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ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ øêîëà ¹ 220
ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåì-
íèõ ìîâ ðîçì³ùåíà çà àäðåñîþ:
âóë. Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî, 7-Ã, â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Äè-
ðåêòîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Ìà-
ðèíà Êîìðàêîâà ðîçïîâ³ëà, ùî ó
íèõ º òðè òðèâîæí³ êíîïêè: ó íå¿,
â àäì³í³ñòðàòîðà òà â îõîðîíöÿ.

«Íàì âæå äîâîäèëîñü ¿õ âèêî-
ðèñòîâóâàòè. Íàøà øêîëà íå îãî-
ðîäæåíà îêðåìèì ïàðêàíîì. Òîìó
º ðèçèê ïðîíèêíåííÿ ñòîðîíí³õ
îñ³á äî çàêëàäó. Êîëè òàê³ âèïàä-
êè òðàïëÿëèñü, äîâîäèëîñÿ âèêëè-
êàëè ïðàö³âíèê³â Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè îõîðîíè çà äîïîìîãîþ «òðè-
âîæíèõ êíîïîê»,— ðîçïîâ³ëà Ìà-
ðèíà ²âàí³âíà.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà, îäíîãî
ðàçó ÷åðåç â³êíî äî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó ïîòðàïèâ ÷îëîâ³ê, ÿêèé
ñòâåðäæóâàâ, ùî â íüîãî òóò íà-
â÷àºòüñÿ ä³â÷èíà. ²íøîãî — ïðèé-
øëà ââå÷åð³ ïàðà ÷îëîâ³ê³â ç ïè-
âîì ³ âèð³øèëè â³äïî÷èòè íà òåðè-
òîð³¿ øêîëè.

Àáè ïåðåâ³ðèòè ÷àñ,çà ÿêèé ïðà-
ö³âíèêè Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè îõîðîíè ðåàãóþòü íà âèêëèê,áó-
ëî âèð³øåíî ñêîðèñòàòèñÿ «òðè-
âîæíîþ êíîïêîþ». Ðåçóëüòàò áóâ
ö³ëêîì çàäîâ³ëüíèì: ÷åðåç ï’ÿòü
õâèëèí íà ì³ñö³ ç’ÿâèëèñÿ ïîâí³-
ñòþ åê³ï³ðîâàí³ ïðàö³âíèêè ÄÑÎ.

«Ñüîãîäí³ ìè ïåðåâ³ðÿºìî íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó, ì³êðîðàéîí Òåðåìêè-1,

Òåðåìêè-2. Áàãàòî ç íèõ íå ìà-
þòü ñâîº¿ îãîðîæ³, òîìó â óñ³õ øêî-
ëàõ ³ äèòñàäêàõ öüîãî ðàéîíó º
«òðèâîæí³ êíîïêè» ³ â øòàòíîìó
ðîçïèñ³ âàðò³âíèêè, ÿê³ êîíòðî-
ëþþòü ðåæèì áåçïåêè. Êè¿âñüêà
âëàäà íàìàãàºòüñÿ ïîñèëèòè ðå-
æèì áåçïåêè ïåðåáóâàííÿ ä³òåé
â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Â ïðîãðà-
ì³ «Îñâ³òà Êèºâà 2016-2018» çà-
ïëàíîâàíî îáëàäíàòè óñ³ äèòñàä-
êè «òðèâîæíèìè êíîïêàìè». Íà
öå âèä³ëåíî ìàéæå 8 ìëí ãðí íà
2016 ð³ê. Ó çâ’ÿçêó ç íåïðîñòîþ
êðèì³íîãåííîþ ñèòóàö³ºþ äëÿ íàñ
âàæëèâî, ùîá ä³òè íàâ÷àëèñü â
áåçïå÷íèõ óìîâàõ»,— çàçíà÷èëà
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ³íñïåêö³¿ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî.

Âñòàíîâëåííÿ îäí³º¿ «òðèâîæ-
íî¿ êíîïêè» îáõîäèòüñÿ ì³ñòó ó 7,1
òèñ. ãðí. Çàãàëîì çàñîáàìè îõî-
ðîííî-òðèâîæíî¿ ñèãíàë³çàö³¿ îá-
ëàäíàíî 336 çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, îäíàê íå âñ³
âîíè ï³äêëþ÷åí³ äî ïóëüò³â ñèñ-
òåìè ñëóæá îõîðîíè. Íàðàç³ íå îá-
ëàäíàíî 99 îá’ºêò³â.

Ó áþäæåò³ ãàëóç³ îñâ³òè Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó íà 2016 ð³ê ïå-
ðåäáà÷åíî êîøòè â ñóì³ 780 òèñ.
ãðí äëÿ âñòàíîâëåííÿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ êíîïîê òðèâîæíî¿ ñèãíà-
ë³çàö³¿ â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ.

Òàêîæ áóëî ïåðåâ³ðåíî ðîáîòó
«òðèâîæíî¿ êíîïêè» ó äèòñàäêó
¹ 642,ùî íà âóë.Ìàðøàëà ßêóáîâ-
ñüêîãî, 1-Á. Éîãî â³äâ³äóþòü 339 ä³-
òåé, ïðàöþº 14 ãðóï. Îõîðîíÿþòü
çàêëàä âàðò³âíèêè, ÿê³ çàáåçïå÷åí³
«òðèâîæíîþ êíîïêîþ».Òóò ðåçóëü-
òàò ïåðåâ³ðêè âèÿâèâñÿ ã³ðøèì,í³æ
ó øêîë³. Òàê, ï³ñëÿ âèêëèêó ìèíóëî
10 õâèëèí,à ïðàö³âíèêè ÄÑÎ íà ì³ñ-
öå íå ïðèáóëè.Ãàííà Ñòàðîñòåíêî çà-
òåëåôîíóâàëà íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» îð-
ãàí³çàö³¿, àáè âèÿâèòè, ÷îìó æ í³-
õòî íå ïðè¿õàâ íà âèêëèê.Àäæå ÿê-
ùî ñïðàâä³ çàãðîæóº íåáåçïåêà ä³-
òÿì ÷è ïðàö³âíèêàì,çà öåé ÷àñ ìî-
æå ñòàòèñü íåïîïðàâíå.Âèÿâèëîñü,
ùî êíîïêà çëàìàíà. Òîìó äî äèò-
ñàäêà â³äïðàâèëè òåõí³÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â â³äîìñòâà.

«Ì³ñòî íå ñïëà÷óâàòèìå çà òå,
ùîá òàê³ êíîïêè íå ïðàöþâàëè.
Òîìó ïîòð³áíî íàëàãîäèòè òàê³ ìî-
ìåíòè. Àäæå ÿêùî ìè âñòàíîâëþ-
âàòèìåìî â óñ³õ äèòñàäêàõ «òðè-
âîæí³ êíîïêè», ìè ìàºìî áóòè
âïåâíåíèìè, ùî âîíè ïðàöþâà-
òèìóòü ³ ùî âè¿çä çä³éñíþâàòè-
ìåòüñÿ îïåðàòèâíî»,— çàçíà÷èëà
Ãàííà Â³êòîð³âíà �

Áåçïå÷íå íàâ÷àííÿ 
äëÿ øêîëÿð³â
�Ïîñàäîâö³ ïåðåâ³ðèëè ðîáîòó «òðèâîæíèõ êíîïîê» â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòîëèö³

Â ìåð³¿ îáãîâîðèëè
ïðîâåäåííÿ 
Äíÿ ªâðîïè 
ó Êèºâ³

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-

ë³é Êëè÷êî ïðîâ³â çóñòð³÷ ç ãîëî-

âîþ ïðåäñòàâíèöòâà ªâðîñîþçó

â Óêðà¿í³ ßíîì Òîìá³íñüêèì, íà

ÿê³é ñòîðîíè îáãîâîðèëè ñâÿò-

êóâàííÿ Äíÿ ªâðîïè ó Êèºâ³, ÿêèé

ïëàíóþòü ïðîâåñòè 21 òðàâíÿ.

ßí Òîìá³íñüêèé çàçíà÷èâ, ùî

öüîãîð³÷ ïðåäñòàâíèöòâî ªÑ ïëà-

íóº ïðîâåñòè á³ëüø ìàñøòàáí³

çàõîäè ó Êèºâ³. «Òîð³ê á³ëüø³ñòü

çàõîä³â áóëè ñêîíöåíòðîâàí³ â

Îäåñ³.Àëå íèí³ ó Êèºâ³ áóäå á³ëüø

ìàñøòàáíå ñâÿòêóâàííÿ. Ìàºìî

ïðîïîçèö³¿ â³ä ïîñîëüñòâ ùîäî çà-

õîä³â. Òîìó ïðîøó, ùîá âè ñïðè-

ÿëè ó ¿õ ïðîâåäåíí³ òà âçÿëè

ó÷àñòü ó ñâÿòêóâàíí³,— çàçíà÷èâ

ïîñîë.— Íàì ïîòð³áíî òâîðèòè

øëÿõ ïîçèòèâíèõ ñèãíàë³â».

Â³òàë³é Êëè÷êî çàïåâíèâ ßíà

Òîìá³íñüêîãî ó ãîòîâíîñò³ ñòî-

ëè÷íî¿ âëàäè äîïîìîãòè â îðãà-

í³çàö³¿ ñâÿòêóâàííÿ. «Ìè ãîòîâ³

çàëó÷èòè âñ³ íàø³ ìîæëèâîñò³,

àáè ïðîâåñòè Äåíü ªâðîïè íà

ã³äíîìó ð³âí³. Íàøå çàâäàííÿ —

ïîêàçàòè, ùî ìè äîêëàäàºìî âñ³õ

çóñèëü, àáè áóòè â ªâðîï³»,— ï³ä-

êðåñëèâ ìåð Êèºâà.

Âðÿòóâàòè 
êóëüòóðíó 
ñïàäùèíó ñòîëèö³

Ñüîãîäí³ áóäèíîê íà âóëèö³ Ãðó-

øåâñüêîãî, 4-Á ç³ 150-ð³÷íîþ ³ñ-

òîð³ºþ — ó íåáåçïåö³. Àêòèâ³ñòè

ñòîëèö³ á’þòü íà ñïîëîõ: âëàñíèê

çàò³ÿâ ðåìîíòí³ ðîáîòè. Óæå çíè-

ùåí³ â³êîíí³ ðàìè ³ ïåðåãîðîä-

êè. Ãðîìàäñüê³ñòü ïîáîþºòüñÿ, ùî

ùå îäíó ³ñòîðè÷íó áóä³âëþ ìî-

æå ñï³òêàòè äîëÿ áóäèíêó íà Áîã-

äàíà Õìåëüíèöüêîãî, 12. Ïèòàí-

íÿ âæå íà êîíòðîë³ ó Êè¿âðàä³.

«Îäíèì ç íàéá³ëüø ãîñòðèõ ïè-

òàíü äëÿ Êèºâà ñüîãîäí³ º ïèòàí-

íÿ îõîðîíè îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè òà íåäîïóùåííÿ äî-

âåäåííÿ öèõ ïàì’ÿòîê äî ðóéíó-

âàííÿ. Íàðàç³ ó íåáåçïåö³ îïè-

íèâñÿ áóäèíîê ïî âóë. Ãðóøåâ-

ñüêîãî, 4-Á, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé â

ñàìîìó ñåðö³ ñòîëèö³. Çàâäÿêè

íåáàéäóæ³é ãðîìàäñüêîñò³, ÿêà

ïîñò³éíî ÷åðãóº íà ì³ñö³ òà ïå-

ð³îäè÷íî âèêëèêàº ïðåäñòàâíè-

ê³â ïîë³ö³¿, áóä³âåëüí³ ðîáîòè

âäàºòüñÿ çóïèíèòè. Ó Êèºâ³ âñüî-

ãî äåê³ëüêà áóäèíê³â, ÿê³ çáåð³-

ãàþòü àðõ³òåêòóðó ñòàðîãî Õðå-

ùàòèêà, ³ ìè äîêëàäåìî âñ³õ çó-

ñèëü, àáè íå äîïóñòèòè ¿õ ðóéíó-

âàííÿ»,— â³äçíà÷èëà ãîëîâà Ïî-

ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³é-

íî¿ ïîë³òèêè Â³êòîð³ÿ Ìóõà.

