäóïà-

ñàæèð³â-â³çî÷íèê³â äî òðàìâàéíèõ

âàãîí³â,âëàøòóâàííÿ áåçïåðåøêîä-

íîãî äîñòóïó äî ï³äâèùåíèõ ïëàò-

ôîðì,âñòàíîâëåííÿ òóðí³êåò³â ç âî-

ð³òöÿìè äîñòàòíüî¿ øèðèíè äëÿ ïðî-

¿çäó êîëÿñîê,äîäàòêîâå îñâ³òëåííÿ

òà îáëàøòóâàííÿ êðàþ ïëàòôîðìè

òàêòèëüíîþ ïëèòêîþ äëÿ ëþäåé ç

âàäàìè çîðó. Êð³ì òîãî, ó ìåòðîïî-

ë³òåí³ îáëàøòóþòü4 ïàíäóñè íà ñõî-

äîâèõ ìàðøàõ âõîä³â (âèõîä³â) äî

âåñòèáþë³â ñòàíö³é: «Çîëîò³ âîðîòà»,

«Âîêçàëüíà»,«Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòè-

òóò». Òàêîæ íàíåñóòü ïîïåðåäæó-

âàëüí³ ñìóãè ç ïîë³ìåðíèõ ìàòåð³-

àë³â íà ïëàòôîðìàõ 12 ñòàíö³é òà

ùîêâàðòàëüíî îíîâëþâàòèìóòü813

ïîïåðåäæóâàëüíèõ ñìóã ÿñêðàâî-

æîâòîãî êîëüîðó íà ïåðø³é ³ îñòàí-

í³é ñõîäèíêàõ ñõîäîâèõ ìàðø³â

ñòàíö³é, ïåðåñàäî÷íèõ âóçë³â ì³æ

ë³í³ÿìè,à òàêîæ â ï³äçåìíèõ ï³øî-

õ³äíèõ ïåðåõîäàõ.

Íèí³øíüîãî ðîêó ìåð³ÿ ïëàíóº

âñòàíîâèòè ïðèñòðî¿ çâóêîâîãî îïî-

â³ùåííÿ äëÿ áåçïå÷íîãî ïåðåõîäó

ïðî¿çíèõ ÷àñòèí âóëèöüëþäåé ç âà-

äàìè çîðó íà ï³øîõ³äíèõ ïåðåõî-

äàõ ó Ïå÷åðñüêîìó òà Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîíàõ.

Ñàä³âíèê³â 
³ ãîðîäíèê³â 
çàïðîøóþòü
íà ÿðìàðîê

9 êâ³òíÿ î 09.00 â Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ íà âóë. Ðåâóöüêîãî â³äáó-

äåòüñÿ çàãàëüíîì³ñüêèé ÿðìàðîê ³ç

ïðîäàæó òîâàð³â äëÿ ñàä³âíèê³â òà

ãîðîäíèê³â.Òóò êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà

çìîæóòü ïðèäáàòè íàñ³ííÿ êâ³ò³â,

îâî÷åâèõ êóëüòóð, ïîñàäêîâèé ìà-

òåð³àë,ñàäæàíö³ ôðóêòîâèõäåðåâ òà

ÿã³ä, à òàêîæ ñàäîâî-ãîðîäí³é ðå-

ìàíåíò,ì³íåðàëüí³ äîáðèâà,çàñîáè

çàõèñòó ðîñëèí.

íîâèíè

Íåçàáàðîì íà êîæí³é âóëèö³ Êèºâà, äå çä³éñíþâà-
òèìåòüñÿ ïîòî÷íèé ðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ,
ç’ÿâëÿòüñÿ á³ëáîðäè ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ÷³òê³ ñòðî-
êè âèêîíàííÿ ðîá³ò òà ïåðåë³êîì çàïëàíîâàíèõ çà-
õîä³â. À çàäëÿ ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ðîáîòè
êîìóíàëüíèê³â ó ì³ñò³ ìàþòü ðîçðîáèòè ñïåö³àëü-
íó ñèñòåìó ïðåì³þâàííÿ. Â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ
ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî íàäàâ ãîëîâàì ÐÄÀ ó ñå-
ðåäó ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³éíîãî îá’¿çäó ñòîëè÷íèõ ìà-
ã³ñòðàëåé.

Ãàííà ÐÅÄÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ ³íñïåêòóâàííÿ ðåìîíòó ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïîâ³äîìèâ, ùî íåçàáàðîì íà êîæí³é âóëèö³, äå çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çàì³íà äîðîæíüîãî
ïîêðèòòÿ, ç’ÿâëÿòüñÿ á³ëáîðäè ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ÷³òê³ ñòðîêè âèêîíàííÿ òà ïåðåë³êîì çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про поновлення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«МТС УКРАЇНА» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування центру 
мобільного зв’язку на просп. Перемоги, 49/2 

у Солом’янському районі м. Києва 
та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 163/163 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем7

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са7
моврядування в Україні» та враховуючи звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТС УКРА7
ЇНА» від 04.08.2011 № КОП70275, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро
ів�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян
и�від�23.07.2007�№ 72-6-00433

площею� 0,4541� а� (
адастровий� номер

8000000000:69:014:0020),��
ладений�між�Ки-

ївсь
ою�місь
ою�радою�та�за
ритим�а
ціонер-

ним�товариством�«УКРАЇНСЬКИЙ�МОБІЛЬНИЙ

ЗВ’ЯЗОК»�для�е
спл�атації�та�обсл�ов�вання

центр��мобільноо�зв’яз
��на�просп.�Перемо-

и,�49/2���Солом’янсь
ом��районі�м.�Києва

(справа�А-19447).

2.�Внести�зміни�до�доовор��оренди�земель-

ної�ділян
и�від�23.07.2007�№ 72-6-00433,�а�са-

ме:

— слова�«за
рите�а
ціонерне�товариство

«УКРАЇНСЬКИЙ�МОБІЛЬНИЙ�ЗВ’ЯЗОК»�замі-

нити�словами�«ПРИВАТНЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВА-

РИСТВО�«МТС�УКРАЇНА»���відповідних�відмін-


ах.

3.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної���дооворі�оренди�земельної

ділян
и�від�23.07.2007�№ 72-6-00433,�підля-

ає�приведенню���відповідність�до�норм�за
о-

нодавства.

4.�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«МТС�УКРАЇНА»:

4.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�ора-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�до
�менти,�визначені�за-


онодавством,�для��
ладання�додат
ової��о-

ди�про�поновлення�та�внесення�змін�до�доо-

вор��оренди�земельної�ділян
и�від�23.07.2007

№ 72-6-00433.

4.2.�Питання�пайової��часті�та��
ладення�з

Департаментом�е
ономі
и�та�інвестицій�ви
о-

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�доово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд
��та

випад
ах,�встановлених�за
онодавством.

4.3.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо

оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�від�14.05.2015

№ 057041-8451.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�постійн��
омісію�Київсь
ої�місь
ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте
т�ри�та

земле
орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення обслуговуючому 
автогаражному кооперативу «Жуляни» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування гаражів на просп. Повітрофлотському, 59 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 165/165 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер7
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само7
врядування в Україні» та враховуючи звернення обслуговуючого автогаражного кооперативу «Жуляни» від
23.06.2015 № КОП70598, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�3�ро
и�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян
и�від�20.08.2010�№ 72-6-00612

площею� 2,4796� а� (
адастровий� номер

8000000000:72:331:0029),��
ладений�між�Ки-

ївсь
ою�місь
ою�радою�та�обсл�ов�ючим

автоаражним�
ооперативом�«Ж�ляни»�для

е
спл�атації�та�обсл�ов�вання�аражів�на

просп.�Повітрофлотсь
ом�,�59���Солом’ян-

сь
ом��районі�м.�Києва�(справа�А-21655).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної���дооворі�оренди�земель-

ної�ділян
и�від�20.08.2010�№ 72-6-00612,�під-

ляає�приведенню���відповідність�до�норм

за
онодавства.

3.�Обсл�ов�ючом��автоаражном��
оопе-

ратив��«Ж�ляни»:

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Депар-

тамент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�ор-

ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�до
�менти,�визна-

чені�за
онодавством,�необхідні�для��
ладан-

ня�додат
ової��оди�про�поновлення�доо-

вор��оренди�земельної�ділян
и�від�20.08.2010

№ 72-6-00612.

3.2.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листі

Департамент��земельних�рес�рсів�ви
онав-

чоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)�від�17.09.2015

№ 057041-16823.

3.3.�Питання�пайової��часті�та��
ладення

з�Департаментом�е
ономі
и�та�інвестицій�ви-


онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�до-

овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд
��та�випад
ах,�встановлених�за
онодав-

ством.

4.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�постійн��
омісію�Київсь
ої�місь-


ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте
т�-

ри�та�земле
орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

на просп. Перемоги, 42 у Шевченківському районі м. Києва 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН»
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлово7офісного комплексу 
з торговими приміщеннями, приміщеннями 

соціальної інфраструктури та підземним паркінгом, 
зі знесенням існуючих нежитлових будівель

Рішення Київської міської ради № 166/166 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 791, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен7

ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако7
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части7
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист ПРИВАТНО7
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН» від 18.08.2015
№ 242703/15 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська ра7
да 

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 170/170 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е
спертної

рошової�оцін
и�земельної�ділян
и�(
адастро-

вий�номер�8000000000:78:092:0099)�площею

0,0552�а�для�е
спл�атації�та�обсл�ов�вання�ад-

міністративних�приміщень�на�в�л.�Маршала

Малиновсь
оо,�5�(літ.�«Б»)�в�Оболонсь
ом�

районі�м.�Києва,�що�підляає�продаж��приват-

ном��підприємств��«ЧАЙКА�ПЛЮС»�(справа�

№�Є-1299).

2.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�постійн��
омісію�Київсь
ої�місь
ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте
т�ри�та

земле
орист�вання.
Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянину 
Авраменку Олегу Миколайовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Дібровній, 87ж у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 178/178 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян
и�ромадянин��Ав-

рамен
��Оле��Ми
олайович��для�б�дівниц-

тва�і�обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�ос-

подарсь
их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Дібров-

ній,�8-ж���Голосіївсь
ом��районі�м.�Києва�(
а-

теорія�земель —�землі�житлової�та�ромад-

сь
ої�заб�дови,�справа�№�А-21643).

2.�Передати�ромадянин��Аврамен
��Оле-

��Ми
олайович�,�за��мови�ви
онання�п�н
-

т��3�цьоо�рішення,���приватн��власність�зе-

мельн��ділян
��площею�0,0649�а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:90:069:0007)�для�б�-

дівництва�та�обсл�ов�вання�житловоо�б�-

дин
�,�осподарсь
их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Дібровній,�8-ж���Голосіївсь
ом��районі�м.

Києва�із�земель�
ом�нальної�власності�тери-

торіальної�ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Аврамен
��Оле��Ми
ола-

йович�:

3.1.�Ви
он�вати�обов’яз
и�власни
а�зе-

мельної�ділян
и�відповідно�до�вимо�статті

91�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

3.2.�Ви
он�вати��мови�заб�дови�земель-

ної�ділян
и�зідно�з�містоб�дівними��мова-

ми�і�обмеженнями�щодо�заб�дови�земель-

ної�ділян
и�та�до
�ментами,�що�дають�пра-

во�на�ви
онання�підотовчих�та�б�дівельних

робіт,�одержаними�в��становленом��за
оно-

давством�поряд
�.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-


ладання�нових,�ремонт��та�е
спл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�ділян
и.

3.4.�Питання�пайової��часті�та��
ладення�з

Департаментом�е
ономі
и�та�інвестицій�ви-


онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�до-

овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд
��та�випад
ах,�встановлених�за
онодав-

ством.

3.5.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листах

1.�Поодити�технічн��до
�ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян
и�пло-

щею� 2,0327� а� (
адастровий� номер

8000000000:88:061:0088)�на�просп.�Перемо-

и,�42���Шевчен
івсь
ом��районі�м.�Києва

ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ

«КИЇВСЬКИЙ�ЗАВОД�СВІТЛОЧУТЛИВИХ�МА-

ТЕРІАЛІВ�«ФОТОН»�для�б�дівництва,�е
спл�-

атації�та�обсл�ов�вання�житлово-офісноо


омпле
с��з�торовими�приміщеннями,�при-

міщеннями�соціальної�інфрастр�
т�ри�та�під-

земним�пар
іном,�зі�знесенням�існ�ючих�не-

житлових�б�дівель�на�дві�земельні�ділян
и

площами�1,4386�а�та�0,5941�а�(справа�А-

21735).

2.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�постійн��
омісію�Київсь
ої�місь-


ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте
т�-

ри�та�земле
орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Головноо��правління�містоб�д�вання�та�ар-

хіте
т�ри�від�08.07.2015�№ 8410/0/12/19-15

та�Головноо��правління�Держео
адастр���

м.�Києві�від�08.07.2015�№ 19-26-7777.3-

688/20-15.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєс-

трації�права�власності�на�земельн��ділян
���

поряд
�,�встановленом��За
оном�У
раїни

«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни
а�земельної�ділян-


и,�що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випад
ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�постійн��
омісію�Київсь
ої�місь-


ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте
т�-

ри�та�земле
орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Сідляренко Оксані Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Комсомольській, 727а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 179/179 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 186, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен7

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас7
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахо7
вуючи наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвер7
дженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле�строю�що-

до�відведення�земельної�ділян
и�ромадян-

ці�Сідлярен
о�О
сані�Іванівні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,

осподарсь
их�б�дівель� і�спор�д�на�в�л.

Комсомольсь
ій,�72-а���Солом’янсь
ом�

районі�м.�Києва�(
атеорія�земель —�зем-

лі�житлової�та�ромадсь
ої�заб�дови,�спра-

ва�А-8417).

2.�Передати�ромадянці�Сідлярен
о�О
са-

ні�Іванівні,�за��мови�ви
онання�п�н
т��3�цьо-

о�рішення,���приватн��власність�земельн�

ділян
��площею�0,1000�а�(
адастровий�но-

мер�8000000000:72:504:0103)�для�б�дів-

ництва�та�обсл�ов�вання�житловоо�б�-

дин
�,�осподарсь
их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Комсомольсь
ій,�72-а���Солом’янсь
о-

м��районі�м.�Києва� із�земель�
ом�нальної

власності�територіальної�ромади�міста�Ки-

єва.

3.�Громадянці�Сідлярен
о�О
сані�Іванів-

ні:

3.1.�Ви
он�вати�обов’яз
и�власни
а�зе-

мельної�ділян
и�відповідно�до�вимо�стат-

ті�91�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

3.2.�Ви
он�вати��мови�заб�дови�земель-

ної�ділян
и�зідно�з�містоб�дівними��мова-

ми�і�обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до
�-

ментами,�що�дають�право�на�ви
онання�під-

отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержани-

ми�в��становленом��за
онодавством�по-

ряд
�.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-


ладання�нових,�ре
онстр�
ції�та�е
спл�-

атації�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,

розміщених���межах�земельної�ділян
и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�-

вати�в��становленом��поряд
�.

3.5.�Питання�пайової��часті�та��
ладення

з�Департаментом�е
ономі
и�та� інвестицій

ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

доовор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

поряд
��та�випад
ах,�встановлених�за
о-

нодавством.

3.6.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���лис-

тах�Головноо��правління�містоб�д�вання,

архіте
т�ри�та�дизайн��місь
оо�середови-

ща�від�21.05.2004�№ 19-4371,�Головноо

�правління�Держземаентства���м.�Києві�від

20.04.2015�№ 19-26-0.3-5795/2-15.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�ре-

єстрації�права�власності�на�земельн��ділян-


����поряд
�,�встановленом��За
оном�У
ра-

їни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав

на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни
а�земельної�ділян-


и,�що�право�власності�на�землю�може�б�-

ти�припинено���випад
ах,�передбачених

статтями�140,�143�Земельноо�
оде
с��У
ра-

їни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішен-

ня�по
ласти�на�постійн��
омісію�Київсь
ої

місь
ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�ар-

хіте
т�ри�та�земле
орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Коваленко Ірині Іванівні у приватну власність земельної ділянки

для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Леніна, 105 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 182/182 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно7
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля7
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян
и�ромадянці�Ко-

вален
о�Ірині�Іванівні�для�ведення�індивід�-

альноо�садівництва�на�в�л.�Леніна,�105��

Солом’янсь
ом��районі�м.�Києва�(
атеорія�зе-

мель —�землі�сільсь
оосподарсь
оо�при-

значення,�справа�А-11586).

2.�Передати�ромадянці�Ковален
о�Ірині

Іванівні,�за��мови�ви
онання�п�н
т��3�цьоо

рішення,���приватн��власність�земельн��ділян-


��площею�0,0241�а�(
адастровий�номер

8000000000:72:528:0135)�для�ведення�інди-

від�альноо�садівництва�на�в�л.�Леніна,�105

��Солом’янсь
ом��районі�м.�Києва�із�земель


ом�нальної�власності�територіальної�ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Ковален
о�Ірині�Іванівні:

3.1.�Ви
он�вати�обов’яз
и�власни
а�зе-

мельної�ділян
и�відповідно�до�вимо�статті

91�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

3.2.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�земель-

ній�ділянці�садовоо�б�дин
��та�інших�необ-

хідних�б�дин
ів,�осподарсь
их�спор�д�тощо

питання�пайової��часті�та��
ладення�з�Де-

партаментом�е
ономі
и�та�інвестицій�ви
о-

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�доо-

вор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-


��та�випад
ах,�встановлених�за
онодав-

ством.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-


ладання�нових,�ремонт��та�е
спл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�ділян
и.

3.4.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листах

Головноо��правління�містоб�д�вання,�архі-

те
т�ри�та�дизайн��місь
оо�середовища�від

01.06.2007�№ 19-5158,�Головноо��правлін-

ня�Держземаентства���м.�Києві�від�03.09.2014

№ 19-26-0.3-4718/2-14.

3.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєс-

трації�права�власності�на�земельн��ділян
���

поряд
�,�встановленом��За
оном�У
раїни

«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни
а�земельної�ділян-


и,�що�право�приватної�власності�на�землю

може�б�ти�припинено���випад
ах,�передба-

чених�статтями�140,�143�Земельноо�
оде
-

с��У
раїни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�постійн��
омісію�Київсь
ої�місь-


ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте
т�-

ри�та�земле
орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про підтримку депутатських запитів органам та посадовим
особам

Рішення Київської міської ради № 228/228 від 17 березня 2016 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Регламенту Київської міської ради
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�деп�татсь
і�запити,�внесені

деп�татами�Київсь
ої�місь
ої�ради�та�оолошені

на�пленарном��засіданні�Київсь
ої�місь
ої�ради

17.03.2016,�зідно�з�додат
ом.

2.�Посадовим�особам�та�оранам,�я
им

направлено�деп�татсь
ий�запит,�надати�офіційн�

письмов��відповідь�на�ньоо�Київсь
ій�місь
ій

раді�і�деп�татам�Київсь
ої�місь
ої�ради�протяом

десяти�днів�з�момент��отримання�запит�.

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�заст�пни
а�місь
оо�олови�—

се
ретаря�Київсь
ої�місь
ої�ради.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато


до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�17.03.2016�№�228/228

Депутатські запити органам та посадовим особам, внесені депутатами
Київської міської ради та підтримані на пленарному засіданні Київської

міської ради 17.03.2016

№ п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо перевірки санітарного стану та кронації зелених насаджень
на території Солом'янського ландшафтного парку

2. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо незадовільного стану асфальтного покриття на вул. Янки
Купали в Солом'янському районі

3. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо внесення до Програми розвитку зеленої зони міста Києва та
концепції формування зелених насаджень в центральній частині
міста Києва роботи по благоустрою скверу на вул.
Авіаконструктора Антонова, 2/32 між корпусами 4 5 7 
в Солом'янському районі

4. АНТОНЕНКО Прохор Дмитрович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо демонтажу тимчасової споруди на розі вул. Ірпінської та
Чорнобильської у Святошинському районі

5. АНТОНЕНКО Прохор Дмитрович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Щодо здійснення будівельних робіт на
кінцевій зупинці "Кільцева дорога" трамваю маршруту № 3 
у Святошинському районі

6. АНТОНЕНКО Прохор Дмитрович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Щодо перевірки законності встановлення
станції стільникового зв'язку на вул. Ірпінській, 625б у
Святошинському районі

7. АНТОНОВА Олена Юріївна Голові Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації Гарязі О. О. Щодо відновлення санітарних норм у буд.
№ 3 на просп. Перемоги в Шевченківському районі

8. БАЛИЦЬКА Ольга Станіславівна Голові Вищого господарського суду України Львову Б. Ю. 
Щодо можливості дострокового розірвання договорів оренди
земельних ділянок, укладених Київською міською радою, в
позасудовому порядку

9. БАЛИЦЬКА Ольга Станіславівна Начальнику управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради Слончаку В. В. Щодо стану судової практики
в частині дострокового розірвання договорів оренди в
односторонньому порядку, укладених Київською міською радою

10. БАЛИЦЬКА Ольга Станіславівна Директору Департаменту комунальної власності виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Гудзю А. А. Щодо права власності на об'єкт
нерухомості на вул. Бульварно5Кудрявській, 29

11. БАШЛАКОВ Сергій В'ячеславович В. о. директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Маміній О. В. Директору Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Репіку В. М. Щодо внесення змін до
рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про
Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"

12. БАШЛАКОВ Сергій В'ячеславович Директору Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Козловському О. В. Голові
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О. О. 
Щодо врегулювання руху на перехресті вул. Довженка та
Молдавської у Шевченківському районі

13. БЕНЮК Богдан Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Керівнику Центру обслуговування ПАТ
"Київенерго" в Голосіївському районі м. Києва Жуковій М. М. 
Щодо благоустрою прибудинкової території між буд. № 455б та 
№ 74 на вул. Деміївській в Голосіївському районі
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14. БЕНЮК Богдан Михайлович Київському міському голові Кличку В. В. Директору Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. Щодо надання
переліку тимчасових споруд, які розміщуються біля станції метро
"Виставковий центр" в Голосіївському районі на правах сплати
пайової участі

15. БОГАТОВ Костянтин Володимирович В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Бондар Г. В. Директору ТОВ "Златовлад"
Кравченко С. М. Щодо з'ясування підстав та вивчення документів
на проведення ремонтних та будівельних робіт у буд. № 25 на вул.
Прорізній у Шевченківському районі

16. БОНДАРЧУК Олег Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо можливої забудови
стадіону "Старт" у Шевченківському районі

17. БОНДАРЧУК Олег Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації Мельнику А. А.
Щодо ініціювання прокладання каналізації на масив Ширма у
Голосіївському районі

18. БОНДАРЧУК Олег Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. Директору Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О. Г. Щодо
надання інформації про результати виконання рішення Київської
міської ради від 23.07.2015 № 759/1623

19. БОНДАРЧУК Олег Володимирович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
надання інформації про результати виконання рішення Київської
міської ради від 09.10.2014 № 285/285

20. БОРОЗЕНЕЦЬ Максим Іванович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Директору Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Козловському О. В.
Щодо надання інформації про відсутність зовнішнього освітлення

21. БОХНЯК Володимир Ярославович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
забудови мікрорайону Осокорки в Дарницькому районі та проектів
будівництва ТОВ "Контактбудсервіс"

22. БОХНЯК Володимир Ярославович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
незаконного добування піску в районі станції теплопостачання
"Позняки" в Дарницькому районі

23. БОХНЯК Володимир Ярославович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
будівельних робіт поблизу просп. Петра Григоренка, 40 в
Дарницькому районі, які призводять до знищення озера Малий
Небреж

24. БОХНЯК Володимир Ярославович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
зведення бюветного комплексу у мікрорайоні Бортничі
Дарницького району

25. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Директору Департаменту житлово5комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. Т. в. о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. Щодо відновлення дорожнього покриття
проходу біля ЗОШ № 202 у Деснянському районі

26. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Директору Департаменту житлово5комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. Т. в. о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. Щодо відновлення дорожнього покриття
проходу між буд. № 15 на вул. Курчатова та ЗОШ № 202 у
Деснянському районі

27. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Директору Департаменту житлово5комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. Т. в. о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. Щодо відновлення дорожнього покриття
міжквартального проїзду біля буд. № 40/16 на вул. Мілютенка в
Деснянському районі

28. ВАХЕЛЬ Юрій Володимирович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Щодо проведення ремонтних робіт у буд.
№ 25 на вул. Прорізній у Шевченківському районі

29. ГЕЛЕВЕЙ Олег Іванович Директору Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Донченко Т. М. Щодо вжиття невідкладних заходів щодо
вирішення питання забезпечення населення міста Києва
імунологічними медичними препаратами

30. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо незаконного
розміщення ретрансляційної станції на вул. Срібнокільській, 145а в
Дарницькому районі

31. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо організації руху
пасажирського транспорту в Дарницькому районі

32. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо вжиття заходів
реагування на порушення вимог Закону України "Про статус
депутатів місцевих рад"

33. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Щодо забезпечення мультимедійним
обладнанням кабінетів іноземної мови в загальноосвітніх
навчальних закладах м. Києва

34. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Щодо недопущення перепрофілювання
будівлі фізкультурного водно5оздоровчого комплексу в
Дарницькому районі м. Києва

35. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Директору Департаменту Державної архітектурно5будівельної
інспекції в місті Києві Горобченко Л. А. Заступнику голови
Національної поліції України 5 начальнику Головного управління
Національної поліції у м. Києві Крищенку А. Є. Щодо перевірки
дотримання будівельних та архітектурних норм під час виконання
будівельних робіт на вул. Антоновича, 12 у Голосіївському районі

36. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро Юрійович Начальнику КП "Київський метрополітен" Брагінському В. В. Щодо
порушення умов договорів оренди комунальної власності
територіальної громади м. Києва

37. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро Юрійович Директору ТОВ "Квартет ЛТД" Притульському В. А. Щодо
законності здійснення реєстрації місця проживання 
гр. Рашинцевої З. В.

38. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро Юрійович Директору КП "Київжитлоспецексплуатація" Котляренку О. О.
Щодо порушення умов договорів оренди комунальної власності
територіальної громади м. Києва

39. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро Юрійович Директору ТМО "Фтизіатрія" у м. Києві Загуті Ю. Б. Щодо
порушення умов договорів оренди комунальної власності
територіальної громади м. Києва

40. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро Юрійович Директору ТМО "Дерматовенерологія" у м. Києві Літусу О. І. Щодо
порушення умов договорів оренди комунальної власності
територіальної громади м. Києва 

41. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро Юрійович Генеральному директору КП "Київпастранс" Майзелю С. П. Щодо
порушення умов договорів оренди комунальної власності
територіальної громади м. Києва

42. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро Юрійович Головному лікарю Київської міської клінічної лікарні № 10 Добушу
Д. Є. Щодо порушення умов договорів оренди комунальної
власності територіальної громади м. Києва

43. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Щодо розроблення програми заходів до
755ї річниці проголошення Акта відновлення Української Держави

44. КОСТЕНКО Людмила Василівна Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Фіданян О. Г. Щодо ремонту спортивної
зали середньої загальноосвітньої школи № 168 на вул. Озерній, 2 в
Оболонському районі

45. КОЧУР Марина Анатоліївна Київському міському голові Кличку В. В. Щодо забезпечення
житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та виконання Постанови Верховної Ради України 
№ 7935VIII від 12.11.2015

46. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
розгляду звернення мешканця Деснянського району 
Коваленка С. М. про будівництво велосипедної доріжки

47. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
розгляду звернення представників громадської організації, яка
опікується постраждалими від Чорнобильської катастрофи, про
виділення до 305річчя цієї величезної трагедії автомобіля для
Лукіної Тетяни Олександрівни

48. КУЗИК Петро Миколайович Т. в. о. голови Деснянської районної в м. Києві державної
адміністрації Онуфрійчуку В. М. Щодо розгляду заяви гр.
Романенко В. М. про ремонт під'їзду № 2 буд. № 85а на вул.
Бальзака

49. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
проведення ремонтних робіт у спеціалізованій школі № 138 
у Шевченківському районі

50. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
необхідності усунення розбалансування внутрішньобудинкової
системи теплопостачання в буд. №№ 20, 21, 38 на вул. Татарській,
№ 38 на вул. Багговутівській, № 14 на вул. Половецькій, № 8 у
пров. Татарському, а також неналежного гарячого водопостачання
в буд. №№ 9, 16 на вул. Печенізькій у Шевченківському районі

51. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
недопущення початку ведення будівельних робіт на перетині вул.
Половецької та Багговутівської у Шевченківському районі у зв'язку
з необхідністю створення скверу на зазначеній земельній ділянці та
наявною небезпекою пошкоджень сусідніх багатоквартирних
будинків

52. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
ведення робіт по реконструкції та переплануванню першого
поверху та підвалу буд. № 4 на вул. Пугачова у Шевченківському
районі

53. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
неналежного стану асфальтного покриття та загального стану
благоустрою на вул. Печенізькій у Шевченківському районі

54. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
недопущення початку ведення будівельних робіт на вул. Отто
Шмідта, 265б, 265в та 265г у Шевченківському районі у зв'язку з
наявною небезпекою пошкоджень сусідніх багатоквартирних
будинків

55. ЛОБАН Юлія Михайлівна Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Сінцову Г. Л. Щодо отримання інформації про річний план
закупівель на 2016 рік управління освіти Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

56. МАРЧЕНКО Роман Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
проведення перевірки належного виконання рішення Київської
міської ради від 28.02.2013 № 95/9152

57. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В. В. Щодо внесення змін у
бюджет м. Києва на 2016 рік

58. МІРОШНИЧЕНКО Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Начальнику Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській
області Урупі М. М. Начальнику Державної екологічної інспекції у
м. Києві Павленку В. В. Першому заступнику начальника Державної
інспекції сільського господарства в м. Києві Капустінському О. М.
Першому заступнику прокурора м. Києва Валендюку О. С. Щодо
незаконного видобутку піску в районі станції теплопостачання
"Позняки" в Дарницькому районі

59. МІЩЕНКО Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
звернення мешканців буд. № 5/11 у пров. Хорольському
Дніпровського району

60. НОВІКОВ Олексій Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо реконструкції
застарілого житлового фонду мікрорайону Соцмісто у
Дарницькому районі

61. НОВІКОВ Олексій Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо комплектації
регулятором температури приладів обліку теплової енергії

62. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
приведення у належний стан стіни у 45му під'їзді буд. № 35а на вул.
Райдужній у Дніпровському районі

63. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
ремонту покрівлі в буд. № 61 на вул. Райдужній у Дніпровському
районі

64. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
встановлення лічильника гарячої води в буд. № 47 на вул.
Райдужній у Дніпровському районі

65. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
ремонту покрівлі в буд. № 155б на бульв. Перова у Дніпровському
районі

66. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
завезення чорнозему на прибудинкову територію буд. № 35а на
вул. Райдужній у Дніпровському районі

67. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
ремонту покрівлі над кв. 33 буд. № 95в на бульв. Перова у
Дніпровському районі

68. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
проведення ремонту сходових клітин у чотирьох під'їздах буд. 
№ 35а на вул. Райдужній у Дніпровському районі

69. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
проведення ремонтних робіт у 95му під'їзді буд. № 215а на вул.
Райдужній у Дніпровському районі

70. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
заміни газової плити пенсіонерці Гордєєвій Н. С., яка проживає за
адресою: вул. Райдужна, 215а, кв. 295 у Дніпровському районі

71. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
вирішення проблем мешканців буд. № 4 на вул. Марка Черемшини
у Дніпровському районі

72. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
покращення роботи автобусного маршруту № 70

73. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
погашення заборгованості ОСББ та ЖБК перед ПАТ "Київенерго"
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74. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
заміни ліфтової кабіни у четвертому під'їзді буд. № 22 на вул.
Шолом5Алейхема у Деснянському районі

75. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо вжиття
невідкладних заходів для утворення в Дарницькому районі дитячо5
юнацької спортивної школи "Дарниця"

76. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо посилення
контролю за утриманням та благоустроєм земель запасу міста
Києва

77. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо ефективності
роботи Управління (інспекції) самоврядного контролю
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

78. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо покращення
інформативності у питанні висвітлення опрацювання проектів
рішень на офіційному веб5сайті Київської міської ради