íîâèíè

Öüîãîð³÷ â ñòîëèö³ ïëàíóþòü âñòàíîâèòè «òðèâîæ-
í³ êíîïêè» â á³ëüøîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Òàê³
çàñîáè îõîðîíè ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ ó 166-òè øêîëàõ
òà â 503-õ äèòÿ÷èõ ñàäêàõ. Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ïðî³íñïåêòóâàëà øâèä-
ê³ñòü ïðè¿çäó îïåðàòèâíèê³â ï³ñëÿ ¿õíüîãî âèêëèêó
ó ÇÍÇ ¹ 220 òà ÄÍÇ ¹ 642.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ïðî³íñïåêòóâàëà øâèäê³ñòü ïðè¿çäó îõîðîíö³â ï³ñëÿ ¿õíüîãî âèêëèêó çà äîïîìîãîþ «òðèâîæíî¿ êíîïêè» ó ÇÍÇ ¹ 220.
Ðåçóëüòàò áóâ ö³ëêîì çàäîâ³ëüíèì: ÷åðåç ï’ÿòü õâèëèí íà ì³ñö³ ç’ÿâèëèñÿ ïîâí³ñòþ åê³ï³ðîâàí³ ïðàö³âíèêè ÄÑÎ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про порядок денний пленарного засідання 
I сесії Київради VIII скликання 17.03.2016

Рішення Київської міської ради № 227/227 від 17 березня 2016 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд��денно�о�пленарно�о�за-

сідання�I�сесії�Київради�VIII�слиання�17.03.2016

таі�питання:

1.�Про�підтрим��деп�татсьих�запитів�ор�а-

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�08.10.2015�№ 103/2006�«Про

затвердження�Положення�про�порядо�подан-

ня�та�роз�ляд��елетронних�петицій».

3.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�08�жовтня�2015�ро��№ 103/2006

«Про�затвердження�Положення�про�порядо

подання�та�роз�ляд��елетронних�петицій».

4.�Про�Про�рам��форм�вання�податової

�льт�ри���місті�Києві�на�2016 —�2018�рои.

5.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�17��р�дня�2015�ро��№ 17/17

«Про�затвердження�спис��присяжних�Печер-

сьо�о�районно�о�с�д��міста�Києва».

6.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�09.12.2014�№ 532/532�«Про

затвердження�спис��народних�засідателів

Дніпровсьо�о�районно�о�с�д��м.�Києва».

7.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�09.12.2014�№ 538/538�«Про

затвердження�спис��народних�засідателів�Свя-

тошинсьо�о�районно�о�с�д��міста�Києва».

8.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�09.12.2014�№ 531/531�«Про

затвердження�спис��присяжних�Дніпровсьо-

�о�районно�о�с�д��м.�Києва».

9.�Про�внесення�змін�до�Поряд��забезпе-

чення�технічними�та�іншими�засобами�реабілі-

тації�иян —�інвалідів�та�осіб�з�обмеженими�фі-

зичними�можливостями,�затверджено�о�рішен-

ням�Київсьої�місьої�ради�від�02�липня�2015�ро-

��№ 653/1517.

10.�Про�визнання�статей�7�та�8�Заон��Ура-

їни�«Про�Державний�бюджет�Ураїни�на�2016�рі»

(Відомості�Верховної�Ради�(ВВР),�2016,�№ 5,�ст.

54)�щодо�встановлення���2016�році�прожито-

во�о�мінім�м��та�мінімальної�заробітної�плати

таими,�що�пор�ш�ють�права�та�інтереси�чле-

нів�територіальної��ромади�столиці�Ураїни —

міста-�ероя�Києва.

11.�Про�затвердження�Комплесної�цільової

про�рами�підвищення�енер�оефетивності�та�роз-

вит��житлово-ом�нальної�інфрастр�т�ри�міс-

та�Києва�на�2016 —�2020�рои.

12.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�на�в�лиці�Л�начарсьо�о���Дніпровсьо-

м��районі�міста�Києва.

13.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�на�просп.�Мінсьом��та�в�л.�Полярній�між

ДНЗ�№ 190�та�ДНЗ�№ 531�в�Оболонсьом�

районі�міста�Києва.

14.�Про�надання�стат�с��свер��земельним

ділянам�від�в�л.�Місьої�до�в�л.�1-шої�Лінії

(вздовж�в�л.�Новіова-Прибоя)�та�на�перетині

в�л.�Новіова-Прибоя�та�в�л.�1-шої�Лінії�на�те-

риторії�П�щі-Водиці�в�Оболонсьом��районі

міста�Києва.

15.�Про�надання�стат�с��свер��земельним

ділянам�від�в�л.�Місьої�вздовж�Б�дин��вете-

ранів�сцени�ім.�Н.�М.�Ужвій,�від�в�л.�Місьої�до

в�л.�1-шої�Лінії�та�розподільча�см��а�від�в�л.

1-шої�Лінії�до�в�л.�2-�ої�Лінії�(вздовж�в�л.�Ми-

оли�Юнерова)�на�території�П�щі-Водиці�в

Оболонсьом��районі�міста�Києва.

16.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�на�в�л.�Героїв�Дніпра,�35�в�Оболонсьо-

м��районі�м.�Києва.

17.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�між�б�динами�№ 21�та�№ 23�на�в�л.�Са-

лютній���Шевченівсьом��районі�м.�Києва.

18.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�між�б�динами�N№ 5,�7,�9,�11-а,�13-а

на�в�лиці�Блюхера�та�№ 24�на�в�л.�Аадемі-

а�Т�полєва���Шевченівсьом��районі�м.�Ки-

єва.

19.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�на�в�л.�Ямсьій�між�б�динами�№ 54

та�№ 56���Голосіївсьом��районі�м.�Києва.

20.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці,�що�знаходиться�за�адресою:�проспет

Юрія�Га�аріна,�15-а���Дніпровсьом��районі

міста�Києва.

21.�Про�надання�стат�с��пар��з�водними

об’єтами�земельній�ділянці�(орієнтовна�пло-

ща�13��а)�вздовж�просп.�Генерала�Ват�тіна�між

просп.�Володимира�Маяовсьо�о�та�в�л.�Оно-

ре�де�Бальзаа���Деснянсьом��районі�міста

Києва.

22.�Про�внесення�змін���додато�до�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�23�липня�2015�ро-

��№ 787/1651�«Про��правління�районами�міс-

та�Києва».

23.�Про�деяі�питання�заладів��льт�ри�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва.

24.�Про�надання�дозвол��на�списання�шля-

хом�лівідації�основних�засобів,�яі�належать

до�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

25.�Про�списання�шляхом�продаж��та�спи-

сання�шляхом�лівідації�основних�засобів,�яі�на-

лежать�до�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

26.�Про�надання�дозвол��рит�альній�сл�ж-

бі —�спеціалізованом��ом�нальном��підприєм-

ств��«Спеціалізований�омбінат�підприємств

ом�нально-поб�тово�о�обсл��ов�вання»�на

списання�шляхом�продаж��транспортних�за-

собів.

27.�Про�надання�дозвол��Управлінню�освіти

Солом’янсьої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації�на�знесення�та�списання�ос-

новних�засобів,�яі�належать�до�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

28.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди.

29.�Про�майнові�питання,�пов’язані�з�б�дів-

ництвом�житлово�о�вартал��з�повним�ом-

плесом�обсл��ов�вання�на�в�л.�Баинсьій,

37 —�41���Шевченівсьом��районі.

30.�Про�надання�Управлінню�освіти�Голосіїв-

сьої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�земельної�діляни�для�реонстр�ції,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д

�імназії�№ 59�імені�О.�М.�Бойчена�міста�Ки-

єва�на�в�л.�Велиій�Китаївсьій,�85���Голосіїв-

сьом��районі�м.�Києва�(Д-7398).

31.�Про�передач��ом�нальном��підприєм-

ств��«Київпастранс»�земельних�діляно�для�роз-

ширення�поворот��з�облашт�ванням�додато-

вих�місць�пар�вання�для�автотранспорт��з�по-

дальшими�йо�о�еспл�атацією�та�обсл��ов�-

ванням�на�перетині�в�л.�Братиславсьої�та�в�л.

С�леймана�Стальсьо�о���Деснянсьом��та

Дніпровсьом��районах�м.�Києва�(Д-7164).

32.�Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВЕНЕРГО»�земельної

діляни�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�насосної�станції�на�перетині�в�л.

Вишняівсьої�та�в�л.�Рев�цьо�о���Дарниць-

ом��районі�м.�Києва�(Д-6755).

33.�Про�передач��земельної�діляни�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«ПАЙНЕ-

РІ�ПАРК»�для�б�дівництва�житлових�б�динів�з

вб�довано-приб�дованими�нежитловими�при-

міщеннями�на�ділянці�№ 85���4-м��мірорайо-

ні�житлово�о�масив��Позняи���Дарницьом�

районі�м.�Києва�(А-22278).

34.�Про�передач��земельної�діляни�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«БМС�КОН-

САЛТІНГ»�та�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ФІРМА�«ЮВВІМ»�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�нежитлових�приміщень�адмініс-

тративно-поб�тово�о�орп�с��та�отельні�на�пе-

ретині�в�л.�Печенізьої,�32�та�в�л.�Під�ірної,�7/36

��Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(Д-5309).

35.�Про�передач��земельної�діляни�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Завод

офісних�та�спеціальних�меблів»�для�б�дівниц-

тва�житлово�о�омплес��на�просп.�Аадеміа

Вернадсьо�о,�24���Святошинсьом��районі�

м.�Києва�(Д-7211).

36.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ІНТЕРНЕШЕНЕЛ�ДЕВЕЛОП-

МЕНТ�ЦЕНТР»�земельної�діляни�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно�о�б�-

дин��і�нежилих�приміщень�(підвал�)�на�в�л.

Велиій�Васильівсьій,�15/2���Печерсьом�

районі�м.�Києва�(А-21833).

37.�Про�передач��земельної�діляни�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Проет-

Бюро»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�не-

житлової�б�дівлі�офісно�о�призначення���пров.

Михайлівсьом�,�10/2�(літ.�А)���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва�(Д-7087).

38.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«К�зня�А»�земельної�діляни

для�реонстр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�виробничо�о�омплес��на�в�л.�Старо-

сільсьій,�1�(літ.�Ж)���Дніпровсьом��районі�

м.�Києва�(А-6723).

39.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ІСТРЕЙТ»�земель-

ної�діляни�для�реонстр�ції�та�еспл�атації

ма�азин��продовольчих�та�непродовольчих�то-

варів�на�просп.�Лісовом�,�4�(літ.�А)���Деснян-

сьом��районі�м.�Києва�(А-21913).

40.�Про�поновлення�до�овор��оренди�зе-

мельних�діляно�п�блічном��аціонерном��то-

вариств��«Холдин�ова�омпанія�«Київмісьб�д»

для�заб�дови�5-а�мірорайон��житлово�о�ма-

сив��Позняи���Дарницьом��районі�м.�Києва

(А-21687).

41.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ДАР-С»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�бензозаправно�о�п�нт��та�авто-

мийи�з�онвеєром�на�в�л.�Василя�Ж�овсьо-

�о,�22���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-

20688).

42.�Про�продаж�земельної�діляни�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«ЕФ�АЙ�ЕМ

ОФІС�ЦЕНТР-2»�для�б�дівництва�офісно�о�цен-

тр��на�в�л.�Лінійній,�17�(літ.�Е)���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�(Є-1282).

43.�Про�продаж�земельних�діляно�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«АКС»�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о

омплес��на�в�л.�Андрія�Малиша,�3�(літ.�Д)��

Дніпровсьом��районі�м.�Києва�(Є-1300).

44.�Про�визначення�перелі��земельних�діля-

но�для�опрацювання�можливості�продаж��їх

(або�права�оренди�на�них)�на�земельних�тор-

�ах�(Є-1296).