79. ПИЛИПЕНКО Сергій Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо включення до
Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016
рік проведення ремонтних робіт у житловому будинку № 210 на
вул. Борщагівській

80. ПИНЗЕНИК Олеся Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Начальнику Головного управління ДСНС України у м. Києві
Ватоліну А. Г. Т. в. о. голови Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації Мельничуку А. А. Щодо проведення
капітального ремонту аварійного будинку за адресою: вул.
Казимира Малевича, 2 у Голосіївському районі

81. ПИНЗЕНИК Олеся Олександрівна Т. в. о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації Мельничуку А. А. Директору Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Білоцерковцю Д. О. Щодо визначення правового
статусу земельної ділянки на вул. Горького, 89 у Голосіївському
районі

82. ПОЖИВАНОВ Олександр
Михайлович

Заступнику міського голови 5 секретарю Київської міської ради
Прокопіву В. В. Щодо термінового внесення проекту рішення на
розгляд пленарного засідання Київської міської ради

83. ПОПОВ Денис В'ячеславович Начальнику Деснянського управління поліції Головного управління
Національної поліції у місті Києві Косовському О. Г. Заступнику
голови Національної поліції України 5 начальнику Головного
управління Національної поліції у м. Києві Крищенку А. Є. Щодо
перевірки особи на предмет розповсюдження наркотичних
речовин

84. ПОПОВ Денис В'ячеславович Заступнику директора Департаменту фінансів 5 начальнику
бюджетного управління Прокопенку О. В. Директору Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Фіданян О. Г. Голові
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально5економічного розвитку Страннікову А. М. Військовому
комісару Деснянського району м. Києва Максиміву Ю. С. Щодо
забезпечення навчальною зброєю для більш якісного вивчення
предмету "Захист Вітчизни" навчальних закладів I 5 III ступенів у
Деснянському районі

85. ПОПОВ Денис В'ячеславович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо ремонту ліфта у 
55му під'їзді буд. № 30 на вул. Жукова в Деснянському районі

86. ПОПОВ Денис В'ячеславович Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації Онуфрійчуку В. М. Щодо фінансування капітальних
видатків на об'єкти Деснянського району за 2014 та 2015 роки

87. ПОПОВ Денис В'ячеславович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо ремонту
водопровідних та каналізаційних труб у кв. 191 буд. № 14 на вул.
Братиславській у Деснянському районі

88. ПОПОВ Денис В'ячеславович Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Горбунову Я. В. Щодо надання інформації про власника об'єкта,
який знаходиться за адресою: Труханів острів, Паркова дорога, 20

89. ПРИХОДЬКО Наталія Ігорівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Щодо перевірки законності розміщення
МАФів, які знаходяться на вул. Маршала Малиновського, 5 в
Оболонському районі

90. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
демонтажу тимчасової споруди, розміщеної поблизу зупинки
громадського транспорту та на інженерних вводах житлового
будинку

91. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
виділення/спрямування коштів для модернізації і заміни віконних
балконів на сходових клітинах житлового буд. № 5 на вул.
Ентузіастів

92. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
відновлення зупинки громадського транспорту "Вулиця
Березняківська", розміщеної перед буд. № 13 на Дніпровській
Набережній

93. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
вжиття заходів для невідкладного здійснення капітального ремонту
інженерної (каналізаційної) мережі буд. № 5 на вул. Ентузіастів

94. РУДЕНКО Олексій Павлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. В. о. директора Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Бондар Г. В. Щодо законності розміщення хостелу в буд. № 15б на
вул. В. Гетьмана у Солом'янському районі

95. РУДЕНКО Олексій Павлович Директору Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Кузьменку М. А. Щодо
забезпечення прозорості діяльності організаторів
сільськогосподарських ярмарків "ФОП Селіверстова" в
Солом'янському районі

96. САНДАЛОВА Ганна Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Начальнику Державної екологічної інспекції м. Києва 
Павленку В. В. Директору Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Білоцерковцю Д. О. Генеральному директору КП "Плесо" 
Пікалову Д. О. Директору Департаменту Державної архітектурно5
будівельної інспекції в місті Києві Горобченко Л. А. Начальнику КО
"Інститут генерального плану м. Києва" Броневицькому С. П. Щодо
законності виконання підготовчих робіт поблизу перехрестя вул.
Здолбунівської та просп. П. Григоренка в Дарницькому районі

97. СВИРИДЕНКО Ганна Вікторівна Директору Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Поповій Д. О. Щодо відновлення діяльності кінотеатру комунальної
власності "Братислава" в Оболонському районі

98. СВИРИДЕНКО Ганна Вікторівна Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О. В. Щодо
реалізації права, передбаченого статтею 20 Закону України "Про
житлово5комунальні послуги"

99. СИРОТЮК Юрій Миколайович Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Подільського району м. Києва" Крикуну А. Є. Щодо
поадресного переліку капітальних вкладень в ремонт об'єктів
житлового фонду Подільського району

100. СИРОТЮК Юрій Миколайович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. Щодо надання інформації про межі парку імені А.
Малишка у Дніпровському районі

101. СИРОТЮК Юрій Миколайович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. Щодо правового режиму користування земельними
ділянками у кадастровому кварталі 66:099

102. ТАРАНОВ Андрій Володимирович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. Щодо права користування земельною ділянкою між
вул. Івана Пулюя та Бориса Гаріна в Солом'янському районі

103. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
створення робочої групи по врегулюванню проблеми транспортної
інфраструктури на Либідській площі в Голосіївському районі

104. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
створення робочої групи по оптимізації та обмеженню руху
автотранспорту в центральній частині міста Києва

105. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. Щодо надання інформації по земельній ділянці
(кадастровий номер 8000000000:82:036:045)

106. ТЕСЛЕНКО Павло Петрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
створення центру реабілітації учасників АТО

107. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо відновлення
проїзду та ремонту асфальтного покриття дороги вздовж вул.
Петра Дегтяренка (від вул. Лугової до вул. Полярної) в
Оболонському районі

108. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо фінансування
медичних закладів на Мінському масиві та в Пущі5Водиці

109. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо несвоєчасного
вивозу сміття на Мінському масиві в Оболонському районі

110. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. Щодо аварійного стану
електрощитових на Мінському масиві в Оболонському районі

111. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Заступнику голови Національної поліції України 5 начальнику ГУ
Національної поліції в м. Києві Крищенку А. Є. Щодо стану
досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42014100080000237 від 18.11.2014

112. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Сінцову Г. Л. Щодо проведення капітального ремонту покрівлі та
приміщення кв. 188 буд. № 85а на вул. Вербицького у Дарницькому
районі

113. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Директору Департаменту житлово5комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. Щодо проведення
капітального ремонту покрівлі та приміщення кв. 188 буд. № 85а на
вул. Вербицького у Дарницькому районі

114. ШУЛЬГА Наталія Іванівна Директору Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Крикунову Ю. В. Щодо технічного стану пандусів, призначених для
пересування осіб, які користуються колісними кріслами

115. ЯСИНСЬКИЙ Георгій Ігорович В. о. голови Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації Пилипчуку С. І. Щодо стану балкона кв. 77 у буд. № 17
на вул. Семашка у Святошинському районі

116. ЯСИНСЬКИЙ Георгій Ігорович Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Святошинського району м. Києва" Григоренку В. В. Щодо
освітлення сходових клітин у житловому будинку № 10 на вул.
Академіка Доброхотова у Святошинському районі

117. ВАХЕЛЬ Юрій Володимирович,
СТОРОЖУК Вадим Павлович

Директору Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Гудзю А. А. Щодо проведення конкурсів
на право оренди нежитлових приміщень на вул. Вишгородській, 49
та вул. Артема, 93

118. ВАХЕЛЬ Юрій Володимирович,
СТОРОЖУК Вадим Павлович

Директору КП "Київкінофільм" Хомичу Д. В. Щодо проведення
конкурсів на право оренди нежитлових приміщень на вул.
Вишгородській, 49 та вул. Артема, 93

119. МАНОЙЛЕНКО Наталія Вікторівна,
ОСАДЧУК Андрій Петрович

Директору Департаменту Державної архітектурно5будівельної
інспекції в місті Києві Горобченко Л. А. Голові Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О. Керівнику
Київської місцевої прокуратури № 6 Авдєєнку О. А. Щодо
незаконного будівництва багатоповерхівки на вул. Патріса
Лумумби, 11 у Печерському районі

120. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович,
СТРАННІКОВ Андрій Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
впорядкування території масового скупчення представників
ромської етнічної меншини (циган) у Дніпровському районі

121. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович,
СТРАННІКОВ Андрій Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
недопущення припинення тепло5 та електропостачання
багатоквартирного будинку № 5 на вул. Ю. Шумського (ЖК
"Барвінок") масиву Березняки у Дніпровському районі

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «Київнафтотрейд» 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд майнового
комплексу автотранспортного підприємства 

на вул. Архітектора Вербицького, 1 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 111/111 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно7
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянув7
ши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Київнафтотрейд» від 16.10.2015, враховуючи те, що зе7
мельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадас7
тру про земельну ділянку від 17.09.2015 № НВ78000212992015) та право комунальної власності територіальної
громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 25.09.2015 № 44511313), Київська міська ра7
да 
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а-

дастровий�номер�8000000000:90:158:0011)�для

е
спл�атації�та�обсл�ов�вання�б�дівель�і�спо-

р�д�майновоо�
омпле
с��автотранспортноо

підприємства�на�в�л.�Архіте
тора�Вербиць
о-

о,�1���Дарниць
ом��районі�м.�Києва�із�земель


ом�нальної�власності�територіальної�рома-



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
8 êâ³òíÿ 2016 ð.
¹38(4808)

6

ди�міста�Києва���зв’яз
��з�переходом�права

власності�на�майно�(доовори�
�півлі-прода-

ж��нер�хомоо�майна�від�23.09.2015�№ 3177

та�від�24.09.2015�№ 3194�та�свідоцтво�від

30.12.2014�№ 1217)�(
атеорія�земель —�зем-

лі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз
�,�енер-

ети
и,�оборони�та�іншоо�призначення,�спра-

ва�А-21956,�заява�ДЦ�№ 01023-000191208-014

від�16.10.2015).

2.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Київнафтотрейд»:

2.1.�Ви
он�вати�обов’яз
и�земле
орист�ва-

ча�відповідно�до�статті�96�Земельноо�
оде
-

с��У
раїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд
�.

2.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-


ладання�нових,�ремонт��та�е
спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

2.4.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�ора-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�до
�менти,�визначені�за-


онодавством,�необхідні�для��
ладання�доо-

вор��оренди�земельної�ділян
и.

2.5�У�разі�необхідності�проведення�ре
он-

стр�
ції�чи�новоо�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�прое
тно-
ошторисної�до-


�ментації�виріш�вати�в�поряд
�,�визначено-

м��за
онодавством�У
раїни.

2.6.�Питання�пайової��часті�та��
ладання�з

Департаментом�е
ономі
и�та�інвестицій�ви
о-

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�доово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд
��та

випад
ах,�встановлених�за
онодавством.

2.7.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд
�.

3.�Попередити�земле
орист�вача,�що�ви
о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тяне�за�собою�припинення�права�
орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо�статей�141,�143

Земельноо�
оде
с��У
раїни.

4.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�постійн��
омісію�Київсь
ої�місь
ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте
т�ри�та

земле
орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу громадянці Платоненко Ларисі Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Ватутіна, 27 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 176/176 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 186, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен7

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас7
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахо7
вуючи наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвер7
дженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян
и�ромадянці�Пла-

тонен
о�Ларисі�Ми
олаївні�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�осподар-

сь
их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ват�тіна,�27��

Солом’янсь
ом��районі�м.�Києва�(
атеорія�зе-

мель —�землі�житлової�та�ромадсь
ої�заб�-

дови,�справа�А-10113).

2.�Передати�ромадянці�Платонен
о�Ларисі

Ми
олаївні,�за��мови�ви
онання�п�н
т��3�цьо-

о�рішення,���приватн��власність�земельн��ді-

лян
��площею�0,0774�а�(
адастровий�номер

8000000000:72:329:0024)�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,�осподар-

сь
их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ват�тіна,�27��

Солом’янсь
ом��районі�м.�Києва�із�земель�
о-

м�нальної�власності�територіальної�ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Платонен
о�Ларисі�Ми
олаїв-

ні:

3.1.�Ви
он�вати�обов’яз
и�власни
а�земель-

ної�ділян
и�відповідно�до�вимо�статті�91�Земель-

ноо�
оде
с��У
раїни.

3.2.�Ви
он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян
и�зідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до
�ментами,

що�дають�право�на�ви
онання�підотовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за
онодавством�поряд
�.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-


ладання�нових,�ре
онстр�
ції�та�е
спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміще-

них���межах�земельної�ділян
и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд
�.

3.5.�Питання�пайової��часті�та��
ладення�з

Департаментом�е
ономі
и�та�інвестицій�ви
о-

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�доово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд
��та

випад
ах,�встановлених�за
онодавством.

3.6.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листах�Го-

ловноо��правління�містоб�д�вання,�архіте
т�-

ри�та�дизайн��місь
оо�середовища�від�04.12.2006

№ 19-10354,�Головноо��правління�Держео
а-

дастр����м.�Києві�від�09.07.2015�№ 19-26-

7777.2-735/20-15.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян
����по-

ряд
�,�встановленом��За
оном�У
раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни
а�земельної�ділян
и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад
ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�постійн��
омісію�Київсь
ої�місь
ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте
т�ри�та

земле
орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, що перебуває 
в оренді громадянина Пурика Олександра Семеновича, 

та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення садівництва на вул. Садовій, 59, діл. 72 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 174/174 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 791, 81, 93, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону
України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що7
до розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра7
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо по7
ділу земельної ділянки, враховуючи звернення громадянина Пурика О. С. від 25.11.2013, Київська міська ра7
да 

ВИРІШИЛА:

1.�Поодити�технічн��до
�ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян
и�ро-

мадянин��П�ри
��Оле
сандр��Семенович�,�чле-

н��садівничоо�товариства�«Зоря»�Хар
івсь
о-

о�район��м.�Києва�для�ведення�садівництва

на�в�л.�Садовій,�59,�діл.�72���Дарниць
ом��райо-

ні�м.�Києва�та�поділ�земельної�ділян
и�
ом�-

нальної�власності�територіальної�ромади�міс-

та�Києва�площею�0,0799�а�(
адастровий�но-

мер�8000000000:90:091:0009)�на�в�л.�Садовій,

59,�діл.�72���Дарниць
ом��районі�м.�Києва,�що

переб�ває�в�оренді�ромадянина�П�ри
а�Оле
-

сандра�Семеновича�на�підставі�доовор��орен-

ди�земельної�ділян
и,�зареєстрованоо�в�
ни-

зі�записів�державної�реєстрації�дооворів�орен-

ди�землі�від�24.03.2005�№ 63-6-00231,�на�сфор-

мовані�в�межах�
атеорії�земель�сільсь
ооспо-

дарсь
оо�призначення�земельні�ділян
и�для

ведення�садівництва�на�в�л.�Садовій,�59,�діл.

72���Дарниць
ом��районі�м.�Києва,�а�саме:

— ділян
��площею�0,0669�а�(
адастровий

номер�8000000000:90:091:0023;

— ділян
��площею�0,0130�а�(
адастровий

номер� 8000000000:90:091:0024� (справа�

А-20203).

2.�Внести�зміни�до�доовор��оренди�земель-

ної�ділян
и,�зареєстрованоо�в�
низі�записів

державної�реєстрації�дооворів�оренди�землі�від

24.03.2005�№ 63-6-00231,�залишивши�в�орен-

ді�до�24.03.2029�ромадянина�П�ри
а�Оле
-

сандра�Семеновича�в�межах�
атеорії�земель

сільсь
оосподарсь
оо�призначення�земель-

н��ділян
��площею�0,0130�а�(
адастровий�но-

мер�8000000000:90:091:0024)�на�в�л.�Садовій,

59,�діл.�72���Дарниць
ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��П�ри
��Оле
сандр��Семе-

нович�,�член��садівничоо�товариства�«Зоря»

Хар
івсь
оо�район��м.�Києва���місячний�тер-

мін�надати�до�Департамент��земельних�рес�р-

сів�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�до-


�менти,�визначені�за
онодавством,�необхід-

ні�для��
ладення�доовор��про�внесення�змін

до�доовор��оренди�земельної�ділян
и,�заре-

єстрованоо�в�
низі�записів�державної�реєс-

трації�дооворів�оренди�землі�від�24.03.2005

№ 63-6-00231.

4.�Передати�ромадянин��П�ри
��Оле
сан-

др��Семенович�,�член��садівничоо�товари-

ства�«Зоря»�Хар
івсь
оо�район��м.�Києва,�за

�мови�ви
онання�п�н
т��5�цьоо�рішення,���при-

ватн��власність�земельн��ділян
��площею�0,0669

а�(
адастровий�номер�8000000000:90:091:0023)

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Садовій,�59,

діл.�72���Дарниць
ом��районі�міста�Києва�із

земель�
ом�нальної�власності�територіальної�ро-

мади�міста�Києва.

5.�Громадянин��П�ри
��Оле
сандр��Семе-

нович�,�член��садівничоо�товариства�«Зоря»

Хар
івсь
оо�район��м.�Києва:

5.1.�Ви
он�вати�обов’яз
и�власни
а�земель-

ної�ділян
и�відповідно�до�вимо�статті�91,�96

Земельноо�
оде
с��У
раїни.

5.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-


ладання�нових,�ремонт��та�е
спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

5.3.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян
����по-

ряд
�,�встановленом��За
оном�У
раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

5.4.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�земель-

ній�ділянці�садовоо�б�дин
��та�інших�необхід-

них�б�дин
ів,�осподарсь
их�спор�д�тощо�пи-

тання�пайової��часті�та��
ладення�з�Департа-

ментом�е
ономі
и�та�інвестицій�ви
онавчоо

оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�доовор��про�па-

йов���часть�виріш�вати�в�поряд
��та�випад
ах,

встановлених�за
онодавством.

6.�Попередити�власни
а�земельної�ділян
и,

що�право�приватної�власності�на�землю�може

б�ти�припинено���випад
ах,�передбачених�стат-

тями�140,�141,�143�Земельноо�
оде
с��У
ра-

їни.

7.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�постійн��
омісію�Київсь
ої�місь
ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте
т�ри�та

земле
орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Самофалову В’ячеславу Михайловичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Цілинній, 39 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 175/175 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на7
явність детального плану території мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 20.12.2007 № 1463/4296 «Про затвердження детального плану терито7
рії мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському адміністративному районі м. Києва» та розглянувши проект зем7
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада  

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян
и�ромадянин��Са-

мофалов��В’ячеслав��Михайлович��для�б�дів-

ництва�та�обсл�ов�вання�житловоо�б�дин
�,

осподарсь
их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цілин-

ній,�39���Голосіївсь
ом��районі�м.�Києва�(
ате-

орія�земель —�землі�житлової�та�ромадсь
ої

заб�дови,�справа�№�А-18474).

2.�Передати�ромадянин��Самофалов��В’яче-

слав��Михайлович�,�за��мови�ви
онання�п�н
-

т��3�цьоо�рішення,���приватн��власність�зе-

мельн��ділян
��площею�0,1000�а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:90:049:0050)�для�б�-

дівництва�та�обсл�ов�вання�житловоо�б�дин-


�,�осподарсь
их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ці-

линній,�39���Голосіївсь
ом��районі�м.�Києва�із

земель�
ом�нальної�власності�територіальної�ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Самофалов��В’ячеслав��Ми-

хайлович�:

3.1.�Ви
он�вати�обов’яз
и�власни
а�земель-

ної�ділян
и�відповідно�до�вимо�статті�91�Земель-

ноо�
оде
с��У
раїни.

3.2.�Ви
он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян
и�зідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до
�ментами,

що�дають�право�на�ви
онання�підотовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за
онодавством�поряд
�.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-


ладання�нових,�ремонт��та�е
спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

3.4.�Питання�пайової��часті�та��
ладення�з

Департаментом�е
ономі
и�та�інвестицій�ви
о-

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�доово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд
��та

випад
ах,�встановлених�за
онодавством.

3.5.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені�в�листах�Го-

ловноо��правління�містоб�д�вання�та�архіте
-

т�ри�від�01.06.2011�№ 5922/0/18/19-11�та�Го-

ловноо��правління�Держземаентства���м.�Ки-

єві�від�09.02.2015�№ 19-26-0.3-1906/2-15.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд
�.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян
����по-

ряд
�,�встановленом��За
оном�У
раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни
а�земельної�ділян
и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад
ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельноо�
оде
с��У
раїни.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

по
ласти�на�постійн��
омісію�Київсь
ої�місь
ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте
т�ри�та

земле
орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

спільному українсько�американському підприємству «ТАРАС»
для експлуатації та обслуговування 

нежитлового будинку�кафе на вул. Артема, 82 
у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 167/167 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та пункту 3 прикінцевих та перехідних положень
Закону України від 06.09.2012 № 5245�VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�звіт�про�е�спертн���рошов��оцін-

���земельної�ділян�и�(�адастровий�номер

8000000000:91:132:0029)�на�в�л.�Артема,�82��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�

№�Є-0946).

2.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и��

розмірі�3719564,00��рн.�(три�мільйони�сімсот

дев’ятнадцять�тисяч�п’ятсот�шістдесят�чотири

�ривні�00��опійо�)�на�підставі�е�спертної��ро-

шової�оцін�и�(висново��про�вартість�земель-

ної�ділян�и�від�04.09.2015).

3.�Продати�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�спільном����раїнсь�о-амери�ансь�о-

м��підприємств��«ТАРАС»�земельн��ділян��

�ом�нальної�власності�(�адастровий�номер

8000000000:91:132:0029)�площею�0,0665��а

за�3719564,00��рн.�(три�мільйони�сімсот�

дев’ятнадцять�тисяч�п’ятсот�шістдесят�чоти-

ри��ривні�00��опійо�)�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�нежитлово�о�б�дин��-�афе�на

в�л.�Артема,�82���Шевчен�івсь�ом��районі�м.

Києва.

4.�Затвердити��мови�продаж��товариств��з

обмеженою�відповідальністю�спільном����ра-

їнсь�о-амери�ансь�ом��підприємств��«ТАРАС»

земельної�ділян�и�на�в�л.�Артема,�82���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(з�ідно�з�додат-

�ом).

5.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�під�от�вати�в

двотижневий�термін�необхідні�матеріали�для

оформлення�до�овор����півлі-продаж��земель-

ної� ділян�и� (�адастровий� номер

8000000000:91:132:0029)�площею�0,0665��а�на

в�л.�Артема,�82���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�за�ціною�та�на��мовах,�визначених�цим�рі-

шенням.

6.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�спільном����раїнсь�о-амери�ансь�ом��під-

приємств��«ТАРАС»:

6.1.�У�ласти�в�двотижневий�термін�до�овір

��півлі-продаж��земельної�ділян�и.

6.2.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

7.�До�овором���півлі-продаж��земельної�ді-

лян�и�встановити,�що�право�власності�на�земель-

н��ділян���переходить�до�по��пця�після�нота-

ріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-прода-

ж��земельної�ділян�и�та�за��мови�сплати�по-

��пцем�повної�ціни�земельної�ділян�и,�а�та�ож

пені�(��разі�наявності)�відповідно�до�п�н�тів�

5-7��мов�продаж�,�затверджених�цим�рішен-

ням.

8.�Попередити�товариство�з�обмеженою�від-

повідальністю�спільне���раїнсь�о-амери�ан-

сь�е�підприємство�«ТАРАС»,�що�право�влас-

ності�на�земельн��ділян���може�б�ти�припине-

но�відповідно�до�статей�140,�143�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«СД�ВІСТА» для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку 

на вул. Саксаганського, 111�а 
у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 168/168 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та пункту 3 прикінцевих та перехідних положень
Закону України від 06.09.2012 № 5245�VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�звіт�про�е�спертн���рошов��оцін-

���земельної�ділян�и�(�адастровий�номер

8000000000:72:078:0016)�на�в�л.�Са�са�ан-

сь�о�о,�111-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(справа�№�Є-1277).

2.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и��

розмірі�2029627,00��рн�(два�мільйони�двадцять

дев’ять�тисяч�шістсот�двадцять�сім��ривень�00

�опійо�)�на�підставі�е�спертної��рошової�оцін-

�и�(висново��про�вартість�земельної�ділян�и

від�05.05.2015).

3.�Продати�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«СД-ВІСТА»�земельн��ділян����о-

м�нальної�власності�(�адастровий�номер

8000000000:72:078:0016)�площею�0,0503��а

за�2�029�627,00��рн�(два�мільйони�двадцять

дев’ять�тисяч�шістсот�двадцять�сім��ривень�00

�опійо�)�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

адміністративно�о�б�дин���на�в�л.�Са�са�ан-

сь�о�о,�111-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

4.�Затвердити��мови�продаж��товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«СД-ВІСТА»�зе-

мельної� ділян�и� на� в�л.� Са�са�ансь�о�о,�

111-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(з�ід-

но�з�додат�ом).

5.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�під�от�вати�в

двотижневий�термін�необхідні�матеріали�для

оформлення�до�овор����півлі-продаж��земель-

ної� ділян�и� (�адастровий� номер

8000000000:72:078:0016)�площею�0,0503��а�на

в�л.�Са�са�ансь�о�о,�111-а���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва�за�ціною�та�на��мовах,�ви-

значених�цим�рішенням.

6.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«СД-ВІСТА»:

6.1.�У�ласти�в�двотижневий�термін�до�овір

��півлі-продаж��земельної�ділян�и.

6.2.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

7.�До�овором���півлі-продаж��земельної�ді-

лян�и�встановити,�що�право�власності�на�земель-

н��ділян���переходить�до�по��пця�після�нота-

ріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-прода-

ж��земельної�ділян�и�та�за��мови�сплати�по-

��пцем�повної�ціни�земельної�ділян�и,�а�та�ож

пені�(��разі�наявності)�відповідно�до�п�н�тів�

5-7��мов�продаж�,�затверджених�цим�рішен-

ням.

8.�Попередити�товариство�з�обмеженою�від-

повідальністю�«СД-ВІСТА»,�що�право�власно-

сті�на�земельн��ділян���може�б�ти�припинено

відповідно�до�статей�140,�143�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.03.2016�№ 167/167

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю 

спільному українсько�американському підприємству «ТАРАС» 
земельної ділянки на вул. Артема, 82 у Шевченківському районі 

м. Києва

1.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за�цільовим�призначенням.

2.�Забезпечити�вільний�дост�п�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотриманням

власни�ом��мов�продаж��земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�ата-

ції�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної�ділян�и.

3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлення

дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�оно-

давством�У�раїни.

4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�пайо-

в���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

5.�Зарах�вати�до�с�м,�я�і�по��пець�має�сплатити�за�земельн��ділян��,�аванс���с�мі�819�822,22

�рн�(вісімсот�дев’ятнадцять�тисяч�вісімсот�двадцять�дві��ривні�22��опій�и),�сплачений�відповід-

но�до�до�овор��№ 1�від�04.03.2015.�Решта�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�2�899�741,78��рн

(два�мільйони�вісімсот�дев’яносто�дев’ять�тисяч�сімсот�соро��одна��ривня�78��опійо�)�сплач�є-

ться�протя�ом�10�бан�івсь�их�днів�від�дня�нотаріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-прода-

ж�.

6.�До�овором���півлі-продаж��земельної�ділян�и�передбачити,�що���разі�прострочення�ви�о-

нання�по��пцем��рошово�о�зобов’язання,�він�має�сплатити:

— за��ожний�день�прострочення�платеж��пеню���розмірі�0,1�відсот�а�(н�ль�цілих�одна�деся-

тих�відсот�а)�від�с�ми�прострочено�о�платеж��(�рошово�о�зобов’язання);

— с�м��бор���прострочено�о�платеж��з��рах�ванням�встановлено�о�інде�с��інфляції�за�весь

час�прострочення;

— три�відсот�а�річних�від�простроченої�с�ми.

7.�Пеня�за�прострочення�ви�онання�по��пцем��рошово�о�зобов’язання�за�до�овором���пів-

лі-продаж��підля�ає�сплаті�і�нарахов�ється�до�повно�о�фа�тично�о�ви�онання�по��пцем�та�о�о

�рошово�о�зобов’язання,�але�не�більше�одно�о�ро��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.03.2016�№ 168/168

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю «СД�ВІСТА» 

земельної ділянки на вул. Саксаганського, 111�а 
у Шевченківському районі 

м. Києва

1.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за�цільовим�призначенням.

2.�Забезпечити�вільний�дост�п�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотри-

манням�власни�ом��мов�продаж��земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт�

та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної�ділян-

�и.

3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Міністерства���льт�ри�У�раїни�від�23.01.2014

№ 185/10/61-14�та�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від�26.05.2014�№ 055-1380.

4.�Питання�відш�од�вання�відновної�вартості�земельних�насаджень�(а�т�обстеження�зелених

насаджень�від�23.05.2002�№ 66)�та�інші�питання�майнових�відносин�виріш�вати�в��становлено-

м��поряд��.

5.�Зарах�вати�до�с�м,�я�і�по��пець�має�сплатити�за�земельн��ділян��,�аванс���с�мі�

790�350,77��рн�(сімсот�дев’яносто�тисяч�триста�п’ятдесят��ривень�77��опійо�),�сплачений

відповідно�до�до�овор��№ 7�від�24.10.2014.�Решта�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�

1�239�276,23��рн�(один�мільйон�двісті�тридцять�дев’ять�тисяч�двісті�сімдесят�шість��ривень

23��опій�и)�сплач�ється�протя�ом�10�бан�івсь�их�днів�від�дня�нотаріально�о�посвідчення

до�овор����півлі-продаж�.

6.�До�овором���півлі-продаж��земельної�ділян�и�передбачити,�що���разі�прострочення�ви�о-

нання��рошово�о�зобов’язання�по��пець�має�сплатити:

— за��ожний�день�прострочення�платеж��пеню���розмірі�0,1�відсот�а�(н�ль�цілих�одна�деся-

тих�відсот�а)�від�с�ми�прострочено�о�платеж��(�рошово�о�зобов’язання);

— с�м��бор���прострочено�о�платеж��з��рах�ванням�встановлено�о�інде�с��інфляції�за�весь

час�прострочення;

— три�відсот�а�річних�від�простроченої�с�ми.

7.�Пеня�за�прострочення�ви�онання�по��пцем��рошово�о�зобов’язання�за�до�овором���пів-

лі-продаж��підля�ає�сплаті�і�нарахов�ється�до�повно�о�фа�тично�о�ви�онання�по��пцем�та�о�о

�рошово�о�зобов’язання,�але�не�більше�одно�о�ро��.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про продаж земельної ділянки 
приватному акціонерному товариству 

«ІНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ» 
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі

медичного призначення на вул. Багговутівській, 1 (літ. Р�2) 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 169/169 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 110, 111, 128 Земельного кодексу України та пункту 3 прикінцевих та перехідних по�

ложень Закону України від 06.09.2012 № 5245�VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Закону України «Про державну реєстра�
цію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009
№ 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земель�
ної ділянки державної та комунальної власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�звіт�про�е�спертн���рошов��оцін-

���земельної�ділян�и�(�адастровий�номер

8000000000:91:006:0043)�на�в�л.�Ба��ов�тів-

сь�ій,�1�(літ.�Р-2)���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�(справа�№�Є-1302).

2.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и��

розмірі�3�471�275,00��рн�(три�мільйони�чотири-

ста�сімдесят�одна�тисяча�двісті�сімдесят�п’ять

�ривень�00��опійо�)�на�підставі�е�спертної��ро-

шової�оцін�и�(висново��про�рин�ов��вартість

земельної�ділян�и�від�27.11.2015).

3.�Продати�приватном��а�ціонерном��това-

риств��«ІНСТИТУТ�РЕПРОДУКТИВНОЇ�МЕДИ-

ЦИНИ»�земельн��ділян����ом�нальної�власно-

сті�(�адастровий�номер�8000000000:91:006:0043)

площею�0,1033��а�за�3�471�275,00��рн�(три

мільйони�чотириста�сімдесят�одна�тисяча�двіс-

ті�сімдесят�п’ять��ривень�00��опійо�)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлової�б�дів-

лі�медично�о�призначення�на�в�л.�Ба��ов�тів-

сь�ій,�1�(літ.�Р-2)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.