45.�Про�надання�дозвол��на�проведення�ес-

пертної��рошової�оціни�земельної�діляни,�що

підля�ає�продаж��(Є-1233).

46.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�14�травня�2015�ро��№ 455/1319

«Про�оформлення�земельних�діляно��рома-

дянам —�членам�сімей�за�иблих�(померлих)

иян —��часниів�антитерористичної�операції».

47.�Про�внесення�змін���додато�до�рішення

Київсьої�місьої�ради�від�24.05.2007�№ 696-

1/1357�«Про�приватизацію�земельних�діляно

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлових

б�динів,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д��

Дарницьом��районі�м.�Києва»�(А-20666).

48.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�27.11.2008�№ 681/681�«Про

оформлення�Дитячій�полілініці�№ 2�Святошин-

сьо�о�район��м.�Києва�права�орист�вання

земельною�діляною�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівлі�полілініи�на�в�л.�Васи-

ля�К�чера,�5���Святошинсьом��районі�м.�Ки-

єва»�(А-22107).

49.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�20.11.2014�№ 400/400�«Про

передач��театрально-видовищном��залад�

�льт�ри�«Київсьий�національний�аадемічний

театр�оперети»�земельної�діляни�для�бла�о-

�строю�приле�лої�території�на�в�л.�Червоноар-

мійсьій,�53/3���Печерсьом��районі�м.�Києва»

(А-21601).

50.�Про�змін��вид��виористання�земельної

діляни�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«МЕЛВІКС»�для�б�дівництва,�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання��ромадсьо�о,�тор�овель-

но-офісно�о,�житлово�о,��отельно�о�омпле-

с��з�підземним�та�наземним�парін�ами�та�для

бла�о�строю�ландшафтної�зони�на�перетині

в�л.�Борща�івсьої�та�просп.�Повітрофлотсьо-

�о���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(А-22089).

51.�Про�змін��вид��виористання�земельної

діляни�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«АРТІГАС»�для�б�дівництва,�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�житлово�о�та�тор�овельно-

�о�омплес��на�в�л.�Рев�цьо�о�(перетин�з

в�л.�Вишняівсьою)���Дарницьом��районі�

м.�Києва�(А-22143).

52.�Про�змін��вид��виористання�земельної

діляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«СОЛЛУР»�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-ділово�о

центр��ба�атоф�нціонально�о�призначення�на

перетині�в�л.�Маршала�Малиновсьо�о�та�просп.

Оболонсьо�о�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва�та�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�(А-22087).

53.�Про�передач���ромадянці�Поліщ��Віто-

рії�Василівні�земельної�діляни�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�індивід�ально�о��аража

на�Бессарабсьій�площі,�5���Печерсьом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-6593).

54.�Про�передач��земельної�діляни��рома-

дянин��Горобцю�І�орю�Анатолійович��для�веден-

ня�індивід�ально�о�садівництва�на�в�л.�137-ій

Садовій,�діл.�78���Дарницьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-18295).

55.�Про�передач���ромадянці�Щерба�Тама-

рі�Василівні���приватн��власність�земельної�ді-

ляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило-

�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д��

пров.�Ват�тіна,�18���Солом’янсьом��районі�м.

Києва�(А-18746).

56.�Про�передач���ромадянин��Бабію�Петр�

Андрійович����приватн��власність�земельної�ді-

ляни�для�ведення�індивід�ально�о�садівниц-

тва�на�в�л.�Шевчена,�90���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(А-9782).

57.�Про�передач���ромадянин��Р�саню��Зол-

тан��Золтанович����приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Передовій,�2/2-а���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-17481).

58.�Про�передач���ромадянин��Пивовар�

Олесандр��Петрович����приватн��власність

земельної�діляни�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Бродівсьій,�152-����Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-21487).

59.�Про�передач���ромадянці�Терейовсьій

Марії�Іванівні���приватн��власність�земельної

діляни�для�ведення�індивід�ально�о�садівниц-

тва�на�в�л.�Шевчена,�87���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(А-15923).

60.�Про�передач���ромадянці�Сенчено�На-

талії�Ернестівні���приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Передовій,�2/2���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-17480).

61.�Про�приватизацію��ромадянці�Давиден-
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о�Марії�Петрівні�земельної�діляни�для�б�дів-

ництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Крилова,

59-а���Дарницьом��районі�м.�Києва�(П-9150).

62.�Про�приватизацію��ромадянин��Корж�

Олесандр��Віторович��земельної�діляни�для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Кос-

тянтина�Ареф’єва,�21-в���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9235).

63.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянці�Кривобо�Любові�Олесіївні�для�б�дів-

ництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Гайсин-

сьій,�7���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�

(П-9311).

64.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянин��Гордієн��Вітор��Іванович��для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Го�о-

ля,�50���Дарницьом��районі�м.�Києва�(П-9347).

65.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянин��Сопр�нцю�Олесандр��Васильович�

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Льва�Толсто�о,�8-���Дарницьом��районі

м.�Києва�(П-9326).

66.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянин��Шоломію�Федір��Олесійович��для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мос-

товій,�45���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�

(П-9373).

67.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Волинцю�Іван��Петрович��та�Черни-

шов��Вітор��Олесандрович��для�б�дівництва

і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Гостомельсьій,

38���Святошинсьом��районі�м.�Києва�(П-8929).

68.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянин��Тачен��Андрію�Миолайович��для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д���пров.

Сніжнянсьом�,�3���Печерсьом��районі�м.�Ки-

єва�(П-2692).

69.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Ковальов��Сер�ію�Олесійович�,�Ко-

вальов��Дмитр��Сер�ійович��та�Ковальовій

Людмилі�Миолаївні�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Панорамній,�23-а���Голо-

сіївсьом��районі�м.�Києва�(П-8804).

70.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянці�Юшо�Любові�Оле�івні�для�б�дівниц-

тва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Березне-

вій,�41-д���Дарницьом��районі�м.�Києва�

(П-9369).

71.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянці�Безпаловій�Ганні�Юхимівні�для�б�дів-

ництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ва-

сильівсьом�,�10���Голосіївсьом��районі�м.

Києва�(П-8839).

72.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянин��Стр���Дмитр��Миолайович��для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Планерній,�34���Солом’янсьом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9277).

73.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянці�Казимір�Людмилі�Олесіївні�для�б�дів-

ництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лютне-

вій,�14-а���Дарницьом��районі�м.�Києва�

(П-9254).

74.�Про�по�одження�технічної�до�ментації

із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

и�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕРАЛЬ-

НА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНОЗЕМ-

НИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��з�вб�довано-

приб�дованими��ромадсьими�приміщеннями

та�підземним�автопарін�ом�на�в�л.�Пиро�ова,

2-а� �� Шевченівсьом�� районі� м.� Києва�

(А-22009).

75.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Національ-

ній�аадемії�на��Ураїни�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�на�в�л.�Терещенів-

сьій,�2���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�

(Д-6558).

76.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Національ-

ном��х�дожньом��м�зею�Ураїни�для�рестав-

рації�та�еспл�атації�Національно�о�х�дожньо-

�о�м�зею�Ураїни�на�в�л.�Михайла�Гр�шевсьо-

�о,�6���Печерсьом��районі�м.�Києва�(Д-4738).

77.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Ураїнсьо-

м��державном��підприємств��поштово�о�зв’яз-

��«Урпошта»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�посилової�бази���проїзді�Війсьовом�,

10���Печерсьом��районі�м.�Києва�(Д-2299).

78.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Держав-

ній��станові�«Інстит�т�медицини�праці�Націо-

нальної�аадемії�медичних�на��Ураїни»�для

обсл��ов�вання�виробничих��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�інстит�т��на�в�л.�Саса�ансьо-

�о,� 75� �� Голосіївсьом�� районі� м.� Києва�

(Д-5553).

79.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Держав-

ном��підприємств��«Виробниче�об’єднання

«Київприлад»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�про-

мислово�о�підприємства�на�в�л.�Гарматній,�2

��Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(Д-5762).

80.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�державній

омпанії�з�еспорт��та�імпорт��прод�ції�і�по-

сл���війсьово�о�та�спеціально�о�призначення

«Урспецеспорт»�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�офісної�б�дівлі�на�в�л.�Де�тярівсьій,

36���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(Д-7092).

81.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�приватном��підприємств��«Центр

ре�іонально�о�розвит�»�та�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«БІОРИТМ�ПЛЮС»

на�в�л.�К�дряшова,�16-а���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання�спортивно-оздоровчо�о�омплес��(К-

25312).

82.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Департамент���льт�ри�вионавчо-

�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�на�в�л.�Мосов-

сьій,�3�літ.�А���Печерсьом��районі�м.�Києва�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�центр�

х�дожньої�та�технічної�творчості�«Печерсь»�

(К-26077).

83.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Ком�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Печерсьо�о�райо-

н��м.�Києва�на�б�льв.�Лесі�Ураїни,�3-а���Пе-

черсьом��районі�м.�Києва�для��тримання�об’-

єта�бла�о�строю�зелено�о��осподарства�

(К-25875).

84.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ�«КРЕДІ�АГРІКОЛЬ�БАНК»�на�в�л.

П�шінсьій,�42/4���Шевченівсьом��районі

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�офісно�о

центр��(К-25744).

85.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ

ЦЕНТР�«ХЕМА»�на�в�л.�Командарма�Убореви-

ча,�23���Святошинсьом��районі�міста�Києва

для�реонстр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівлі�на�ово-дослідної�лабораторії�

(К-24707).

86.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Посіт��Олесандр�

Михайлович��на�в�л.�Бариадній,�18-а���Голо-

сіївсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�(К-25924).

87.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Філіпов��Вітор��Ва-

сильович��на�в�л.�Мара�Черемшини,�4�лінія,

діл.�80���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�для

ведення�садівництва�(К-21259).

88.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Домансьом��Єв�ен�

Петрович��на�в�л.�Шевчена,�66-а���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�(К-24209).

89.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянці�Костючено�Любові�Фе-

дорівні�на�в�л.�Леніна,�107-а���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-25526).

90.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Матюсі�Дмитр��Вяче-

славович��на�в�л.�Шевчена,�108-б���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�(К-24210).

91.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянці�Афанасьєвій�Ганні�Ана-

толіївні�на�в�л.�Ват�тіна,�92-а���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-24755).

92.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянці�Середі�Світлані�Васи-

лівні,�член��садівничо�о�товариства�«Зв’язі-

вець»�на�просп.�Перемо�и,�15�м,�діл.�163��

Святошинсьом��районі�м.�Києва�для�ведення

олетивно�о�садівництва�(К-23897).

93.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Рижію�Вітор��Васи-

льович��на�в�л.�Комсомольсьій,�22-б���Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�(К-26047).

94.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Б�бон��Миолі�Воло-

димирович��на�в�л.�Шевчена,�5-б���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�(К-25863).

95.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянці�Рой�Катерині�Володи-

мирівні�на�в�л.�Шевчена,�180���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-26055).

96.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянці�Вербицьій�Тетяні�Дмит-

рівні�на�в�л.�Котляревсьо�о,�1���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�(К-25527).

97.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Яовен��Юрію�Воло-

димирович��на�в�л.�14-та�Садова,�діл.�2-в�(с/т

«Оболонь»)�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

для�ведення�садівництва�(К-25296).

98.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�діляни��ромадянин��Г�щин�

Артем��Єв�енович��на�в�л.�Приордонній,�2��

Деснянсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��оспо-

дарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-24340).

99.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�25.12.2012�№ 82-6-00681,��ла-

дено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та�Ви-

щим��осподарсьим�с�дом�Ураїни�для�б�дів-

ництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адмі-

ністративно�о�б�дин��Вищо�о��осподарсьо-

�о�с�д��Ураїни�з�парін�ом�на�перетині�б�льв.

Др�жби�народів�та�в�л.�Старонаводницьої��

Печерсьом��районі�м.�Києва�(A-21809).

100.�Про�розірвання�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�01.08.2006�№ 79-6-00436,

�ладено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«Концерн�«Київпідземшляхб�д»�на�підставі�рі-

шення�Київсьої�місьої�ради�від�14.07.2005

ро��№ 784/3359.