Києва.

4.�Затвердити��мови�продаж��приватном�

а�ціонерном��товариств��«ІНСТИТУТ�РЕПРО-

ДУКТИВНОЇ�МЕДИЦИНИ»�земельної�ділян�и�на

в�л.�Ба��ов�тівсь�ій,�1�(літ.�Р-2)���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва�(з�ідно�з�додат�ом).

5.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації):

5.1.�Під�от�вати�в�двотижневий�термін�не-

обхідні�матеріали�для�оформлення�до�овор�

��півлі-продаж��земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:91:006:0043)�площею

0,1033��а�на�в�л.�Ба��ов�тівсь�ій,�1�(літ.�Р-2)��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�за�ціною�та

на��мовах,�визначених�цим�рішенням.

5.2.�Вжити���встановленом��за�онодавством

поряд���заходи�щодо�державної�реєстрації�об-

тяжень�права�власності�по��пця�на�земельн�

ділян��,�я�і�підля�ають�встановленню�до�ово-

ром���півлі-продаж��земельної�ділян�и�відпо-

відно�до��мов�продаж�,�затверджених�цим�рі-

шенням.

6.�Приватном��а�ціонерном��товариств��«ІН-

СТИТУТ�РЕПРОДУКТИВНОЇ�МЕДИЦИНИ»:

6.1.�У�ласти�в�двотижневий�термін�до�овір

��півлі-продаж��земельної�ділян�и.

6.2.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни�з��рах�ванням�обтяжень

права�власності�по��пця�на�земельн��ділян��,

встановлених�до�овором���півлі-продаж��зе-

мельної�ділян�и�відповідно�до��мов�продаж�,�за-

тверджених�цим�рішенням.

7.�До�овором���півлі-продаж��земельної�ді-

лян�и�встановити,�що�право�власності�на�земель-

н��ділян���переходить�до�по��пця�після�нота-

ріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-прода-

ж��земельної�ділян�и�та�за��мови�державної

реєстрації�обтяжень�права�власності�по��пця

на�земельн��ділян���(заборона�на�продаж�або

інше�відч�ження�земельної�ділян�и�та/або�іншо-

�о�речово�о�права�на�неї�до�повно�о�розрах�н-

���за�неї),�сплати�по��пцем�50�відсот�ів�час-

тини�платеж��за�земельн��ділян���та�пені�(�

разі�наявності)�відповідно�до��мов�продаж�,

затверджених�цим�рішенням.

8.�Попередити�приватне�а�ціонерне�това-

риство�«ІНСТИТУТ�РЕПРОДУКТИВНОЇ�МЕДИ-

ЦИНИ»,�що�право�власності�на�земельн��ді-

лян���переходить�до�по��пця�відповідно�до

�мов,�передбачених�п�н�том�7�цьо�о�рішен-

ня,�та�здійснюється�з��рах�ванням�обтяжень

цьо�о�права,�встановлено�о�до�овором���-

півлі-продаж��земельної�ділян�и�відповідно

до��мов�продаж�,�затверджених�цим�рішен-

ням.

9.�Право�власності�на�земельн��ділян���мо-

же�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�140,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

10.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.03.2016�№ 169/169

УМОВИ
продажу приватному акціонерному товариству 

«ІНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ» земельної ділянки 
на вул. Багговутівській, 1 (літ. Р�2) у Шевченківському районі м. Києва

1.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за�цільовим�призначенням.

2.�Забезпечити�вільний�дост�п�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотриманням

власни�ом��мов�продаж��земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�ата-

ції�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної�ділян�и.

3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлення

дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�оно-

давством�У�раїни.

4.�Зарах�вати�до�с�м,�я�і�по��пець�має�сплатити�за�земельн��ділян��,�аванс���с�мі�1�094

171,62��рн�(один�мільйон�дев’яносто�чотири�тисячі�сто�сімдесят�одна��ривня�62��опій�и),�спла-

чений�відповідно�до�до�овор��№ 6�від�30.07.2015.�Решта�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�2�377

103,38��рн�(два�мільйони�триста�сімдесят�сім�тисяч�сто�три��ривні�38��опійо�)�сплач�ється���та-

�ом��поряд��:

— протя�ом�30��алендарних�днів�від�дня�нотаріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-прода-

ж� —�50�відсот�ів�частини�платеж�,�що�зарахов�ється�до�місцево�о�бюджет�,�що�в�розрах�н��

становить�1�188�551,69��рн�(один�мільйон�сто�вісімдесят�вісім�тисяч�п’ятсот�п’ятдесят�одна

�ривня�69��опійо�).�Решта�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�1�188�551,69��рн�(один�мільйон�сто

вісімдесят�вісім�тисяч�п’ятсот�п’ятдесят�одна��ривня�69��опійо�)�сплач�ється���розстроч���про-

тя�ом�двох�ро�ів�рівними�частинами�з�наст�пно�о�місяця,�що�настає�за�місяцем,�в�я�ом��здійс-

нено�перший�платіж,�але�не�пізніше�ніж�до�25�числа��ожно�о�місяця.

5.�Розмір�платеж��визначається�із�врах�ванням�інде�с��інфляції,�встановлено�о�Державною

сл�жбою�статисти�и�У�раїни�за�період�з�місяця,�що�настає�за�тим,�в�я�ом��внесено�перший

платіж,�по�місяць,�що�перед�є�місяцю�внесення�платеж�,�при�цьом��до�овором���півлі-прода-

ж��земельної�ділян�и�передбачити,�що�я�що���б�дь-я�ом��місяці�інде�с�інфляції�становить�мен-

ше�100�відсот�ів,�то�під�час�визначення�розмір��платеж��він�врахов�ється�за�та�ий�місяць�на�рів-

ні�100�відсот�ів.

6.�По��пець�має�право�достро�ово�сплатити�решт��(залишо�)�вартості�земельної�ділян�и�піс-

ля�внесення�першо�о�або�чер�ово�о�платеж�.

У�разі�достро�ової�сплати�зобов’язань�по�до�овор����півлі-продаж��нарах�вання�інде�с��ін-

фляції�припиняється,�а�останній�платіж�б�де�визначатися�з�врах�ванням�інде�с��інфляції�за�пе-

ріод�з�місяця,�що�настав�після�сплати�першо�о�внес��,�по�місяць,�що�перед�є�місяцю�внесен-

ня�останньо�о�(достро�ово�о)�платеж�.

7.�До�овором���півлі-продаж��земельної�ділян�и�передбачити,�що�по��пець���разі�простро-

чення�ви�онання��рошово�о�зобов’язання�має�сплатити:

— за��ожний�день�прострочення�платеж��пеню���розмірі�0,1�відсот�а�(н�ль�цілих�одна�деся-

та�відсот�а)�від�с�ми�прострочено�о�платеж��(�рошово�о�зобов’язання).�Нарах�вання�пені�за

прострочення�ви�онання�зобов’язання�здійснюється�на�день�фа�тично�о�по�ашення�бор�ових

зобов’язань;

— с�м��бор���прострочено�о�платеж��з��рах�ванням�встановлено�о�інде�с��інфляції�за�весь

час�прострочення;

— три�відсот�и�річних�від�простроченої�с�ми.

8.�Пеня�за�прострочення�ви�онання�по��пцем��рошово�о�зобов’язання�за�до�овором���пів-

лі-продаж��підля�ає�сплаті�і�нарахов�ється�до�повно�о�фа�тично�о�ви�онання�по��пцем�та�о�о

�рошово�о�зобов’язання,�але�не�більше�одно�о�ро��.

9.�При�простроченні�по�ашення�платеж��на�два�місяці,�починаючи�з�25�числа�місяця,�в�я�о-

м��здійснювався�перший�або�чер�овий�платіж,�розстрочення�платеж��за�придбання�земельної

ділян�и�припиняється.�В�та�ом��разі�протя�ом�наст�пно�о�дня�з�момент��припинення�розстро-

чення�платеж��по��пець�зобов’язаний�сплатити�решт��(залишо�)�вартості�земельної�ділян�и.

10.�У�до�оворі���півлі-продаж��земельної�ділян�и�встановити�обтяження�права�власності�по-

��пця�на�земельн��ділян���шляхом�на�ладення�заборони�на�розпорядження�земельною�ділян-

�ою,�в�том��числі�продаж�або�інше�відч�ження�по��пцем�земельної�ділян�и�та/або�інших�речо-

вих�прав�на�земельн��ділян���до�повно�о�розрах�н���за�неї�з�ідно�з��мовами�до�овор����півлі-

продаж�,�зо�рема�заборонити:

— ��ладати�до�овори���півлі-продаж�,�міни,�дар�вання�або�іншо�о�відч�ження�земельної�ді-

лян�и,�а�та�ож�передавати�земельн��ділян���в�застав��(іпоте��)�та�до�стат�тно�о��апітал��юри-

дичних�осіб;

— поділ�земельної�ділян�и�або�її�об’єднання�з�іншими�земельними�ділян�ами;

— ��разі�передачі�по��пцем�земельної�ділян�и�в�оренд��надавати�з�од��орендарям�на�заста-

в��(іпоте��)�права�оренди�земельної�ділян�и,�а�та�ож�на�передач��(внесення)�права�оренди�зе-

мельної�ділян�и�до�стат�тно�о��апітал��юридичних�осіб;

— ��ладати�до�овори�с�перфіцію�та�вчиняти�б�дь-я�і�інші�дії�та�правочини,�я�і�мож�ть�спри-

чинити�або�пов’язані���майб�тньом��з�переходом�права�власності�на�земельн��ділян���до�інших

осіб.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, 
що перебуває в оренді 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» на вул. Вишгородській, 45 

у Подільському районі м. Києва, та внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 06.12.2005 № 85�6�00234 

(зі змінами, внесеними угодою від 15.05.2007 № 85�6�00324)
Рішення Київської міської ради № 173/173 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 79�1, 83, 93, 116, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про
оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�
вання земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу зе�
мельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» та враховуючи звер�
нення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» від 18.11.2014 № К�23648, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и�ПРИ-

ВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«АГ-

РОФІРМА�«ТРОЯНДА»�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о��ом-

пле�с��з�об’є�тами�соціально-�ромадсь�о�о

призначення�та�пар�ін�ами�на�в�л.�Виш�ород-

сь�ій,�45���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�та�по-

діл�земельної�ділян�и��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�площею

12,9823� �а� (�адастровий� номер

8000000000:85:148:0001)�на�в�л.�Виш�ород-

сь�ій,�45���Подільсь�ом��районі�м.�Києва,�я�а

переб�ває�в�оренді�ПРИВАТНОГО�АКЦІОНЕР-

НОГО�ТОВАРИСТВА�«АГРОФІРМА�«ТРОЯНДА»

на�підставі�до�овор��оренди�земельної�ділян-

�и�від�06.12.2005�№ 85-6-00234�(зі�змінами,

внесеними���одою�від�15.05.2007�№ 85-6-

00324)�на�сформовані�в�межах��ате�орії�зе-

мель�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови�зе-

мельні�ділян�и,�а�саме:

— земельн��ділян���площею�6,8901��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:85:148:0071) —

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о��омпле�с��з�об’є�тами�соціаль-

но-�ромадсь�о�о�призначення�та�пар�ін�ами

на�в�л.�Виш�ородсь�ій,�45���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва;

— земельн��ділян���площею�6,0922��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:85:148:0081) —

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о��омпле�с��з�об’є�тами�соціаль-

но-�ромадсь�о�о�призначення�та�пар�ін�ами

на�в�л.�Виш�ородсь�ій,�45���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(заява�ДЦ�від�09.09.2015�№ 01014-

000187779-014,�справа�№�А-21406).

2.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и,�зареєстровано�о�в��низі�записів

державної�реєстрації�до�оворів�оренди�зем-

лі�від�06.12.2005�№ 85-6-00234�(зі�змінами,

внесеними���одою�від�15.05.2007�№ 85-6-

00324),�залишивши�в�оренді�на�15�ро�ів�ПРИ-

ВАТНОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА�«АГ-

РОФІРМА�«ТРОЯНДА»�в�межах��ате�орії�зе-

мель�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови�зе-

мельн��ділян���площею�6,8901��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:85:148:0071)�для�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о��омпле�с��з�об’є�тами�соціально-�ро-

мадсь�о�о�призначення�та�пар�ін�ами�на�в�л.
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Виш�ородсь�ій,�45���Подільсь�ом��районі�

м.�Києва.

3.�Припинити�право��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�площею�6,0922��а�(�адастровий

номер�8000000000:85:148:0081)�та�зарах�ва-

ти�її�до�земель�запас��житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови�(лист�ПРИВАТНОГО�АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА�«АГРОФІРМА�«ТРОЯНДА»�від

01.07.2015�№ 659).

4.�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«АГРОФІРМА�«ТРОЯНДА»:

4.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладення�до�о-

вор��про�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и,�зареєстровано�о�в��низі

записів�державної�реєстрації�до�оворів�орен-

ди�землі�від�06.12.2005�№ 85-6-00234�(зі�змі-

нами,�внесеними���одою�від�15.05.2007�№ 85-

6-00324).

4.2.�Встановити,�що�розмір�річної�оренд-

ної�плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�06.12.2005�№ 85-6-

00234�(зі�змінами,�внесеними���одою�від

15.05.2007�№ 85-6-00324),�підля�ає�при-

веденню���відповідність�до�норм�за�оно-

давства.

4.3.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

4.4.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

4.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації,�а�та�ож�питання�пайової��часті���роз-

вит���інфрастр��т�ри�міста�виріш�вати�в�по-

ряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�статей�141,�143�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Грищенко Олександрі Григорівні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Цілинній, 22 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 180/180 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Гри-

щен�о�Оле�сандрі�Гри�орівні�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цілинній,

22���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№�А-10965).

2.�Передати��ромадянці�Грищен�о�Оле�сан-

дрі�Гри�орівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,���приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0577��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:050:0042)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цілинній,�22��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Грищен�о�Оле�сандрі�Гри�о-

рівні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мова-

ми�і�обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до��-

ментами,�що�дають�право�на�ви�онання�під-

�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержани-

ми�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отов�и�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми�та�по�одити�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�20.06.2007

№ 19-6088,�дочірньо�о�підприємства�«Інсти-

т�т�Генерально�о�план��міста�Києва»�від

28.02.2007�№ 481,��правління�охорони�нав�о-

лишньо�о�природно�о�середовища�від�19.10.2007

№ 071/04-4-22/5876,�Державно�о��правління

охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середо-

вища�в�м.�Києві�від�06.09.2012�№ 05-08/4476

та�Головно�о��правління�Держзема�ентства��

м.�Києві�від�26.11.2014�№ 19-26-0.3-6508/2-

14.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Кудрявченку Миколі Олександровичу у приватну власність

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Героїв війни, 9�а у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 184/184 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на�

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

К�дрявчен���Ми�олі�Оле�сандрович��для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Героїв�війни,�9-а���Солом’янсь�ом��райо-

ні� м.� Києва� (�ате�орія� земель —� землі�

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�

А-8415).

2.�Передати��ромадянин��К�дрявчен���Ми-

�олі�Оле�сандрович�,�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��3�цьо�о�рішення,���приватн��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,0546��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:72:515:0040)�для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ге-

роїв�війни,�9-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��К�дрявчен���Ми�олі�Оле�-

сандрович�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становле-

ном��за�онодавством�поряд��.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміще-

них���межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�11.10.2005

№ 19-8658,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�08.04.2015�№ 19-26-

0.3-5448/2-15.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����поряд-

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд

Рішення Київської міської ради № 207/207 від 10 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що частину зазначеної на схемі земельної ділянки рішенням
Київської міської ради від 18.12.2008 № 922/922 передано у власність громадянці Максимчук Н. С. у пров.
Крейсера «Аврора», 8, зважаючи на категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікро�
району «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими во�
ни користуються, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроблен-

ня�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Мороз��Іван��Ана-

толійович����мі�рорайоні�Ж�ляни���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10

�а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)���власність

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�

(К-25989).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457 та розглянувши проект землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«КОЛОС АГРОТЕХСЕРВІС» договору оренди земельної ділянки

для експлуатації центру реабілітації та релаксації з магазинами
та офісами на перетині вул. Костянтинівської та Верхнього Валу 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 164/164 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛОС АГРОТЕХ�
СЕРВІС» від 12.05.2015 № КОП�0564, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�23.02.2004�№ 85-6-00101

площею� 0,1062� �а� (�адастровий� номер

8000000000:85:365:0034),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«Колос-А�ротехсер-

віс»�для�е�спл�атації�центр��реабілітації�та�ре-

ла�сації�з�ма�азинами�та�офісами�на�перетині

в�л.�Костянтинівсь�ої�та�Верхньо�о�Вал����По-

дільсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�№�А-21602).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначений�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�23.02.2004�№ 85-6-00101,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«КОЛОС�АГРОТЕХСЕРВІС»:

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-
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жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�23.02.2004�№ 85-6-00101.

3.2.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�21.10.2015

№ 057041-18633.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«Автобудкомплекс�К» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративно�виробничих будівель і споруд 

на вул. Резервній, 8�а в Оболонському районі м. Києва 
та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 158/158 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем�

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Автобуд�
комплекс�К» від 07.08.2015 № КОП�0676, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�14.10.2005�№ 78-6-00323

площею� 0,9563� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:082:0006),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�від�ритим�а�ціонер-

ним�товариством�«Автотранспортне�підприєм-

ство�№ 3»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

адміністративно-виробничих�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Резервній,�8-а�в�Оболонсь�ом��районі

м.�Києва�(справа�№�А-21845).

2.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�14.10.2005�№ 78-6-00323,�а�са-

ме:�слова�та�цифри�«від�рите�а�ціонерне�това-

риство�«Автотранспортне�підприємство�№ 3»

замінити�словами�«товариство�з�обмеженою

відповідальністю�«Автоб�д�омпле�с-К».

3.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�14.10.2005�№ 78-6-00323,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Автоб�д�омпле�с-К»:

4.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладення�додат-

�ової���оди�про�поновлення�та�внесення�змін

до�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

14.10.2005�№ 78-6-00323.

4.2.�Питання�пайової��часті�та���ладення

з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

4.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�17.08.2015

№ 057041-14753.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Іванову Сергію Іннокентійовичу 

для обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Червоноармійській, 6�д 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 189/189 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля�
нувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на�
турі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянин��Іванов��Сер�ію�Інно�ентійович�

для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Червоно-

армійсь�ій,�6-д���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови,�справа�№�П-8784).

2.�Передати��ромадянин��Іванов��Сер�ію�Ін-

но�ентійович����приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,1000��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:198:0013)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Чер-

воноармійсь�ій,�6-д���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва.

3.�Громадянин��Іванов��Сер�ію�Інно�ентійо-

вич�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення

з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Шекурову Олексію Володимировичу 

та Козинському Костянтину Сергійовичу 
для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Цимбалів Яр, 14 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 190/190 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих

та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз�
глянувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міс�
цевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянам�Ше��ров��Оле�сію�Володимиро-

вич��та�Козинсь�ом��Костянтин��Сер�ійович��для

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цимбалів�Яр,

14���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�П-9251).

2.�Передати��ромадянам�Ше��ров��Оле�сію

Володимирович��та�Козинсь�ом��Костянтин�

Сер�ійович����спільн��част�ов��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,0874��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:79:256:0051),�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�для�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Цимбалів�Яр,�14���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�з�розподілом�часто����праві�спільної

част�ової�власності�на�вищезазначен��земель-

н��ділян��,�а�саме:

— част�а��ромадянина�Ше��рова�Оле�сія

Володимировича —�1/2�від�0,0874��а;

— част�а��ромадянина�Козинсь�о�о�Костян-

тина�Сер�ійовича —�1/2�від�0,0874��а.

3.�Громадянам�Ше��ров��Оле�сію�Володими-

рович��та�Козинсь�ом��Костянтин��Сер�ійови-

ч�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Філатовій Вірі Валентинівні 

для обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 82�б 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 188/188 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пере�
хідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Філатовій�Вірі�Валентинівні�для�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�82-б��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№�П-9349).

2.�Передати��ромадянці�Філатовій�Вірі�Ва-

лентинівні���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0724��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:279:0070)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��о-

вій,�82-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Філатовій�Вірі�Валентинівні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�ів�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Остапчук Валентині Василівні 
для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Кам’янці�Подільському, 25 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 195/195 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пере�

хідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Остапч���Валентині�Василівні�для

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Кам’янці-По-

дільсь�ом�,�25���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови,�справа�N�П-9305).

2.�Передати��ромадянці�Остапч���Валенти-

ні�Василівні���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0694��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:016:0007)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель� і� спор�д� �� пров.�

Кам’янці-Подільсь�ом�,�25���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Остапч���Валентині�Василів-

ні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення

з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Терентьєву Івану Тимофійовичу 

для обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Академіка Кащенка, 31�а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 199/199 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля�
нувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце�
вості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянин��Терентьєв��Іван��Тимофійович�

для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�А�адемі-

�а�Кащен�а,�31-а���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової

та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9227).

2.�Передати��ромадянин��Терентьєв��Іван�

Тимофійович����приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0510��а�(�адастровий�номер

8000000000:79:172:0054)�із�земель��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�А�адемі�а�Ка-

щен�а,�31-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Терентьєв��Іван��Тимофійо-

вич�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 209/209 від 10 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що частину зазначеної земельної ділянки рішенням Київської
міської ради від 21.05.2009 № 507/1563 передано у власність громадянину Патлаченку А. Г. (державний акт
на право власності від 15.07.2011 № 06�7�05789), на іншу частину земельної ділянки відповідно до частини
шостої статті 118 Земельного кодексу України немає згоди землекористувача (архівна довідка виконавчого
комітету Києво�Святошинської райради народних депутатів Київської області районного державного архі�
ву від 23.12.95 № 526), зважаючи на категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайо�
ну «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони ко�
ристуються, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин��Мороз��Іван�

Анатолійович����мі�рорайоні�Ж�ляни���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�(К-25988).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Грецькій Тамарі Олексіївні, 

Грецькому Миколі Івановичу, Грецькій Марії Дмитрівні 
та Струк Яні Миколаївні для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Лисогірській, 29�б 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 198/198 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих

та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз�
глянувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міс�
цевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянам�Грець�ій�Тамарі�Оле�сіївні,�Грець-

�ом��Ми�олі�Іванович�,�Грець�ій�Марії�Дмит-

рівні�та�Стр���Яні�Ми�олаївні�для�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лисо�ірсь�ій,�29-б���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�П-9178).

2.�Передати��ромадянам�Грець�ій�Тамарі

Оле�сіївні,�Грець�ом��Ми�олі�Іванович�,�Грець-

�ій�Марії�Дмитрівні�та�Стр���Яні�Ми�олаївні��

спільн��част�ов��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0737� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:415:0351)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лисо-

�ірсь�ій,�29-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

з�розподілом�часто����праві�спільної�част�ової

власності�на�вищезазначен��земельн��ділян-

��,�а�саме:

— част�а��ромадян�и�Грець�ої�Тамари�Оле�-

сіївни —�1/4�від�0,0737��а;

— част�а��ромадянина�Грець�о�о�Ми�оли

Івановича —�1/4�від�0,0737��а;

— част�а��ромадян�и�Грець�ої�Марії�Дмитрів-

ни —�1/4�від�0,0737��а;

— част�а��ромадян�и�Стр���Яни�Ми�олаїв-

ни —�1/4�від�0,0737��а.

3.�Громадянам�Грець�ій�Тамарі�Оле�сіївні,

Грець�ом��Ми�олі�Іванович�,�Грець�ій�Марії

Дмитрівні�та�Стр���Яні�Ми�олаївні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-

стр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до-

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����поряд-

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення весняного двомісячника з благоустрою, 
озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва 

в 2016 році
Розпорядження № 145 від 12 березня 2016 року

Відповідно ло законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні», Указу Президенти України віл 06 серпня 1998 року JY» 855/98 «Про День довкілля», розпорядження Ка�
бінету Міністрів України під 31 березня 2010 року № 777�р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чис�
те довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», з метою пропагування екологічних знань се�
ред широких верств населення, підвищення рівня екологічної культури, а також санітарного очищення тери�
торії міста Києва після зимового періоду, відновлення благоустрою та озеленення території, підготовки об’�
єктів міської інфраструктури до проведення загальнодержавних і загальноміських заходів:

1.�Провести�в�місті�Києві:

1.1.�Весняний�двомісячни��з�бла�о�строю,�озе-

ленення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста

Києва�з�14�березня�до�06�травня�2016�ро��.

1.2.�День�дов�ілля —�16��вітня�2016�ро��.

2.�Утворити��омісію�з�проведення�весняно�о

двомісячни�а�з�бла�о�строю,�озеленення�та�по-

ліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва���2016

році�та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

3.�Затвердити:

3.1.�Порядо��роботи��омісії�з�проведення�вес-

няно�о�двомісячни�а�з�бла�о�строю,�озеленення

та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва��

2016�році,�що�додається.

3.2.�Планові�по�азни�и�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій�ви�онання�заходів�вес-

няно�о�двомісячни�а�з�бла�о�строю,�озеленення

та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва��

2016�році,�що�додаються.

3.3.�Планові�по�азни�и�департаментів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�та��ом�нальних�під-

приємств�міста�Києва�ви�онання�заходів�весня-

но�о�двомісячни�а�з�бла�о�строю,�озеленення�та

поліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва���2016

році,�що�додаються.

3.4.�План�заходів�з�ор�анізації�та�проведення�в

місті�Києві�Дня�дов�ілля���2016�році,�що�додаєть-

ся.

4.�Районним�н�місті�Києві�державним�адмініс-

траціям,�департаментам�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),��ерівни�ам�підприємств��ом�наль-

ної�форми�власності�розробити�плани�заходів�що-

до�проведення�весняно�о�двомісячни�а�з�бла�о-

�строю,�озеленення�та�поліпшення�санітарно�о

стан��міста�Києва���2016�році.

5.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмініс-

траціям:

5.1.�До�14�березня�2016�ро����творити�район-

ні��омісії�з�проведення�весняно�о�двомісячни�а�з

бла�о�строю,�озеленення�та�санітарно�о�стан�

районів�і�забезпечити�ви�онання�затверджених

планових�по�азни�ів�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій�ви�онання�заходів�весняно-

�о�двомісячни�а�з�бла�о�строю,�озеленення�та

поліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва���2016

році.

5.2.�Інформ�вати�меш�анців�район��через�за-

соби�масової�інформації,�на�дош�ах�для�о�оло-

шень�біля��ожно�о�житлово�о�і�нежитлово�о�б�-

дин���про�проведення�весняно�о�двомісячни�а�з

бла�о�строю,�озеленення�та�поліпшення�санітар-

но�о�стан��міста���2016�році.

5.3.�До��часті���ви�онанні�запланованих�захо-

дів�весняно�о�двомісячни�а�з�бла�о�строю,�озе-

ленення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста

Києва���2016�році�зал�чити�працівни�ів�підпри-

ємств,��станов�та�ор�анізацій�район��незалежно

від�форм�їх�власності�та�відомчо�о�підпоряд��-

вання,��ромадсь�ість.

5.4.�У�період�весняно�о�двомісячни�а�з�бла�о-

�строю,�озеленення�та�поліпшення�санітарно�о

стан��міста�Києва���2016�році�проводити�на�тери-

торії�районів�роботи�з��лашт�вання�та�відновлен-

ня�фасадів�б�дівель,�твердо�о�по�риття�приб�-

дин�ових�територій,�дорі��і�трот�арів,�забезпе-

чення�зовнішньо�о�освітлення,�озеленення,�роз-

міщення�садово-пар�ових�меблів,�здійснення�ін-

ших�заходів,�спрямованих�на�поліпшення�техніч-

но�о�і�санітарно�о�стан��інфрастр��т�ри�районів

та��омфортності�життя��иян�та��остей�міста.

6.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям,�департаментам�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�та��ом�нальним�підприєм-

ствам�міста�Києва�щопонеділ�а�надавати�до

Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�оперативн��інфор-

мацію�про�ви�онання�планових�по�азни�ів�ви-

�онання�заходів�весняно�о�двомісячни�а�з�бла-

�о�строю,�озеленення�та�поліпшення�санітар-

но�о�стан��міста�Києва���2016�році,�зазначе-

них���підп�н�тах�3.2,�3.3�п�н�т��3�цьо�о�розпо-

рядження.

7.�По�ласти�персональн��відповідальність�на

�ерівни�ів�житлово-�е�спл�атаційних�ор�аніза-

цій�всіх�форм�власності,�а�та�ож�на��ерівни�ів

підприємств�міста�Києва�за�проведення�захо-

дів�шодо�по�ращення�бла�о�строю�в�період

проведення�весняно�о�двомісячни�а�з�бла�о-

�строю,�озеленення�та�поліпшення�санітарно-

�о�стан��міста�Києва���2016�році.

8.�Департаментам�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),��ом�нальним�підприємствам�міс-

та�Києва,�районним�в�місті�Києві�державним

адміністраціям�до�10�травня�2016�ро���надати

до�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�зведений�за�аль-

ний�звіт�ви�онання�планових�по�азни�ів�захо-

дів�осінньо�о�місячни�а�з�бла�о�строю,�озеле-

нення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста

Києва���2016�році�(із�зазначенням�адрес).

9.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�роз�лян�ти�зві-

ти�та�за�альні�підс�м�и�ви�онання�планових

по�азни�ів�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій,�департаментів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),��ом�нальних�підпри-

ємств�міста�Києва�та�до�17�травня�2016�ро��

подати�пропозиції�щодо�рейтин�ів�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій,�департа-

ментів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції),��ом�нальних�підприємств�міста�Києва�на

роз�ляд��омісії�з�проведення�весняно�о�дво-

місячни�а�з�бла�о�строю,�озеленення�та�по-

ліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва���2016

році.

10.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�до�31�травня�2016

ро���під�от�вати�прое�т�розпорядження�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�про�підс�м�и

проведення�весняно�о�двомісячни�а�з�бла�о�ст-

рою,�озеленення�та�поліпшення�санітарно�о�ста-

н��міста�Києва���2016�році�та�подати�йо�о�на�по-

�одження�в��становленом��поряд��.