101.�Про�сас�вання�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�24.09.2015�№ 6/1909�«Про�розі-

рвання�до�овор��оренди�земельної�діляни�пло-

щею�0,9289��а�на�в�л.�Глибочицьій,�5���Шев-

ченівсьом��районі�м.�Києва,��ладено�о�між

Київсьою�місьою�радою�та�Релі�ійним�Управ-

лінням�Церви�Іс�са�Христа�Святих�Останніх

Днів�в�Ураїні�№ 91-6-00490�від�26.09.2005»�та

внесення�змін�до�до�овор��оренди�земельної

діляни.

102.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�22��р�дня�2015�ро��№ 61/61

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі».

103.�Про�внесення�змін�до�Про�рами�еоно-

мічно�о�та�соціально�о�розвит��м.�Києва�на

2016�рі,�затвердженої�рішенням�Київсьої�місь-

ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро��№ 60/60.

104.�Про�створення�тимчасової�онтрольної

омісії�Київсьої�місьої�ради�з�питань�забез-

печення�иян,�яі�бер�ть��часть�в�антитерорис-

тичній�операції.

105.�Про�розірвання�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�площею�0,1954��а�на�в�л.�Ризь-

ій,�19-а���Шевченівсьом��районі�м.�Києва,��ла-

дено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та�това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�«ЕС-

КО-ТРАНС-КІ»�№ 91-6-00828�від�28.11.2008.

106.�Про��творення�районних�в�місті�Києві

рад.

107.�Про�деяі�питання�розміщення�тимча-

сових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�со-

ціально-�льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємницьої�діяльності�в

м.�Києві.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ТУТКОВСЬКИЙ» договору оренди земельної ділянки 
для обслуговування та експлуатації зони відпочинку 

та відкритої автостоянки на вул. Дубровицькій, 28 
в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 162/162 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду земC

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 саC
моврядування в Україні» та враховуючи звернення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВC
СЬКИЙ» від 20.08.2015 № КОПC0681, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до�овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�03.04.2000�№ 78-6-00005

(із�змінами,�внесеними�до�овором�від�04.10.2005

№ 78-6-00317)�площею�0,6258��а,�в�межах�чер-

воних� ліній� (адастровий� номер

8000000000:78:018:0022),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�відритим�аціонер-

ним�товариством�«Київсьий�завод�«Геофіз-

прилад»�для�обсл��ов�вання�та�еспл�атації

зони�відпочин��та�відритої�автостояни�на

в�л.�Д�бровицьій,�28�в�Оболонсьом��районі

м.�Києва�(справа�№�А-21866).

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

ної�діляни�від�03.04.2000�№ 78-6-00005�(із

змінами,�внесеними�до�овором�від�04.10.2005

№ 78-6-00317),�а�саме:

— слова�«Відрите�аціонерне�товариство

«Київсьий�завод�«Геофізприлад»�замінити�сло-

вами�«ПУБЛІЧНЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО

«ТУТКОВСЬКИЙ».

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�діляни�від�03.04.2000�№ 78-6-00005�(із

змінами,�внесеними�до�овором�від�04.10.2005
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№ 78-6-00317),�підля�ає�приведенню���відпо-

відність�до�норм�заонодавства.

4.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«ТУТКОВСЬКИЙ»:

4.1.�Вионати�вимо�и,�виладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�18.11.2015

№ 057041-20202.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладення�додат-

ової���оди�про�поновлення�та�внесення�змін

до�до�овор��оренди�земельної�діляни�від

03.04.2000�№ 78-6-00005�(із�змінами,�внесе-

ними�до�овором�від�04.10.2005�№ 78-6-00317).

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

4.4.�Земельн��ділян��в�межах�червоних�лі-

ній�виористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо��містоб�дівно�о�заонодавства.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЖЕНБОРІ ЮА» земельної ділянки для обслуговування 

та експлуатації будівель офісного, торговельного, виробничого
призначення на просп. Московському, 20 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 148/148 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесенC
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власC
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розC
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДЖЕНБО-

РІ�ЮА»�для�обсл��ов�вання�та�еспл�атації�б�-

дівель�офісно�о,�тор�овельно�о,�виробничо�о

призначення�на�просп.�Мосовсьом�,�20�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсьої�заб�-

дови,�справа�Д-7221,�заява�ДЦ�№ 01020-

000195345-014�від�03.12.2015).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДЖЕНБОРІ�ЮА»,�за��мови�ви-

онання�п�нт��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�10

роів�земельн��ділян��площею�0,6000��а�(адас-

тровий�номер�8000000000:78:085:0005,�витя��з

Державно�о� земельно�о� адастр��

№�НВ-8000227962015)�для�обсл��ов�вання�та�ес-

пл�атації�б�дівель�офісно�о,�тор�овельно�о,�ви-

робничо�о�призначення�на�просп.�Мосовсьом�,

20�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва���зв’яз��з�на-

б�ттям�права�власності�на�нер�хоме�майно�(свідоц-

тво�про�право�власності�на�нер�хоме�майно�від

07.07.2014�№ 23915854)�із�земель�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ДЖЕНБОРІ�ЮА»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

одес��Ураїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладення�до�о-

вор��оренди�земельної�діляни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.4.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри

від�01.04.2014�№ 3068/0/12/19-14,�Головно�о

�правління�Держ�еоадастр����м.�Києві�від

29.09.2015�№ 19-26-7777.31-3608/20-15.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

3.7.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

ментації�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном�

заонодавством�Ураїни.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�земельної�діляни�не�за�цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення�пра-

ва�орист�вання�нею�відповідно�до�вимо��ста-

тей�141,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Мельніку Сергію Яковичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Ватутіна, 77Cд у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 183/183 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 наC
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого ріC
шенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо відвеC
дення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�діляни��ромадянин��Мельні-

��Сер�ію�Яович��для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�77-д���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(ате�орія�земель —�землі�жит-

лової�та��ромадсьої�заб�дови,�справа�А-10787).

2.�Передати��ромадянин��Мельні��Сер�ію

Яович�,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о

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

��площею�0,0800��а�(адастровий�номер

8000000000:72:538:0118)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�77-д

��Солом’янсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Мельні��Сер�ію�Яович�:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

ляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�вионання�під�отовчих�та�б�-

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

м��заонодавством�поряд�.

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

ладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

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

них���межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

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

з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

ряд��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

3.6.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�дизайн��місьо�о�середовища�від�21.09.2006

№ 19-7927,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�17.12.2014�№ 19-26-

0.3-7388/2-14.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�діляни��ромадянці�Є�оро-

вій�Ользі�Ул’янівні�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Миоли�Юнерова,�82-в

в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсьої�заб�до-

ви,�справа�№�А-22014).

2.�Передати��ромадянці�Є�оровій�Ользі�Ул’я-

нівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рі-

шення,���приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,0564� �а� (адастровий� номер

8000000000:85:041:0024)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Миоли�Юне-

рова,�82-в�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�із

земель�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва.

3.�Є�оровій�Ользі�Ул’янівні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

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

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

�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�іс-

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

ходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри

від�20.11.2014�№ 11201/0/12-1/19-14,�Голов-

но�о��правління�Держ�еоадастр����м.�Києві

від�15.07.2015�№ 19-26-7777.3-956/20-15.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�іс-

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

ходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.6.�Питання�майнових�відносин�вирішити

в��становленом��поряд�.

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�приватної�власності�на�землю�мо-

же�б�ти�припинено���випадах,�передбачених

статтями�140,�143�Земельно�о�одес��Ура-

їни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місь-

ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Єгоровій Ользі Ул’янівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 82Cв 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 181/181 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:

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Долгій Наталії Василівні для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Карла Маркса, 49 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 192/192 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 власноC
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгляC
нувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в наC
турі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до�ментацію�із

земле�строю�щодо�встановлення�(відновлен-

ня)�меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�міс-

цевості)��ромадянці�Дол�ій�Наталії�Василів-

ні�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Карла�Марса,�49���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,

справа�П-9393).

2.�Передати��ромадянці�Дол�ій�Наталії�Ва-

силівні���приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,1000� �а� (адастровий� номер

8000000000:72:508:0029)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Карла�Марса,
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49���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Дол�ій�Наталії�Василівні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

ментації�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном�

заонодавством�Ураїни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�земельн��ділян��може

б�ти�припинено���випадах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про створення 
парку відпочинку на земельній ділянці 

площею 7,1329 га в урочищі Наталка 
в Оболонському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 138/138 від 10 березня 2016 року

Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗаC
кону України «Про природноCзаповідний фонд», статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього сеC
редовища», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житловоCкомунального господарства України від
10.04.2006 № 105 «Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», з
метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціонального використання земельних ресурсів,
збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадськості, Київська міська раC
да

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�пар�відпочин��на�земельній

ділянці�за�альною�площею�7,1329��а�в��рочи-

щі�Натала�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит��зе-

лених�зон�міста�Києва�до�2010�ро��та�онцеп-

цій�форм�вання�зелених�насаджень�в�централь-

ній�частині�міста,�затверджених�рішенням�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�19.07.2005�№ 806/338,

влючивши�до�перелі��озеленених�територій

за�ально�о�орист�вання�міста�Києва,�що�від-

повідають�типоло�ічним�ознаам�та�план�валь-

ним�вимо�ам�(таблиця�№ 2),�земельн��ділян-

��площею�7,1329��а�в��рочищі�Натала�в�Обо-

лонсьом��районі�м.�Києва.

3.�Київсьом��ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�еспл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації):

3.1.�Роз�лян�ти�можливість�зал�чення�ош-

тів�меценатів�для�бла�о�строю�та�озеленення

свер��орієнтовною�площею�0,1��а�на�в�л.�Ге-

роїв�Дніпра,�35�в�Оболонсьом��районі�міста

Києва.

4.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сьої�місьої�ради�«Хрещати».

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�еоло�ічної�політии.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання 
статусу скверу земельній ділянці 

на вул. Героїв Дніпра, 35 в Оболонському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 243/243 від 17 березня 2016 року
Відповідно до Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про місC

цеве самоврядування в Україні», статей 7, 53 Закону України «Про природноCзаповідний фонд України», з меC
тою збереження зелених насаджень та покращення благоустрою міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�свер��земельній�ділянці

орієнтовною�площею�0,1��а�на�в�л.�Героїв�Дніп-

ра,�35�в�Оболонсьом��районі�міста�Києва�від-

повідно�до�план�-схеми�земельної�діляни,�яій

надається�стат�с�свер�,�з�ідно�з�додатом.

2.�Внести�зміни�до�рішення�Київсьої�місьої

ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про�затвер-

дження�Про�рами�розвит��зеленої�зони�м.�Ки-

єва�до�2010�ро��та�онцепції�форм�вання�зе-

лених�насаджень�в�центральній�частині�міста»

(із�змінами�та�доповненнями),�а�саме:�додати

свер�з�ідно�з�п�нтом�1�цьо�о�рішення�до�пе-

релі��сверів�Оболонсьо�о�район��(таблиця�2).

3.�Київсьом��ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�еспл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації):

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�оформлення�та�бла�о�строю�земель-

ної�діляни�орієнтовною�площею�0,1��а�на�в�л.

Героїв�Дніпра,�35�в�Оболонсьом��районі�міс-

та�Києва.

3.2.�Здійснити�всі�необхідні�ор�анізаційно-

правові�заходи�щодо�оформлення�права�о-

рист�вання�земельною�діляною�за�альною

площею� 7,1329� �а� (адастровий� номер

8000000000:78:215:0008)�в��рочищі�Натала�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва.

3.3.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�розроблення�онцепції�пар��відпочин�

за�альною�площею�7,1329��а�в��рочищі�Натал-

а�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�та�оформ-

лення�бла�о�строю�вазаної�земельної�діляни.

4.�Департамент��фінансів�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�вирішити�в��станов-

леном��поряд��питання�фінанс�вання�захо-

дів,�передбачених�п�нтом�1�цьо�о�рішення.

5.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сьої�місьої�ради�«Хрещати».

6.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�еоло�ічної�політии.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 14.05.2015 № 455/1319 «Про оформлення земельних ділянок

громадянам — членам сімей загиблих (померлих) киян — 
учасників антитерористичної операції»

Рішення Київської міської ради № 266/266 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою прискорення

оформлення земельних ділянок громадянам — членам сімей загиблих (померлих) киян — учасників антитеC
рористичної операції Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�14.05.2015�№ 455/1319�«Про�оформлення

земельних�діляно��ромадянам —�членам�сі-

мей,�за�иблих�(померлих)�иян —��часниів�ан-

титерористичної�операції»�таі�зміни:

1.1.�Назв��рішення�виласти���таій�редації:

«Про�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�оформ-

лення�земельних�діляно��ромадянам —�чле-

нам�сімей�за�иблих�(померлих)�иян —��часни-

ів�антитерористичної�операції».

1.2.�П�нт�1�рішення�виласти���таій�редації:

«Затвердити�перелі�сімей�за�иблих�(померлих)

иян —��часниів�антитерористичної�операції�на

отримання�земельних�діляно,�що�додається».

1.3.�Додато�до�рішення�«Перелі�сімей�за-

�иблих�(померлих)�иян —��часниів�антите-

рористичної�операції�на�отримання�земельних

діляно»�виласти���новій�редації,�що�додає-

ться.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�заст�пниа��олови�Київсьої�місь-

ої�держаної�адміністрації�Рябііна�П.�Б.�та�по-

стійн��омісію�Київсьої�місьої�ради�з�питань

містоб�д�вання,�архітет�ри�та�землеорист�-

вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�14.05.2015�№ 455/1319�

(в�редації�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�31.03.2016�№�266/266

Перелік 
сімей загиблих (померлих) киян — учасників антитерористичної операції

на отримання земельних ділянок (перша черга, земельні ділянки 
у с. Биківня Деснянського району м. Києва)

№ Прізвище, ім'я, по батькові загиблого учасника 
антитерористичної операції*

дата загибелі (поховання)**

1 Лужевський Руслан Михайлович 05.05.2014

2 Добродомов Родіон Костянтинович 09.05.2014

3 Кравчук Володимир Сергійович 19.06.2014

4 Горбенко Ігор Ігорович 24.06.2014

5 Зеленський Євгеній Олександрович 24.06.2014

6 Петрищюк Олександр Вікторович 24.06.2014

7 Шкіра Володимир Володимирович 24.06.2014

8 Шпак Марк Валентинович 24.06.2014

9 Кісельов Ігор Олександрович 30.06.2014

10 Висоцький Павло Миколайович 09.07.2014

11 Єфіменко Василь Вікторович 15.07.2014

12 Ібрагімов Фаріз Расім@огли 21.07.2014

13 Макідон Віктор Михайлович 22.07.2014

14 Шишко Олександр Сергійович 22.07.2014

15 Стрельчук Павло Володимирович 26.07.2014

16 Бойко Віталій Васильович 27.07.2014

17 Кондратюк Олексій Вікторович 03.08.2014

18 Бойко Юрій Миколайович 10.08.2014

19 Литвинський Юрій Олексійович 10.08.2014

20 Оникієнко Олег Олександрович 15.08.2014

21 Падюков Альберт Володимирович 16.08.2014

22 Аболмасов Андрій Вікторович 17.08.2014

23 Міхнюк Олег Іванович 20.08.2014

24 Єременко Андрій Віталійович 21.08.2014

25 Боровик Дмитро Олексійович 22.08.2014

26 Войтенко Олег Андрійович 22.08.2014

27 Петросян Оганес Арутюнович 23.08.2014

28 Галва Вячеслав Анатолійович 25.08.2014

29 Виключити

30 Горай Олексій Зігмундович 29.08.2014

31 Єщенко Віктор Васильович 29.08.2014

32 Жайворонок Богдан Сергійович 29.08.2014

33 Сухенко Максим Володимирович 29.08.2014

34 Харченко Євген Борисович 29.08.2014

35 Лукашук Андрій Степанович 01.09.2014

36 Артюх Юрій Іванович 02.09.2014

37 Шептицький Ігор Олексійович 03.09.2014

38 Ощепков Олексій Вікторович 04.09.2014

39 Звінник Олександр Іванович 05.09.2014

40 Шанський Андрій Миколайович 05.09.2014

41 Лавренчук Віталій Вікторович 20.09.2014

42 Савуляк Володимир Іванович 23.09.2014

43 Виключити

44 Грачов Олексій Сергійович 16.10.2014

45 Царенко Владислав Миколайович 15.10.2014

46 Вінніков Олександр Валентинович 03.11.2014
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1.�Відмовити���передачі�земельної�діляни��

власність��ромадянці�Козловій�Раїсі�Михайлів-

ні�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Чабанівсьій,�16���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(справа�А-14018).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у передачі земельної ділянки 
у власність громадянці Козловій Раїсі Михайлівні 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Чабанівській, 16 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 221/221 від 10 березня 2016 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на виконання витягу з протоколу № 14
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористуC
вання від 16.06.2015, враховуючи те, що земельна ділянка, яка передбачається для передачі громадянці КозC
ловій Раїсі Михайлівні, за функціональним призначенням належить до комунальноCскладської території
згідно з Генеральним планом міста, затвердженим рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804
«Про затвердження «Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період
до 2020 року», та відповідно до рішення Київської міської ради від 14.07.2005 № 690/3265 «Про затвердженC
ня детального плану території житлового масиву ТеремкиC3 на вул. Велика Кільцева, 1 у Голосіївському райоC
ні м. Києва» на територію, до якої входить земельна ділянка, затверджено детальний план території житлоC
вого масиву ТеремкиC3, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про відмову в передачі 
громадянину Літвінчуку Анатолію Володимировичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Передовій, 45Cд у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 222/222 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», розглянувши проект земC
леустрою щодо відведення земельної ділянки, враховуючи наявність на земельній ділянці майна третіх осіб,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити��ромадянин��Літвінч���Анато-

лію�Володимирович��в�передачі���приватн�

власність�земельної�діляни�площею�0,0702

(адастровий�номер�8000000000:90:051:0081)

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Передовій,�45-д���Голосіївсьом��районі

м.�Києва�(адастрова�справа�№�А-21650).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення комунальному підприємству 
«Київський метрополітен» права користування 

земельною ділянкою на Амурській площі 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 225/225 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 141, 142 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення комунального підприємства «КиC
ївський метрополітен» від 26.03.2015 № 546CН, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�ом�нальном��підприємств�

«Київсьий�метрополітен»�право�постійно�о�о-

рист�вання�земельною�діляною�площею�0,6205

�а�(адастровий�номер�8000000000:79:369:003),

наданою�відповідно�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�11.12.2008�№ 785/785�«Про�пере-

дач��земельної�діляни�ом�нальном��підпри-

ємств��«Київсьий�метрополітен»�для�б�дів-

ництва�т�пиів�за�станцією�«Васильівсьа»�К�-

ренівсьо-Червоноармійсьої�лінії�метрополі-

тен����Голосіївсьом��районі�м.�Києва»,�право

орист�вання�яою�посвідчено�державним�а-

том�на�право�постійно�о�орист�вання�земель-

ною�діляною�від�20.01.2011�№ 07-9-00122�(�

зв’яз��з�завершенням�б�дівництва�т�пиів�за

станцією�«Васильівсьа»�К�ренівсьо-Черво-

ноармійсьої�лінії�метрополітен��та�введенням

їх�в�еспл�атацію)�(справа�№�А-21734).

2.�Земельн��ділян�,�зазначен��в�п�нті�1

цьо�о�рішення,�віднести�до�земель�запас��від-

повідної�ате�орії.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Київсьий

метрополітен»�поверн�ти�до�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�ад-

міністрації)�державний�ат�на�право�постійно-

�о�орист�вання�земельною�діляною�від

20.01.2011�№ 07-9-00122.

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�про�прийнят-

тя�цьо�о�рішення�повідомити�Головне��прав-

ління�Держ�еоадастр����м.�Києві�та�реєстра-

ційн��сл�жб��Головно�о��правління�юстиції��

м.�Києві.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «ПАЙНЕРІ ПАРК» 

для будівництва житлових будинків 
з вбудованоCприбудованими нежитловими приміщеннями 

на ділянці № 85 у 4Cму мікрорайоні житлового масиву Позняки 
в Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 259/259 від 31 березня 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 власноC
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини
третьої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи рішення Київської
міської ради від 25.12.2012 № 718/9002 «Про затвердження детального плану території в районі вулиць ТепC
ловозної, Здолбунівської, Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва», розглянувши заяву товариства з
обмеженою відповідальністю «ПАЙНЕРІ ПАРК» від 12.02.2016, враховуючи те, що земельна ділянка зареєсC
трована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянC
ку від 12.02.2016 № НВC8000262122016) 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 права власності від 23.12.2015 № 12704281), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відповідно�до�детально�о�план��терито-

рії�в�районі�в�лиць�Тепловозної,�Здолб�нів-

сьої,�Дра�оманова���Дарницьом��районі�

м.�Києва,�затверджено�о�рішенням�Київсьої

місьої�ради�від�25.12.2012�№ 718/9002,�пе-

редати�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ПАЙНЕРІ�ПАРК»,�за��мови�вионання

п�нт��2�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�10�роів

земельн��ділян��площею�0,7500��а�(адас-

тровий�номер�8000000000:63:245:0107)�для

б�дівництва�житлових�б�динів�з�вб�довано-

приб�дованими�нежитловими�приміщеннями

на�ділянці�№ 85���4-м��мірорайоні�житлово-

�о�масив��Позняи�в�Дарницьом��районі�

м.�Києва�із�земель�ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз��з

переходом�права�власності�на�майно�(до�овір

�півлі-продаж��нер�хомо�о�майна�від�12.02.2016

№ 175�(ате�орія�земель —�землі�житлової�та

�ромадсьої�заб�дови,�справа�А-22278,�заява

ДЦ�№ 01038-000202034-014�від�12.02.2016).

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

тю�«ПАЙНЕРІ�ПАРК»:

2.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно�о�оде-

с��Ураїни.

Приміти:

*�прізвище,�ім’я,�по�батьові�за�ибло�о��часниа�антитерористичної�операції�відповідно�до

свідоцтва�про�смерть

**�дата�за�ибелі�подана�відповідно�до�свідоцтва�про�смерть
Київський міський голова

В. Кличко

47 Левицький В'ячеслав Миколайович 14.11.2014

48 Долгіх Сергій Володимирович 16.11.2014

49 Виключити

50 Васюк Олег Олександрович 30.11.2014

51 Полонський Віталій Анатолійович 30.11.2014

52 Петрученко Микола Вікторович 08.12.2014

53 Бєлошицький Ігор Анатолійович 12.12.2014

54 Грузовенко Олександр Сергійович 18.12.2014

55 Лупаїна Олександр Григорович 19.12.2014

56 Дурмасенко Олексій Олегович 29.12.2014

57 Корчовний Роман Михайлович 05.01.2015

58 Соколенко Андрій Олексійович 08.01.2015

59 Корзун Роман Анатолійович 13.01.2015

60 Розналевич Юрій Анатолійович 19.01.2015

61 Мусієнко Олег Петрович 19.01.2015

62 Доценко Анатолій Ігоревич 20.01.2015

63 Яцина Євген Вікторович 20.01.2015

64 Голота Володимир Михайлович 25.01.2015

65 Бєлофастов Генадій Миколайович 28.01.2015

66 Михайлов Віталій Володимирович 30.01.2015

67 Сохацький Андрій Володимирович 30.01.2015

68 Дмитрів Святослав Сергійович 31.01.2015

69 Ковальчук Микола Михайлович 01.02.2015

70 Зайченко Олександр Михайлович 04.02.2015

71 Сніжок Ігор Сергійович 03.02.2015

72 Дідушко Олег Анатолійович 07.02.2015

73 Брановицький Ігор Євгенович 21.01.2015

74 Василенко Святослав Вікторович 09.02.2015

75 Музика Артур Сергійович лютий 2015

76 Павлов Ігор Миколайович 09.02.2015

77 Сухенко Сергій Михайлович 09.02.2015

78 Циганок Сергій Анатолійович 09.02.2015

79 Довганюк Володимир Леонідович 10.02.2015

80 Шевченко Ігор Станіславович 10.02.2015

81 Бондар Василь Васильович 12.02.2015

82 Виключити

83 Кобченко Олег Олександрович 16.02.2015

84 Тимошенко Роман Васильович 16.02.2015

85 Коваль Олег Володимирович 17.02.2015

86 Будніков Анатолій Миколайович 18.02.2015

87 Живкович Владислав Хайдарович 18.02.2015

88 Кравченко Юрій Вікторович 08.04.2015

89 Богачов Олег Олексійович 13.04.2015

90 Ткач Павло Михайлович 14.04.2015

91 Палига Володимир Михайлович 28@29.08.2014

92 Ульяницький Олег Миколайович 28@29.08.2014

93 Задоянчук Олег Іванович 04.09.2014

94 Слобоженко Сергій Володимирович 16.01.2015

95 Марченко Олексій Володимирович 20@24.01.2015

96 Голуб Аркадій Юрійович 02.02.2015
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Про зміну виду використання земельної ділянки 
товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЛВІКС» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування громадського,
торговельноCофісного, житлового, готельного комплексу 
з підземним та наземним паркінгами та для благоустрою 