11.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів�та��олів�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

12.03.2016�р.�№�145

Склад 
комісії з проведення весняного двомісячника 

з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану 
міста Києва у 2016 році

Пантелеєв�Петро�Оле�сандрович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,��олова��омісії

Панчій�Tаpac�Михайлович ви�он�ючий�обов'яз�и�начальни�а��правління

�онтролю�за�бла�о�строєм�Департамент��місь�о�о

бла�о�строю� та� збереження� природно�о

середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

заст�пни���олови��омісії

Рибал�о�Наталія�Іванівна начальни�� відділ�� по� роботі� з� районними

державними�адміністраціями��ом�нально�о

підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)�"Київбла�о�стрій",�се�ретар��омісії

Абрамов�Михайло�Оле�сандрович начальни���правління�обстеження�та�аналіз�

стан��бла�о�строю�територій��ом�нально�о

підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)�"Київбла�о�стрій"

Аврамен�о�Єв�ен�Володимирович заст�пни���олови�Голосіївсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Блохов�Сер�ій�Володимирович заст�пни���олови�Оболонсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Бял�овсь�ий�Володимир�Ві�торович перший�заст�пни���олови�Солом'янсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Д�бови��Ми�ола�Гри�орович перший�заст�пни���олови�Подільсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Ж��ова�Лариса�Петрівна дире�тор��ом�нальної�бюджетної��станови

"Конта�тний�центр�міста�Києва"

Кліпа�Іван�Анатолійович дире�тор��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�"Київбла�о�стрій"

Крохмалю��Ві�тор�Васильович перший�заст�пни���олови�Деснянсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

К�рбаль�Юрій�Петрович начальни��Дире�ції�по�б�дівництв��та��триманню

об'є�тів�транспорт��та�допоміжної�інфрастр��т�ри

�ом�нально�о�підприємства�"Київпастранс"

К�чинсь�ий�Ми�ола�Си�ізм�ндович заст�пни��дире�тора�Департамент��–�начальни�

�правління�професійної�освіти�Департамент�

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)

Линни��Наталія�Володимирівна начальни��відділ��х�дожньою�оформлення�та

ландшафтної�архіте�т�ри��правління�ландшафтної

архіте�т�ри,� �омпле�сно�о� бла�о�строю

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Лозовий�Василь�Борисович перший�заст�пни���олови�Дарниць�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Мавлянов�Данило�Бешимович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��-

начальни���правління�е�оло�ії�та�природних

рес�рсів�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю

та� збереження� природно�о� середовища

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Малихін�Оле�сандр�Володимирович заст�пни��дире�тора�Департамент��–�начальни�

�правління��онтролю�е�спл�атації�житлово-

�ом�нальної�інфрастр��т�ри�Департамент�

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)

Ми�олаєн�о�Юрій�Іванович заст�пни���олови�Шевчен�івсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації

Осипов�Валентин�Оле�сандрович заст�пни���енерально�о�дире�тора��ом�нальної

�орпорації�"Київавтодор"

Павлен�о�Роман�Гри�орович дире�тор�з�питань�бла�о�строю�на�водних�об'є�тах

�ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�спл�атації

земель�водно�о�фонд��м.�Києва�"Плесо"

Пилипч���Сер�ій�Іванович перший�заст�пни���олови�Святошинсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Побочний�Оле�сандр�Ми�олайович начальни��відділ��з�питань�бла�о�строю�та
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№ Найменування
показника

Одиниці
виміру

Голо�
сіївська

Дарни�
цька

Деснян�
ська

Дніпров�
ська

Оболон�
ська

Печер�
ська

Поділь�
ська

Святошин�
ська

Солом’ян�
ська

Шевчен�
ківська

Всього
по місту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

і Витрачено коштів
на благоустрій, 
у т.ч.:

тис. грн 27741,7 27558,8 16401,4 21296,2 20941,0 12927,2 11226,8 35620,1 26440,1 21575,4 221728,7

бюджетних коштів тис. грн 12568,2 8'758,O 7745,9 8096,2 7532.6 9893.8 7895,2 6705.1 6569.3 8420,4 84184,7

позабюджетних
коштів

тис. грн 15173.5 18800.8 8655.5 13200.0 13408.4 3033,4 3331.6 28915.0 19870,8 13155,0 137544,0

2 Вулично�шляхове
господарство:

2.1 Відновлено тверде
покриття

кв.м 7570 5620 4050 2100 1830 3684 4944 8160 6271 3600 47829

доріг кв.м 3610 2700 2500 2000 1000 3434 4344 3780 3251 2000 28619

тротуарів кв.м 2050 800 150 100 180 250 500 2100 1700 1600 9430

міжквартальних
проїздів

кв.м 900 670 700 350 1300 60 3980

внутрішньокварта�
льних проїздів

кв.м 1010 1450 700 300 100 980 1260 5800

2 2 Прибрано доріг
від піскозмету

кв.м 202 140 99 138 132 100 136 124 116 150 1337

2.3 Відремонтовано
зливоприймачів/
оглядових
колодязів

од. 115 61 51 24 32 60 29 41 147 75 635

од. 41 50 77 10 15 33 22 24 39 32 343

2.4 Очищено
злнвоприймачів/
оглядових
колодязів

од. 1566 1302 1382 1117 1431 838 989 1205 1279 1386 12495

од. 250 456 347 292 310 138 394 239 354 460 3240

3 Зовнішнє
освітлення:

3.1 входів у будинки
(під’їзди)

од. 694 250 1903 660 1216 745 465 270 643 1516 8362

3.2 внутрішньо�
квартальних
проїздів

пог.м 9500 2100 8500 9400 10 9500 9400 10300 10300 69010

3.3 вулиць, площ
провулків, тощо

пог.м 22700 9330 19700 20800 24 21000 20700 23201 23100 160555

3.4 відремонтовано
(закрито) лючки на
опорах освітлення
контактної мережі

од. 37 5 31 33 30 15 36 36 32 255

од. 12 5 27 56 13 2 115

3.5 очищено опори
освітлення
контактної мережі
від
несанкціоновано
наклеєних
оголошень та
листівок

од. 1338 120 1112 945 720 1200 1407 1211 1786 9839

од. 89 40 517 2500 970 23 4139

4 Озеленення:

4.1 знято / кроновано
сухостійних дерев

од. 138 280 437 342 465 225 570 613 652 363 4085

од. 1115 110 841 200 825 157 1498 1122 1091 1147 8106

4.2 посаджено дерев од. 554 2350 815 570 1367 311 804 1800 1620 803 10994

4.3 посаджено кущів од. 2980 2724 1917 1220 3070 1298 733 3425 3899 3955 25221

4.4 висаджено квітів тис. од. 451 128 83 15 297 23 371 461 902 90 2821

4.5 очищено зелених
зон. схилів від
побутових
відходів

га 589.1 259.3 1238.0 665.4 325.0 79,4 607,6 852.0 549,4 569.0 5734,1

5 Санітарна очистка:

5 1 облаштовано
нових
контейнерних
майданчиків

од. 2 4 16 6 4 9 4 11 30 2 88

П� і Г�подібними
огорожами

5.2 ліквідовано
стихійних звалищ
відходів

од. 3 3 4 2 2 2 2 3 2 23

6 Житлове
господарство:

6.1 відремонтовано
фасадів

тис. кв.м 2,5 7.6 1.4 0.8 2.5 1,3 1.9 3,1 6,2 3,0 30,3

6.2 відремонтовано
вхідних груп
(піддашки, сходи,
двері)

од. 40 106 274 92 50 78 55 234 151 227 1307

6.3 встановлено
нових дитячих
майданчиків

од.� 9 3 2 5 3 12 5 5 44

6.4 відремонтовано:
дитячих
майданчиків

од. 112 15 343 47 148 63 73 391 168 222 1582

спортивних
майданчиків

од. 6 93 27 11 19 9 9 52 16 45 287

6.5
.

відремонтоване
тверде покриття
прибудинкових
територій

кв.м 910 1700 1900 1 100 450 210 6088 1750 263 1030 15401

6.6 встановлено/
відремонтовано
лав відпочинку

од. 27 25 11 50 24 4 9 57 15 43 265

од. 88 92 659 65 313 101 421 215 221 979 3154

7 Інші показники:

7.1 упорядковано
пам'ятників.
пам'ятних знаків.
меморіальних
дощок тощо

од. 15 5 21 2 20 5 53 4 151 276

7.2 проведено
санітарне
очищення
кладовищ

од. 5 3 3 1 1 2 4 4 3 26

7.3 відновлено
благоустрій після
розриттів на
інженерних
мережах

кв.м 2000 1400 5700 500 5450 860 2650 7650 6479 18102 50791

7.4 відпрацьовано
звернень, що
надійшли до КБУ
"Контактний
центр"

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7.5 відремонтовано
павільйонів
очікування '
покажчиків
міського
громадського
транспорту

од. 5 1 11 10 7 17 2 12 65

од. 10 1 30 21 22 36 2 34 156

7.6 очищено
берегових смуг,
водойм

га 3.5 10.0 40.7 60.0 17,4 17.6 1.5 32,8 183.5

7.7 відпрацьовано
громадськістю

люди�
но�днів

36000 33016 37792 5000 32600 3600 6334 53800 51748 12400 272290

�онтролю�за�охороною�природно�о�середовища

Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Попов�Володимир�Станіславович ви�он�ючий�обов'яз�и�першо�о�заст�пни�а��олови

Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Симонов�Сер�ій�Анатолійович �енеральний�дире�тор�Київсь�о�о��ом�нально�о

об'єднання�зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації

зелених�насаджень�міста�"Київзеленб�д"

Рижен�о�Юрій�Ми�олайович заст�пни��начальни�а��правління�тор�івлі�та

поб�т��Департамент��промисловості�та�розвит��

підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)

Т�ач���Роман�Станіславович заст�пни��дире�тора�Департамент��-�начальни�

�правління�з�питань�надзвичайних�сит�ацій

Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження

природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

Шпильовий�Іван�Федорович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент�

транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�і�державної�адміністрації)�12.03.2016�№�145

ПОРЯДОК 
роботи комісії з проведення весняного двомісячника із благоустрою, 
озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2016 році

1.�Метою�роботи��омісії�з�проведення�весняно�о�двомісячни�а�з�бла�о�строю,�озеленення�та

поліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва���2016�році�(далі —�Комісія)�є�забезпечення�дієво�о

�онтролю�за�ви�онанням�запланованих�заходів�районними�в�місті�Києві�державними�адміністра-

ціями,�департаментами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),��ом�нальними�підприємствами�міста�Києва�та�ефе�тивністю�ор�анізації�їх�роботи.

2.�Форма�проведення:�виїзне�обстеження�території�районів�та�підс�м�ове�засідання�Комісії

в�приміщенні,�я�е�визначає�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація.

3.�Графі��проведення�виїзних�засідань:

*�перший���спис���забезпеч�є�транспорт�для�проведення�о�ляд��з�ідно�з�по�одженим�мар-

шр�том�р�х�,�др��ий —�надає�приміщення�для�засідання�Комісії.�Графі��виїзних�засідань�може

б�ти�змінений��оловою�Комісії.

4.�Голови�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�на�засіданнях�Комісії�звіт�ють�Ко-

місії�про�ви�онання�запланованих�заходів,�прото�ольних�дор�чень�Комісії�та�про�ініціативні�за-

ходи�щодо�поліпшення�бла�о�строю�в�районі.

5.�У�день�засідання�Комісії�(щосереди)��олови�районних��омісій�з�проведення�весняно�о�дво-

місячни�а�з�бла�о�строю,�озеленення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста���2016�році,�я�і

звіт�ють�Комісії,�разом�з�представни�ами�районних��ом�нальних�сл�жб�під�час�о�ляд��озна-

йомлюють�членів�Комісії�з�проведеною�роботою�та�проблемами�в��ал�зі�бла�о�строю�район�.

6.�Комісія�відповідно�до�п�н�тів�3,�9�розпорядження�про�проведення�весняно�о�двомісячни-

�а�з�бла�о�строю,�озеленнення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста�Києва���2016�році�та�на

підставі�попередніх�розрах�н�ів,�ви�онаних�Департаментом�місь�о�о�бла�о�строю�та�збере-

ження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�перевіро��і�аналіз�,�ви�онаних�робіт���районах,�визначає�рез�льтати

рейтин�ів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�департаментів�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��ом�нальних�підприємств

міста�Києва.

Рейтин��районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�департаментів�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��ом�нальних�підприємств�міс-

та�Києва�визначається�відповідно�до�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

від�27�січня�2004�ро���№ 82�«Про�щорічний�місь�ий��он��ре�«Район�най�ращо�о�бла�о�строю�і

підтрим�и��ромадсь�о�о�поряд��»�та�з�ідно�з��ритеріями,�визначеними�Комісією.

Керівник апарату В. Бондаренко

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ
районних в місті Києві державних адміністрацій 

виконання заходів весняного двомісячника
з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану 

міста Києва у 2016 році

Дата Перелік районів, що звітують*:

30.03.2016 Дарницький, Дніпровський

06.04.2016 Подільський, Шевченківський

13.04.2016 Деснянський, Оболонський

20.04.2016 Святошинський, Солом'янський

27.04.2016 Печерський, Голосіівський

17.05.2016 Підсумкове засідання

Керівник апарату В. Бондаренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

12.03.2016�р.�№�145

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ
департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств міста Києва

виконання заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2016 році

№ Найменування показника Одиниця
виміру

Департа�
мент освіти 

і науки,
молоді та

спорту

Департа
мент

культури

Департа�
мент

охорони
здоров’я

ПАТ 
«КИЇВ�

ЕНЕРГО»

КК
«Київ�

автодор»

ПАТ 
«Київ�

водоканал»

ККО 
«Київ�

зеленбуд»

КП
«Київський
метрополі�

тен»

КП «Київпас�
транс»

КП «Плесо» Департамент
житлово�

комунальної
інфраструк�

тури

Всього:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Витрачено коштів на благоустрій, у т.ч.: тис. грн 2350,0 240,5 290,0 44191,2 2300,0 33458,5 191,0 1053,5 378,0 311,6 84764,3

бюджетних коштів тис. грн 1520,0 45,0 40765,2 28737,8 378,0 229,6 71675,6

позабюджетних коштів тис. грн 830,0 240,5 245,0 3426,0 2300,0 4720.7 191,0 1053,5 82,0 13088,7

Вулично�шляхове господарство:

2.1 Відновлено тверде покриття:

доріг кв.м 1200 308 26722 300 6000 34530

тротуарів кв.м 1000 1308 2380 3800 300 120 8908

міжквартальних проїздів кв.м 500 250 5300 6050

внутрішньо�квартальних проїздів кв.м 1000 3506 6500 80 11086

2.2 Прибрано доріг від піскозмету км 11 2 1332 1 2 24 3 1374

2.3 Відремонтовано зливоприймачів /
оглядових колодязів

од. 10 120 10 224 21 32 417

од. 1 120 3 127 26 20 297

2.4 Очищено зливоприймачів / оглядових
колодязів

од. 60 27 350 84 7169 404 21 79 247 4 4 8449

од. 13 2 350 13 2742 411 18 110 37 3696

3 Зовнішнє освітлення:

3.1 Входів у будинки (під'їзди) од. 65 9 41 115

3.2 Внутрішньоквартальних проїздів пог.м 1280 97130 98410

3.3 Вулиць, площ, провулків тощо пог.м 420 222000 600 200 223220

3.4 Відремонтовано (закрито) лючки на
опорах освітлення / контактної мережі

од. 325 325

од.

3.5 Очишено опори освітлення / контактної
мережі від несанкціоновано наклеєних
оголошень та листівок

од. 10980 8600 19580

од. 409 409

4 Озеленення:

4.1 Знято / кроновано сухостійних дерев од. 533 4 175 59 2105 54 5 58 2993

од. 758 19 420 191 170 3443 81 43 17 42 5184

4.2 Посаджено дерев од. 732 35 320 25 86 3110 12 67 7 4394

4.3 Посаджено кушів од. 1843 148 1070 28 187 12120 22 60 4 15482

4.4 Посаджено квітів тис.од. 20,70 0,25 13,30 4,00 4,08 1853,00 0,47 4,60 0,30 1900,70

4.5 Очищено зелених зон, схилів від
побутових відходів

га 19,4 60,0 4,6 6,9 5935,3 1,5 12,5 26,4 6066,5

5 Санітарна очистка:

5.1 Облаштовано нових контейнерних
майданчиків П� і Г�подібними
огорожами

од. 5 7 2 2 2 18

5.2 Ліквідовано стихійних звалищ відходів од. 3 65 29 6 4 50 1 9 3 4 174

6 Житлове господарство:

6.1 Відремонтовано фасадів тис. кв.м 7,80 5,50 0,10 0.55 13,95

6.2 Відремонтовано вхідних груп
(піддашки, сходи. двері)

од. 18 60 1 9 11 99

6.3 Встановлено нових дитячих
майданчиків

од. 2 1 1 4

6.4 Відремонтовано: дитячих майданчиків од. 87 1 57 145

спортивних майданчиків од. 61 3 11 1 76

6.5 Відремонтовано тверде покриття
прибудинкових територій

кв.м 250 250

6.6 Встановлено / відремонтовано лав
відпочинку

од. 16 1 3 20

од. 40 1026 4 25 1095

7 Інші показники:

7.1 Впорядковано пам'ятників, пам'ятних
знаків, меморіальних дощок тошо

од. 6 4 10 310 330

7.2 Проведено санітарне очищення
кладовищ

од. 30 130

7.3 Відновлено благоустрій після розриттів
на інженерних мережах

кв.м 100 10 495 2307 7330 29350 314 39806

7.4 Відпрацьовано звернень, що надійшли
до КБУ "Контактний центр"

% 100 100 100 100 100 100

7.5 Відремонтовано павільйонів
очікування/ покажчиків міського
громадського транспорту

од. 75 75

од. 104 104

7.6 Очищено берегових смуг водойм га 1,7 8,4 61,6 0,1 370,0 441,8

7.7 Відпрацьовано громадськістю людино�
днів

67100 2276 10500 2188 6076 28610 4200 3938 330 282 125500

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
8 êâ³òíÿ 2016 ð.