ландшафтної зони на перетині вул. Борщагівської 
та просп. Повітрофлотського у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 270/270 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, враховуючи лист Департаменту містобудування та

архітектури від 15.10.2015 № 13975/0/12/19C15, розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю
«МЕЛВІКС» від 16.11.2015 № 32 та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«МЕЛВІКС»�змінити�вид�вио-

ристання�земельної�діляни�площею�1,6578��а

(адастровий�номер�8000000000:88:217:0002)

на�перетині�в�л.�Борща�івсьої�та�просп.�Повіт-

рофлотсьо�о���Шевченівсьом��районі�м.�Ки-

єва,�право�власності�на�я��посвідчено�дер-

жавним�атом�на�право�власності�на�земель-

н��ділян��від�28.08.2009�№ 01-8-00185,�та�до-

зволити�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«МЕЛВІКС»�виористов�вати�цю�ділян�

для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня��ромадсьо�о,�тор�овельно-офісно�о,�жит-

лово�о,��отельно�о�омплес��з�підземним�та

наземним�парін�ами�та�для�бла�о�строю�ланд-

шафтної�зони�(справа�А-22089).

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

тю�«МЕЛВІКС»:

2.1.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листі�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

15.10.2015�№ 13975/0/12/19-15.

2.2.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

2.5.�У�разі�необхідності�зміни�цільово�о�при-

значення�земельної�діляни�отримати�дозвіл

Київсьої�місьої�ради�відповідно�до�статті�20

Земельно�о�одес��Ураїни.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

в��становленом��поряд�.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�діляни.

2.5.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

стр�ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до-

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

м��заонодавством�Ураїни.

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

з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права�орист�ван-

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання управлінню освіти Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації земельної ділянки 

для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд гімназії № 59 імені 0. М. Бойченка міста Києва 

на вул. Великій Китаївській, 85 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 256/256 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92,116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункC
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проC
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо�від-

ведення��правлінню�освіти�Голосіївсьої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�зе-

мельної�діляни�для�реонстр�ції,�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д��імна-

зії�№ 59�імені�О.�М.�Бойчена�міста�Києва�на�в�л.

Велиій�Китаївсьій,�85���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(ате�орія�земель —�землі�житло-

вої�та��ромадсьої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01062-

000199681-014�від�25.01.2016,�справа�Д-7398).

2.�Надати��правлінню�освіти�Голосіївсьої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,��

постійне�орист�вання�земельн��ділян��пло-

щею� 1,9110� �а� (адастровий� номер

8000000000:82:273:0005)�для�реонстр�ції,

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спо-

р�д��імназії�№ 59�імені�О.�М.�Бойчена�міста

Києва�на�в�л.�Велиій�Китаївсьій,�85���Голосі-

ївсьом��районі�м.�Києва�із�земель�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

3.�Управлінню�освіти�Голосіївсьої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

3.4.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�дизайн��місьо�о�середовища�від�07.06.2006

№ 19-4619�та�Головно�о��правління�Держ�ео-

адастр����м.�Києві�від�06.01.2016�№ 19-26-

7777.31-122/2-16.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

ряд��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

3.6.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

стр�ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до-

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

м��заонодавством�Ураїни.

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

ції�права�орист�вання�на�земельн��ділян����по-

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права�орист�ван-

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання
Київський міський голова В. Кличко

Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для будівництва, експлуатації

та обслуговування насосної станції на перетині 
вул. Вишняківської та вул. Ревуцького 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 258/258 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункC
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проC
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�ПУБЛІЧНОМУ�АК-

ЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВЕНЕРГО»�для

б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

насосної�станції�на�перетині�в�л.�Вишняівсьої

та�в�л.�Рев�цьо�о���Дарницьом��районі�

м.�Києва�(ате�орія�земель —�землі�промис-

ловості,�транспорт�,�зв’яз�,�енер�етии,�обо-

рони�та�іншо�о�призначення,�заява�ДЦ�№ 030-

000196846-014�від�23.12.2015,�справа�Д-6755).

2.�Передати�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ�«КИЇВЕНЕРГО»�за��мови�вионання

п�нт��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�5�роів�зе-

мельн��ділян��площею�0,2339��а�(адастро-

вий�номер�8000000000:90:291:0069,�витя��з

Державно�о�земельно�о�адастр��про�земель-

н��ділян��№�НВ-8000215592015)�для�б�дів-

ництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�насос-

ної�станції�на�перетині�в�л.�Вишняівсьої�та

в�л.�Рев�цьо�о���Дарницьом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель�ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

3.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВЕНЕРГО»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

одес��Ураїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�діляни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри

від�20.11.2014�№ 11206/0/12/19-14,�Головно-

�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

24.12.2014�№ 19-26-0.3-7722/2-14.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в

поряд�,�визначеном��заонодавством�Ура-

їни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права�орист�ван-

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу 
комунальному підприємству «Київпастранс» 
земельних ділянок для розширення повороту 

з облаштуванням додаткових місць 
для паркування автотранспорту 

з подальшими його експлуатацією та обслуговуванням 
на перетині вул. Братиславської 
та вул. Сулеймана Стальського 

у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва
Рішення Київської міської ради № 257/257 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деC
яких 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 земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�«Про�рами�розвит��зе-

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро��та�он-

цепції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста»,�затвердженої�рішен-

ням�Київсьої�місьої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381�(чинність�яої�продовжена�рі-

шенням�Київсьої�місьої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783),�вилючивши�з�території�пар�

�льт�ри�і�відпочин��«Перемо�а»�(Дарниць-

е�ЛПГ,�Дніпровсье�лісництво,�в.�40,�47)

земельн��ділян��площею�0,4110��а���Дес-

нянсьом��районі�м.�Києва�та�з�перелі��б�-

ферних�парів,�яі�б�д�ть�створені�на�базі�лі-

сопарових�насаджень�(п�нт�5,�таблиця�20).

2.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельних�діляно�ом�нально-

м��підприємств��«Київпастранс»�для�розши-

рення�поворот��з�облашт�ванням�додато-

вих�місць�для�пар�вання�автотранспорт��з

подальшими�йо�о�еспл�атацією�та�обсл�-
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�ов�ванням�на�перетині�в�л.�Братиславсьої

та�в�л.�С�леймана�Стальсьо�о���Деснян-

сьом��та�Дніпровсьом��районах�м.�Києва�(а-

те�орія�земель —�землі�промисловості,�транс-

порт�,�зв’яз�,�енер�етии,�оборони�та�іншо-

�о�призначення,�заява�ДЦ�№ 01023-000196648-

014�від�21.12.2015,�справа�№Д-7164).

3.�Передати�ом�нальном��підприємств�

«Київпастранс»,�за��мови�вионання�п�нт��4

цьо�о�рішення,�в�оренд��на�5�роів�земель-

ні�діляни�площею�0,4110��а�(адастровий

номер�8000000000:62:260:0027,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о�адастр��про�земельн�

ділян��№�НВ-8000228162015)�та�площею

0,0640� �а� (адастровий� номер

8000000000:66:077:0044,�витя��з�Державно-

�о�земельно�о�адастр��про�земельн��ділян-

��№�НВ-8000228152015)�для�розширення

поворот��з�облашт�ванням�додатових�місць

для�пар�вання�автотранспорт��з�подальши-

ми�йо�о�еспл�атацією�та�обсл��ов�ванням

на�перетині�в�л.�Братиславсьої�та�в�л.�С�-

леймана�Стальсьо�о���Деснянсьом��та�Дніп-

ровсьом��районах�м.�Києва�із�земель�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

4.�Ком�нальном��підприємств��«Київпас-

транс»:

4.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�-

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

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

тамент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

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

чені�заонодавством,�необхідні�для��ладан-

ня�до�овор��оренди�земельних�діляно.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�іс-

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

ходяться�в�межах�земельних�діляно.

4.4.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Головно�о��правління�містоб�д�вання�та�ар-

хітет�ри�від�09.09.2014�№ 8729/0/12/19-14,

Головно�о��правління�Держ�еоадастр����м.

Києві�від�03.07.2015�№ 19-26-7777.3-453/20-

15.

4.5.�Питання�пайової��часті�та��ладення

з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

ряд��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

4.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

4.7.�Земельні�діляни�в�межах�червоних�лі-

ній�виористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо��містоб�дівно�о�заонодавства.

5.�Попередити�землеорист�вача,�що�ви-

ористання�землі�не�за�цільовим�призначен-

ням�тя�не�за�собою�припинення�права�о-

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

6.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місь-

ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про продаж земельних ділянок 
товариству з обмеженою відповідальністю «АКС» 

для експлуатації та обслуговування 
торговельного комплексу на вул. Андрія Малишка, 3 (літ. Д) 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 264/264 від 31 березня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�звіт�про�еспертн���рошов�

оцін��земельних�діляно�(адастрові�номе-

ри� 8000000000:66:172:0052� та

8000000000:66:172:0054)�на�в�л.�Андрія�Ма-

лиша,�3�(літ.�Д)���Дніпровсьом��районі�м.

Києва�(справа�№�Є-1300).

2.�Затвердити�вартість�земельних�діляно

��розмірі�1 651 126,00��рн�(один�мільйон

шістсот�п’ятдесят�одна�тисяча�сто�двадцять

шість��ривень�00�опійо)�на�підставі�ес-

пертної��рошової�оціни�(висново�про�вар-

тість�земельних�діляно�від�16.11.2015).

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

повідальністю�«АКС»�земельні�діляни�о-

м�нальної�власності�(адастрові�номери

8000000000:66:172:0052� та

8000000000:66:172:0054)�за�альною�пло-

щею�0,0599��а�за�1 651 126,00��рн�(один

мідьйон�шістсот�п’ятдесят�одна�тисяча�сто

двадцять�шість��ривень�00�опійо),�з�них:

— площею�0,0408��а�(адастровий�номер

8000000000:66:172:0052) —�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�ом-

плес��на�в�л.�Андрія�Малиша,�3�(літ.�Д)��

Дніпровсьом��районі�м.�Києва�за�1 124 639,76

�рн�(один�мільйон�сто�двадцять�чотири�ти-

сячі�шістсот�тридцять�дев’ять��ривень�76

опійо);

— площею�0,0191��а�(адастровий�номер

8000000000:66:172:0054) —�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�ом-

плес��на�в�л.�Андрія�Малиша,�3�(літ.�Д)��

Дніпровсьом��районі�м.�Києва�за�526 485,77

�рн�(п’ятсот�двадцять�шість�тисяч�чотири-

ста�вісімдесят�п’ять��ривень�77�опійо).

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

з�обмеженою�відповідальністю�«АКС»�зе-

мельних�діляно�на�в�л.�Андрія�Малиша,�3

(літ.�Д)���Дніпровсьом��районі�м.�Києва

(з�ідно�з�додатом).

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

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�під-

�от�вати�в�двотижневий�термін�необхідні

матеріали�для�оформлення�до�овор���пів-

лі-продаж��земельних�діляно�(адастрові

номери� 8000000000:66:172:0052� та

8000000000:66:172:0054)�за�альною�пло-

щею�0,0599��а�на�в�л.�Андрія�Малиша,�З

(літ.�Д)���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�за

ціною�та�на��мовах,�визначених�цим�рішен-

ням.

6.�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«АКС»:

6.1.�Уласти�в�двотижневий�термін�до�о-

вір��півлі-продаж��земельних�діляно.

6.2.�Вион�вати�обов’язи�власниа�зе-

мельних�діляно�з�ідно�з�вимо�ами�статті

91�Земельно�о�одес��Ураїни.

7.�До�овором��півлі-продаж��земельних

діляно�встановити,�що�право�власності�на

земельні�діляни�переходить�до�по�пця�піс-

ля�нотаріально�о�посвідчення�до�овор���-

півлі-продаж��земельних�діляно�та�за��мо-

ви�сплати�по�пцем�повної�ціни�земельних

діляно,�а�таож�пені�(��разі�наявності)�від-

повідно�до�п�нтів�6-8��мов�продаж�,�за-

тверджених�цим�рішенням.

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

повідальністю�«АКС»,�що�право�власності�на

земельні�діляни�може�б�ти�припинено�від-

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

дес��Ураїни.

9.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішен-

ня�поласти�на�постійн��омісію�Київсьої

місьої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�ар-

хітет�ри�та�землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про зміну виду використання земельної ділянки 
товариства з обмеженою відповідальністю «АРТІГАС» 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлового 

та торговельного комплексу на вул. Ревуцького 
(перетин з вул. Вишняківською) 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 271/271 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 20 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких заC

конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 часC
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок ДеC
партаменту містобудування та архітектури від 07.12.2015 № 17421/0/12/19C15, розглянувши лист товариства з
обмеженою відповідальністю «АРТІГАС» від 07.12.2015 та технічну документацію із землеустрою щодо встаC
новлення (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�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)

площею� 0,6255� �а� (адастровий� номер

8000000000:90:292:0111)�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�і�тор-

�овельно�о�омплес��на�в�л.�Рев�цьо�о�(пе-

ретин�з�в�л.�Вишняівсьою)���Дарницьом�

районі�м.�Києва�(адастрова�справа�А-22143).

2.�Змінити�вид�виористання�земельної�ді-

ляни�площею�0,6255��а�(адастровий�номер

8000000000:90:292:0111)�на�в�л.�Рев�цьо�о

(перетин�з�в�л.�Вишняівсьою)���Дарницьо-

м��районі�м.�Києва,�яа�переб�ває�в�оренді�то-

вариства�з�обмеженою�відповідальністю�«АР-

ТІГАС»,�право�орист�вання�яою�посвідчено

до�овором�оренди�земельної�діляни�від

25.09.2015,�зареєстрованим�в�реєстрі�за�№ 324

(витя��з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на

нер�хоме�майно�від�25.09.2015�№ 11332505),

та�дозволити�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«АРТІГАС»�виористов�вати�її�для

б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

житлово�о�та�тор�овельно�о�омплес��(спра-

ва�А-22143).

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�діляни�від�25.09.2015,�зареєстрованом��в

реєстрі�за�№ 324,�підля�ає�приведенню���від-

повідність�до�норм�заонодавства.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«АРТІГАС»:

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�для��ладення�додатової���о-

ди�про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�25.09.2015,�зареєстрова-

но�о�в�реєстрі�за�№ 324.

4.2.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�виснов�

Департамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри

від�07.12.2015�№ 17421/0/12/19-15.

4.3.�Вион�вати�обов’язи�орист�вача�зе-

мельної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�96

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

4.5.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�заонодавства.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�31.03.2016�№�264/264

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю «АКС» 

земельних ділянок на вул. Андрія Малишка, 3Cд 
у Дніпровському районі м. Києва

1.�Виористов�вати�земельні�діляни�за�цільовим�призначенням.

2.�Забезпечити�вільний�дост�п�до�проданих�земельних�діляно�для�онтролю�за�дотри-

манням�власниом��мов�продаж��земельних�діляно�та�для�проладання�нових,�ремонт��та

еспл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельних�діляно.

3.�Питання�пайової��часті�та��ладання�з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�до�овор�

про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд��та�випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�ментації�виріш�вати�в�поряд�,�визначено-

м��правилами�заб�дови�м.�Києва.

5.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�дизайн��місьо�о�середовища�від�20.05.2004�№ 19-4329,��правління�охорони�наво-

лишньо�о�природно�о�середовища�від�03.08.2004�№ 071/04-4-19/2430.

6.�Зарах�вати�до�с�м,�яі�по�пець�має�сплатити�за�земельні�діляни,�аванс���с�мі�436 332,44

�рн�(чотириста�тридцять�шість�тисяч�триста�тридцять�дві��ривні�44�опійи),�сплачений�від-

повідно�до�до�овор��№ 7�від�03.08.2015.�Решта�вартості�земельних�діляно���с�мі�1 214 793,56

�рн�(один�мільйон�двісті�чотирнадцять�тисяч�сімсот�дев’яносто�три��ривні�56�опійо)�спла-

ч�ється�протя�ом�10�банівсьих�днів�від�дня�нотаріально�о�посвідчення�до�овор���півлі-

продаж�.

7.�До�овором��півлі-продаж��земельних�діляно�передбачити,�що�по�пець���разі�про-

строчення�вионання��рошово�о�зобов’язання�має�сплатити:

— за�ожний�день�прострочення�платеж��пеню���розмірі�0,1�відсота�(н�ль�цілих�одна

десятих�відсота)�від�с�ми�прострочено�о�платеж��(�рошово�о�зобов’язання);

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

весь�час�прострочення;

— три�відсота�річних�від�простроченої�с�ми.

8.�Пеня�за�прострочення�вионання�по�пцем��рошово�о�зобов’язання�за�до�овором��-

півлі-продаж��підля�ає�сплаті�і�нарахов�ється�до�повно�о�фатично�о�вионання�по�пцем

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

Київський міський голова
В. Кличко
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Київський міський голова В. Кличко

Про поновлення договору оренди земельних ділянок публічному
акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд»

для забудови 5�а мікрорайону житлового масиву Позняки 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 262/262 від 31 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 клопотання публічного акціонерного товариства «Холдингова компа�
нія «Київміськбуд» від 03.07.2015 № КОП�0609, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�6�місяців�до�овір�оренди�земель-

них�діляно��від�14.05.2004�№ 63-6-00128�(зі�змі-

нами,�внесеними�до�овором�від�17.05.2005�№63-

6-00250�та���одами�від�19.06.2009�№63-6-00545,

від�21.12.2011�№ 63-6-00634�та�від�03.09.2013

№ 167)�площею�0,9479��а�(�адастровий�номер

8000000000:63:292:0133)�та�площею�0,7389��а

(�адастровий�номер�8000000000:63:292:0134),

��ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�а�-

ціонерним�товариством�холдин�овою��омпанією

«Київмісь�б�д»�для�заб�дови�5-а�мі�рорайон�

житлово�о�масив��Позня�и���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�(справа�№�А-21687).

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

ти,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельних�ді-

ляно��від�14.05.2004�№ 63-6-00128�(зі�змінами,

внесеними�до�овором�від�17.05.2005�№ 63-6-

00250�та���одами�від�19.06.2009�№ 63-6-00545,

від�21.12.2011�№ 63-6-00634�та�від�03.09.2013

№ 167),�підля�ає�приведенню���відповідність�до

норм�за�онодавства.

3.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«Хол-

дин�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»:

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

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

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

ством,�для���ладання�додат�ової���оди�про�по-

новлення�до�овор��оренди�земельних�діляно�

від�14.05.2004�№ 63-6-00128�(зі�змінами,�внесе-

ними�до�овором�від�17.05.2005�№ 63-6-00250

та���одами�від�19.06.2009�№ 63-6-00545,�від

21.12.2011�№ 63-6-00634�та�від�03.09.2013

№ 167).

3.2.�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�дер-

жавної�адміністрації)�від�05.01.2016�№ 057041-

84.

3.3.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Де-

партаментом�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,�вста-

новлених�за�онодавством.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

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

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних

торгах
Рішення Київської міської ради № 265/265 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 127, 134�136 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Зако�
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою впоряд�
кування земельних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визначити�перелі��земельних�діляно��для

опрацювання�можливості�продаж��їх�(або�пра-

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор�ах�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�рішення�(справа�№�Є-

1296).

2.�Надати�Департамент��земельних�рес�р-

сів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

звіл:

2.1.�На�опрацювання�визначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�рішення�земельних�діляно�,�я�і�мож�ть�б�-

ти�виставлені�на�земельні�тор�и.

2.2.�На�розроблення�до��ментації�із�земле-

�строю�та�іншої�до��ментації,�передбаченої�за-

�онодавством�У�раїни,�необхідної�для�під�о-

тов�и�визначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення�зе-

мельних�діляно��до�продаж��на�земельних�тор-

�ах.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�вжити�ор�ані-

заційних�заходів,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та

проведенням�земельних�тор�ів�з�продаж��зе-

мельних�діляно��(або�права�оренди�на�них),

визначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�відповід-

но�до�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�при

по�одженні�прое�тів�земле�строю�щодо�відве-

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�31.03.2016�№�265/265

Перелік 
земельних ділянок для опрацювання можливості їх продажу 

(або права оренди на них) на земельних торгах
№
п/п

Місце розташування
(адреса) земельної
ділянки

Вид права Цільове призначення згідно з Класифікатором видів
цільового призначення земель (запропонований вид
використання)

Орієнтовна
площа
земельної
ділянки, га

Дніпровський район

1 вул. Березняківська, 23&а оренда 12.08 (для будівництва, експлуатації та обслуговування
об'єктів дорожнього сервісу (станція технічного
обслуговування, мийка, шиномонтаж)

0,13

2 просп. Броварський, 15 оренда 12.04 (для влаштування, експлуатації та обслуговування
відкритої автостоянки)

0,32

3 бульв. Перова, 52&а оренда 12.04 (для влаштування, експлуатації та обслуговування
відкритої автостоянки (без права капітальної забудови)

0,09

Солом'янський район

4 вул. Глінки, 5&а оренда 12.04 (для влаштування, експлуатації та обслуговування
відкритої автостоянки)

0,34

дення�земельних�діляно��забезпечити�надання

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�містоб�дівних��мов

і�обмежень�щодо�заб�дови�земельних�діляно�,

визначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

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 внесення змін у додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 24.05.2007 № 696�1/1357 «Про приватизацію 
земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд у Дарницькому районі 

м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 267/267 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, у зв’язку з переходом права влас�
ності на житловий будинок та враховуючи звернення громадянина Погребняка Андрія Станіславовича від
20.08.2012, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 27.11.2008 № 681/681 «Про оформлення Дитячій поліклініці 

№ 2 Святошинського району м. Києва права користування 
земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування 

будівлі поліклініки на вул. Василя Кучера, 5 
у Святошинському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 268/268 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення Київської міської ради від 17.09.2013 № 136/9193
«Про комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2» Свято�
шинського району м. Києва, розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
від 22.05.2013 № 270 «Про організаційно�правові заходи щодо реорганізації дитячої поліклініки № 2 Святошин�
ського району м. Києва, дитячої поліклініки № 4 Святошинського району м. Києва» та звернення комуналь�
ного некомерційного підприємства «Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2» Святошинського
району м. Києва від 03.11.2015 № 1169, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�27.11.2008�№ 681/681�«Про�оформ-

лення�Дитячій�полі�лініці�№ 2�Святошинсь�о�о

район��м.�Києва�права��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівлі�полі�ліні�и�на�в�л.�Василя�К�че-

ра,�5���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»�в�час-

тині�назви�земле�орист�вача�та�цільово�о�при-

значення�земельної�ділян�и,�а�саме:

— слова�«Дитяча�полі�ліні�а�№ 2�Святошин-

сь�о�о�район��м;�Києва»�замінити�словами�«�о-

м�нальне�не�омерційне�підприємство�«Центр

первинної�меди�о-санітарної�допомо�и�№ 2»

Святошинсь�о�о�район��м.�Києва»���відповід-

них�відмін�ах;

— слова�«б�дівлі�полі�ліні�и»�замінити�слова-

ми�«б�дівлі�центр�»�(справа�А-22107).