¹38(4808)

15

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

12.03.2016�р.�№�145

План заходів з організації та проведення в місті Києві Дня довкілля у 2016 році

№ Найменування заходу Термін
виконання

Відповідальні

1. Формування плану проведення заходів до Дня
довкілля в районах, на підприємствах, організаціях
міста

березень Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації); районні в місті Києві державні
адміністрації; Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень
"Київзеленбуд"; Комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

2. Інформування громадськості міста, підприємств,
установ всіх форм власності, громадських та
політичних партій щодо проведення заходів до Дня
довкілля

березень Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації); Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

3. Проведення інформаційно*просвітницької
кампанії

березень * квітень Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації); Департамент культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації); Комунальне
підприємство "Київський міський Будинок природи";
громадські організації міста

4. Проведення заходів до Дня довкілля: а) виконання
робіт з благоустрою та упорядкування зон
комунальної забудови, прибудинкових територій,
лісопаркових зон, парків, скверів, водоймищ
тощо; б) проведення масових заходів із
залученням громадськості

16 квітня Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовиша виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації); Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації); районні в
місті Києві державні адміністрації; структурні підрозділи
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації); Київське комунальне
об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень "Київзеленбуд"; Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) по охороні, утриманню
та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо";
Комунальне підприємство "Київський міський Будинок
природи"; громадськість міста, підприємства, установи
та організації всіх форм власності, вищі навчальні
заклади

5. Підведення підсумків проведення в Києві Дня
довкілля

квітень Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
– до 19 квітня; районні в місті Києві державні
адміністрації та структурні підрозділи виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) – до 18 квітня; Київське
комунальне об'єднання зеленого будівництва та
експлуатації (зелених насаджень "Київзеленбуд" – до 18
квітня; Комунальне підприємство виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації
земель водного фонду м. Києва "Плесо" – до 18 квітня

Керівник апарату В. Бондаренко

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" äîâîäèòü äî â³äîìà
ìåøêàíö³â áóäèíê³â, ùî ïåðåë³÷åí³ íèæ÷å, ïðî ïîäàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ðîçðàõóíêîâèõ ìàòåð³àë³â
äëÿ ðîçãëÿäó òà çàòâåðäæåííÿ åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç
óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.Âêàçàí³ òàðèôè ðîçðàõîâàíî
â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17.07.2015 ðîêó ¹ 515.

Âêàçàí³ òàðèôè ïîäàþòüñÿ íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âïåðøå.

Ðîçì³ð òà ñòðóêòóðà òàðèôó

Ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 307 â³ä 09.03.2011 ð."Ïðî
âïîðÿäêóâàííÿ íàäàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é â ì. Êèºâ³".

Ç ³íôîðìàö³ºþ ïî òàðèôàõ òàêîæ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà âåá-ñàéò³ ÒÎÂ "Ïåðøèé
óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" www.puec.com.ua

Ç ïèòàíü òàðèô³â ìîæíà çâåðòàòèñÿ ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äàòè öüîãî
îãîëîøåííÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð"çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ì. Áåðëèíñüêîãî, 15, êàá. 23, åêîíîì³÷íèé â³ää³ë, òåë. (044) 220-05-91.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð"

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 2, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
49,7 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå
á³ëüøå ÿê 50 êâ.ì. Ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1,0 ãðí (áåç ÏÄÂ)

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 2, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
89,8 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº
áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ,
ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà ñòàíîâèòü äî 100 êâ.ì òà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³. Ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1,0 ãðí (áåç ÏÄÂ)

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 2, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
64,0 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº
áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ,
ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà ñòàíîâèòü äî 100 êâ.ì òà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³. Ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1,0 ãðí (áåç ÏÄÂ)

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâàð ². Ëåïñå, 13, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,7 êâ.ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ñòàíîâèòü 2 255,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâàð ². Ëåïñå, 21, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 47,0 êâ.ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ñòàíîâèòü 3 045,41 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32,
207-09-34, 207-09-30.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãîãîë³âñüêà, 36-40, ï³äâàë, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
78,5 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ï³ä ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº
áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé
ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü
áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà
ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Òåðì³í îðåíäè — 2 ðîêè
364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè — 10788,47 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà — 1 ãðí íà ð³ê. Îðåíäíà ïëàòà —
1 ãðí íà ð³ê (áåç ÏÄÂ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512, 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 235-53-56.

ÒÎÂ “²íãåð-Ãðàä” 21.04.2016 p. î 10.00 ïðîâîäèòèìå âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêà
(Âîðîâñüêîãî), 40/13, ùî ïåðåáóâàº â êîðèñòóâàíí³ ÏÀÒ “Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü”. Ïðîñèìî
ïðåäñòàâíèê³â ñóì³æíèõ çåìëåâëàñíèê³â/êîðèñòóâà÷³â Ï³äïðèºìñòâà ç ³íîçåìíîþ ³íâåñòèö³-
ºþ ó ôîðì³ ÒÎÂ “Ãåäåîí Ð³õòåð Óêðôàðì” òà Ô³ðìè “Äæîíñ ²ñò 8”, áóòè ïðèñóòí³ìè çà âêàçàíîþ
àäðåñîþ äëÿ ïîãîäæåííÿ àêòó ïðèéîìêè-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â.Ó ðàç³ íåÿâêè àêòè ââàæà-
þòüñÿ ïîãîäæåíèìè.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóëèö³ Ùóñºâà, 20, ïåðøèé ïîâåðõ. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 97,00 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ñïîðòèâíå íàâ÷àííÿ ä³òåé ôóòáîëó),
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 1 745 870,00 ãðí.
Îðåíäíà ñòàâêà 15%. Îðåíäíà ïëàòà 2060,10 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 235-00-77.

Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ïðîåêòíèõ ðîá³ò äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ãðîìàäñüêîãî
áóäèíêó ï³ä æèòëîâèé áóäèíîê ïî âóë. Òóðãåíºâñüêà, 22-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà. Çàìîâíèê ïðîåêòíèõ ðîá³ò — ÒÎÂ “ÑÎËÁÓÄ²ÍÂÅÑÒ”.

Äëÿ âðàõóâàííÿ äóìêè ãðîìàäñüêîñò³ òà âðàõóâàííÿ ïîáàæàíü ïðîñèìî çâåðòàòèñÿ
çà òåë. (044) 227-94-48.

28.04.2016 îá 11.45 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â,
âóë. Ïåòðà Áîëáà÷àíà, 8, êîðïóñ 1) ñóääÿ Êà÷óð ².À. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â
àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/3370/16 çà ïîçîâîì Êèðè÷åíêî Ê.Â. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 23.07.2015 ¹ 787/1651 â ÷àñòèí³.

26.05.2016 î 13.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â,
âóë. Ïåòðà Áîëáà÷àíà, 8, êîðïóñ 1) ñóääÿ Àðñ³ð³é P.O. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â
àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/23017/15 çà ïîçîâîì Àëåêñàíäðîâî¿ Í.Â.òà ³í.äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 28.01.2015 ðîêó ¹ 58/923 â ÷àñòèí³.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,2 êâ.ì,

ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëóìóìáè Ïàòð³ñà, 19, ë³ò. “À”
Íàçâà îá’ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,2 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ëóìóìáè Ïàòð³ñà, 19, ë³ò. “À”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,2 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà áåç ÏÄÂ — 936 900 (äåâ’ÿòñîò òðèäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò) ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 187 380 (ñòî â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 1 124 280 (îäèí ì³ëüéîí ñòî äâàäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 112 428 (ñòî äâàíàäöÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà äâàäöÿòü â³ñ³ì) ãðèâåíü.
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá’ºêòó ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò,

áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè” á³ðæîâèé

çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá’ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.
4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 29 êâ³òíÿ 2016 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”. Ïî÷àòîê î 10.00.
5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”, â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð

ç 9.00 äî 18.00, â ï’ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ
àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðåäèòíîãî Öåíòðà “Ãîëîñ³ºâî” ÏÀÒ ÂÒÁ
Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”.

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 112 428 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó
â³ää³ëåíí³ “Êðåäèòíîãî Öåíòðà “Ãîëîñ³ºâî” ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè”.

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.
9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëóìóìáè Ïàòð³ñà, 19, ë³ò. “À”.
10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”, òåë. (044) 440-04-64,

(044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 ãîä.

ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98. )

1 2 ïîâåðõ

Åíòóç³àñò³â
âóë., 7/4,

ÇÍÇ ¹ 137

45,40

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑ-
ÒÀÍÍß ÍÅÐÓÕÎ-
ÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ

(íàäàííÿ îñâ³òí³õ
ïîñëóã) 

(ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.12.2015

15% 19,66 çà 1 ãîä

Òèæíåâà îðåíäíà
ïëàòà, ó ãðí 

78,64 
(Âò, ×ò: 15.00-17.00)

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ïîðÿä-
êîâà íó-
ìåðàö³ÿ

ïî
ðàéîíó

Íàçâà âóëèö³
Íîìåð
áóäèí-

êó

Òàðèô, ãðí ³ êîï. çà
1 êâ. ì çàãàëüíî¿

ïëîù³ êâàðòèðè çà
ì³ñÿöü, êð³ì êâàðòèð

ïåðøîãî ïîâåðõó

Òàðèô, ãðí ³ êîï.
çà 1 êâ. ì çàãàëü-
íî¿ ïëîù³ êâàð-

òèðè ïåðøîãî ïî-
âåðõó çà ì³ñÿöü

1 2 3 4 5

1 âóë. Àííè Àõìàòîâî¿ 22 4,9 3,88

2 âóë. Õàðê³âñüêå øîñå 182 4,65 3,82

3 âóë. Ðåâóöüêîãî 7-Â 4,99 4,11

4 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà 3-Â 5,65 4,86

5 âóë. Ãìèð³ 17 5,98 4,3

6 âóë. Äóá³í³íà 7/14 5,94 4,54

7 âóë. Ðàäóíñüêà 30 4,75 3,94

Òåðì³í ïðèéíÿò-
òÿ çàÿâ ïðî îðåíäó —
10 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåí-
äó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì.
311 (Äí³ïðîâñüêà ðà-
éîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ
äîâ³äîê 296-65-57).
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 46874

8 êâ³òíÿ 2016 ð.

¹38(4808)
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«ÌÈ — ºäèíèé ðàéîí â Êèºâ³, äå
æ³íî÷³ êîíñóëüòàö³¿ ïðàöþþòü ó
ò³ñí³é çâ’ÿçö³ ç ïîëîãîâèì áóäèí-
êîì ³ àìáóëàòîð³ÿìè ñ³ìåéíî¿
ìåäèöèíè,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ïîëîãîâîãî áó-
äèíêó ¹ 5 Äìèòðî Ãîâñººâ.— Ùî-
òèæíÿ ë³êàð-ã³íåêîëîã ïðèéìàº
æ³íîê â àìáóëàòîð³ÿõ. Öå çðîá-
ëåíî äëÿ òîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè
âèÿâëåííÿ õâîðîá ñàìå íà ðàí-
í³õ åòàïàõ, êîëè º óñ³ øàíñè ïîâ-
í³ñòþ âèë³êóâàòè çàõâîðþâàííÿ.
Àäæå çàðàç, ó ñêëàäí³ ÷àñè, æ³í-
êè âñå ð³äøå ñàì³ äîõîäÿòü äî
êîíñóëüòàö³é, ïîñèëàþ÷èñü íà
áðàê ÷àñó, ãðîøåé, ìîæëèâîñòåé.
À òóò ìè ñàì³ éäåìî äî íèõ, áóê-
âàëüíî â ì³êðîðàéîíè, ï³ä áó-

äèíêè. Ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ îô³ö³éíî ïðîæèâàº ïîíàä 157
òèñÿ÷ æ³íîê. Çà äâà ðîêè â ðàì-
êàõ ïðîãðàìè íàøèìè ë³êàðÿìè
îãëÿíóòî 19 800 ïàö³ºíòîê. Ó 5%
áóëî âèÿâëåíî ïàòîëîã³¿ ìîëî÷-
íî¿ çàëîçè, ó 10% — ñåðéîçí³ çà-
õâîðþâàííÿ ìàòêè ³ ¿¿ ïðèäàò-
ê³â, ó 19% — ðàê øèéêè ìàòêè.
Öå — 5 587 çáåðåæåíèõ æèòò³â. Ó
37 ìåøêàíîê ðàéîíó áóëî âèÿâ-
ëåíî ðàê æ³íî÷èõ ñòàòåâèõ îðãà-
í³â íà ñåðéîçíèõ ñòàä³ÿõ, àëå çà-
âäÿêè çóñèëëÿì ë³êàð³â ¿õíº æèò-
òÿ âäàëîñÿ âðÿòóâàòè.

«Íà ïåðøå ì³ñöå ìè ñòàâèìî
çäîðîâ’ÿ æ³íîê,— çàçíà÷èâ ãî-
ëîâíèé ë³êàð ïîëîãîâîãî áóäèí-
êó ¹ 5 Ìèõàéëî Ìàêàðåíêî.—

Òîìó âåñü íàóêîâèé ³ ïðàêòè÷-
íèé ïîòåíö³àë êîìàíäè íàøèõ
ë³êàð³â ïîñò³éíî ñïðÿìîâóºìî íà
òå, ùîá äîïîìîãòè ìàêñèìàëü-
í³é ê³ëüêîñò³ ïðåäñòàâíèöü ñëàá-
êî¿ ñòàò³, àäæå õâîðîáè çàðàç ïî-
ìîëîäøàëè ³ ìîæóòü âèíèêíóòè
íàâ³òü ç 16 ðîê³â. Äî ðå÷³, ä³àãíî-
ñòèêà é ë³êóâàííÿ ìåøêàíö³â Ñî-
ëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó â ïîëîãî-
âîìó áóäèíêó ¹ 5 — ïîâí³ñòþ
áåçêîøòîâí³».

«Öþ àêö³þ ìè â ðàéîí³ ïðî-
âîäèìî äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü, àáè
ï³äâèùèòè äîñòóïí³ñòü ìåäè÷-
íèõ ïîñëóã äëÿ ìåøêàíö³â
Ñîëîì’ÿíêè. Áî ñàìå ä³àãíîñòè-
êà — öå ïåðøèé êðîê äî ë³êóâàí-
íÿ áóäü-ÿêî¿ õâîðîáè. Òîìó ìè
íàìàãàºìîñÿ ï³äòðèìóâàòè òàê³
³í³ö³àòèâè ³ ðîáèìî ïîä³áí³ çà-
õîäè, àáè ÿêîìîãà á³ëüøå ëþäåé,
îñîáëèâî ñîö³àëüíî íåçàõèùå-
íèõ êàòåãîð³é, çìîãëè ïðîéòè
áåçêîøòîâíèé ìåäè÷íèé îãëÿä,
çáåðåãòè ñâîº çäîðîâ’ÿ, à â ðå-
çóëüòàò³ ³ æèòòÿ. Îêð³ì òîãî, êî-
æåí áàæàþ÷èé ìåøêàíåöü ðàéî-
íó 9 êâ³òíÿ çìîæå áåçêîøòîâíî
âèì³ðÿòè ð³âåíü öóêðó â êðîâ³ â
ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ íà âóë. Ãàð-
ìàòí³é, 36 òà âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é,
17», – ðîçïîâ³â ãîëîâà Ñîëîì’ÿí-
ñüêî¿ ÐÄÀ Ìàêñèì Øêóðî.

Äî ðå÷³, çà ãîäèíó ïðèéîìó
ë³êàðÿìè-ã³íåêîëîãàìè â Àìáó-
ëàòîð³¿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ¹ 13
áóëî îãëÿíóòî ïîíàä 40 æ³íîê.
Ïðàâäó êàæóòü: «Âñå íàæèâíå,
êð³ì çäîðîâ’ÿ». À ó êîãî âèíèêà-
þòü çàïèòàííÿ — çâåðòàéòåñü íà
«ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ïðîãðàìè çà òå-
ëåôîíîì (044) 592-58-89 �

Âñå íàæèâíå, êð³ì çäîðîâ’ÿ
� Ó Âñåñâ³òí³é äåíü çäîðîâ’ÿ ñòàðòóâàëà ïðîãðàìà,

çàïî÷àòêîâàíà êîëåêòèâîì ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 5 
çà ï³äòðèìêè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ

Ï³ä ÷àñ ÷åðãîâîãî åòàïó ìåäè÷íî¿ ïðîãðàìè ìåøêàíêè Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîíó ìàëè
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