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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 20.11.2014 № 400/400 «Про передачу 

театрально�видовищному закладу культури «Київський
національний академічний театр оперети» земельної ділянки

для благоустрою прилеглої території на вул. Червоноармійській,
53/3 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 269/269 від 31 березня 2016 року
«Київський національний академічний театр оперети» земельної ділянки для благоустрою прилеглої те�

риторії на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва» Відповідно до статей 9, 122, 123 Зе�
мельного кодексу України та враховуючи звернення театрально�видовищного закладу культури «Київський
національний академічний театр оперети» від 05.02.2015 № 97�101�23, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�20.11.2014�№ 400/400�«Про�пере-

дач��театрально-видовищном��за�лад����ль-

т�ри�«Київсь�ий�національний�а�адемічний�те-

атр�оперети»�земельної�ділян�и�для�бла�о�ст-

рою�приле�лої�території�на�в�л.�Червоноармій-

сь�ій,�53/3���Печерсь�ом��районі�м.�Києва»,�а

саме:

— п�н�т�2�рішення�після�слів�«(в�межах�чер-

воних�ліній)»�доповнити�словами�та�цифрами

«(�адастровий�номер�8000000000:79:226:0027)»;

— по�те�ст��рішення�слова�та�цифри�«на�в�л.

Червоноармійсь�ій,�53/3»�замінити�на�слова�та

цифри�«на�в�л.�Вели�ій�Василь�івсь�ій,�53/3»

(справа�А-21601).

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

1.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№ 696-1/1357

«Про�приватизацію�земельних�діляно��для�б�-

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

�ів,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва»���дев’ятій�позиції:

— ��п’ятій��рафі�слова�«По�ребня��Валенти-

на�Про�опівна»�ви�лючити;

— сьом���раф��ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«0,0661»;

— ��восьмій��рафі�слова�«передається���спіль-

н��част�ов��власність»�ви�лючити�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:201:0007,�справа�

№�А-20666).

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

ле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної

ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�ТОВАРИСТВУ

З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СОЛ-

ЛУР»�на�перетині�в�л.�Маршала�Малиновсь�о-

�о�та�просп.�Оболонсь�о�о�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�(справа�А-22087).

2.�Змінити�вид�ви�ористання�земельної�ді-

лян�и�площею�0,2595��а�(�адастровий�номер

8000000000:78:098:0022)�на�перетині�в�л.�Мар-

шала�Малиновсь�о�о�та�просп.�Оболонсь�о�о

в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва,�я�а�переб�-

ває�в�оренді�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СОЛЛУР»,�право��орис-

т�вання�я�ою�посвідчено�до�овором�оренди

земельної�ділян�и�від�05.10.2006�№ 78-6-00390,

та�дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-діло-

во�о�центр��ба�атоф�н�ціонально�о�призна-

чення�в�межах��ате�орії�земель�житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови.

3.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�05.10.2006�№ 78-6-00390,�а�са-

ме:

— ��п�н�ті�1.1�слова�«для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�ділово�о�центр�

ба�атоф�н�ціонально�о�призначення»�заміни-

ти�словами�«для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�житлово-ділово�о�центр��ба�а-

тоф�н�ціонально�о�призначення».

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�05.10.2006�№ 78-6-00390,�під-

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

�онодавства.

5.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«СОЛЛУР»:

5.1.�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�внесення�змін�до�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�05.10.2006�№ 78-

6-00390.

5.2.�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.

5.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

12.08.2015�№ 10516/0/12-3/19-15.

5.4.�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.

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 зміну виду використання земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛЛУР» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлово�ділового центру багатофункціонального призначення

на перетині вул. Маршала Малиновського 
та просп. Оболонського в Оболонському районі м. Києва 
та внесення змін до договору оренди земельної ділянки

Рішення Київської міської ради № 272/272 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 20, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 30 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», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (віднов�
лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ�
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛЛУР» від 16.11.2015 № А�22087, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�По-

ліщ���Ві�торії�Василівні�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�індивід�ально�о��аража�на�Бес-

сарабсь�ій�площі,�5���Печерсь�ом��райрні�міс-

та�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови,��адастрова�справа�

№�Д-6593).

2.�Передати��ромадянці�Поліщ���Ві�торії�Ва-

силівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,�в�оренд��на�5�ро�ів�земельн��ділян��

площею� 0,0027� �а� (�адастровий� номер

8000000000:76:032:0120,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��№�НВ-8000026222013)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�індивід�-

ально�о��аража�на�Бессарабсь�ій�площі,�5��

Печерсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва���зв’яз���з�наб�ттям�права�власності

на� �араж� (до�овір� дар�вання� �аража� від

19.07.1997).

3.�Громадянці�Поліщ���Ві�торії�Василівні:

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

ча�відповідно�до�статті�96�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.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.4�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�Держзема�ентства���м.�Ки-

єві�від�26.06.2014�№ 2244,�Департамент��міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від�26.06.2013

№ 11076/0/12/09-13,�Міністерства���льт�ри

У�раїни�від�28.04.2014�№ 734/10/61-14,�Голов-

но�о��правління�земельних�рес�рсів�від�29.08.2012

№ 05-8915.

3.5.�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��становлено-

м��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�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�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 громадянці Поліщук Вікторії Василівні 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

індивідуального гаража на Бессарабській площі, 5 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 273/273 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 93, 116, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�що-

до�відведення�земельної�ділян�и��ромадя-

нин��Р�саню���Золтан��Золтанович��для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о

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

на�в�л.�Передовій,�2/2-а���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�зем-

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

ва�№�А-17481).

2.�Передати��ромадянин��Р�саню���Золтан�

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

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

лян���площею�0,0804��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:125:0111)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Передовій,�

2/2-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Р�саню���Золтан��Золтано-

вич�:

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��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-

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.�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�25.05.2010

№ 19-6326�та�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�20.01.2015�№ 19-26-

0.3-486/2-15.

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�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 Русанюку Золтану Золтановичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Передовій, 2/2�а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 275/275 від 31 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��ромадянин��Ба-

бію�Петр��Андрійович��для�ведення�індивід�аль-

но�о�садівництва�на�в�л.�Шевчен�а,�90���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о�призна-

чення,�справа�А-9782).

2.�Передати��ромадянин��Бабію�Петр��Ан-

дрійович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о

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

���площею�0,1071��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:514:0077)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Шевчен�а,�90��

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Бабію�Петр��Андрійович�:

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

ній�ділянці�садово�о�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-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�о-

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�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�22.02.2008

№ 19-2310,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�12.12.2014�№ 19-26-

0.3-7154/2-14.

3.5.�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�приватної�власності�на�землю�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 передачу громадянину Бабію Петру Андрійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Шевченка, 90 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 274/274 від 31 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 власно�
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Пи-

вовар��Оле�сандр��Петрович��для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Бродівсь�ій,

152-����Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�№�А-21487).

2.�Передати��ромадянин��Пивовар��Оле�-

сандр��Петрович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т�

3�цьо�о�рішення,���приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0714��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:053:0060)�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Бродівсь�ій,

152-����Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Пивовар��Оле�сандр��Пет-

рович�:

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��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-

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.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

від�23.02.2015�№ 1505/0/12/19-15�та�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві

від�30.03.2015�№ 19-26-0.3-4550/2-15.

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».

3.7.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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 
Пивовару Олександру Петровичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Бродівській, 152�г у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 276/276 від 31 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�
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 терито�
рії мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському адміністративному районі м. Києва» та розглянувши проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Сен-

чен�о�Наталії�Ернестівні�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Передовій,�2/2

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

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

дови,�справа�№�А-17480).

2.�Передати��ромадянці�Сенчен�о�Наталії�Ер-

нестівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0805� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:125:0112)�для.�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Передовій,�2/2

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Сенчен�о�Наталії�Ернестівні:

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.�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.�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�25.05.2010

№ 19-6325�та�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�30.12.2014�№ 19-26-

0.3-8118/2-14.

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�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 
громадянці Сенченко Наталії Ернестівні 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 2/2 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 278/278 від 31 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:

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Кривобок Любові Олексіївні для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гайсинській, 7 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 281/281 від 31 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�земле-

�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж

земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)��рома-

дянці�Кривобо��Любові�Оле�сіївні�для�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Гайсинсь�ій,�7���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель—�зем-

лі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9311).

2.�Передати��ромадянці�Кривобо��Любові

Оле�сіївні���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0767��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:154:0019)�для�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель,�і

спор�д�на�в�л.�Гайсинсь�ій,�7���Солом’янсь�о-

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Кривобо��Любові�Оле�сіївні:

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.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�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-

�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-

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.�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�25.05.2010

№ 19-6325�та�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�30.12.2014�№ 19-26-

0.3-8118/2-14.

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�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 
громадянину Коржу Олександру Вікторовичу 

земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Костянтина Ареф’єва, 21�в 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 280/280 від 31 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 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної

ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)��ромадянин�

Корж��Оле�сандр��Ві�торович��для�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Костянтина�Ареф’єва,

21-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

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

дови,�справа�№�П-9235).

2.�Передати��ромадянин��Корж��Оле�сан-

др��Ві�торович����приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0947��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:671:0002)�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

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

Костянтина�Ареф’єва,�21-в���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва.

3.�Громадянин��Корж��Оле�сандр��Ві�торо-

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�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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Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 09 квітня 2008 року № 507 
«Про забезпечення медикаментами пільгових категорій 

населення м. Києва»
Розпорядження № 199 від 5 квітня 2016 року

Відповідно до статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховуючи лист Антимо�
нопольного комітету України від 29 грудня 2015 року № 142�26.13/04�13143, з метою приведення норматив�
но�правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
у відповідність з вимогами законодавства України:

Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�09��вітня�2008�ро���№ 507�«Про�забезпе-

чення�меди�аментами�піль�ових��ате�орій�населення�м.�Києва».

Голова В. Кличко

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 02 вересня 2004 року № 1623 «Про переведення жилих 
приміщень квартири № 38 в жилому будинку. № 7 

на вул. Григоровича�Барського у нежилі»
Розпорядження № 192 від 4 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи втрату актуальності
переведення жилих приміщень квартири № 38 в жилому будинку № 7 на вул. Григоровича�Барського у нежи�
лі, у зв’язку зі смертю заявника, та враховуючи клопотання Весненка А. І. від 22 липня 2015 року:

Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�від�02�вересня�2004�ро���№ 1623�«Про

переведення�жилих�приміщень��вартири�№ 38

в�жилом��б�дин���№ 7�на�в�л.�Гри�оровича-

Барсь�о�о���нежилі».

Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Повного Євангелія «Царство Бога» 

у Солом’янському районі м. Києва»
Розпорядження № 193 від 4 квітня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 17 січня 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 21 травня 2015 року № 1:
Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�Повно�о�Єван�елія�«Царство

Бо�а»���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до пункту 1 розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 28 грудня 2015 року № 1252 «Про надання 

права підпису платіжних, розрахункових 
та інших документів»

Розпорядження № 195 від 4 квітня 2016 року
Відповідно до Тимчасового розподілу обов’язків між Київським міським головою, першим заступником

голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адмі�
ністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979, у зв’язку з кадровими змінами:

П�н�т�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�28��р�дня�2015�ро��

№ 1252�«Про�надання�права�підпис��платіж-

них,�розрах�н�ових�та�інших�до��ментів»�ви-

�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.�Надати�право�першо�о�підпис��платіж-

них,�розрах�н�ових�та�інших�розпорядчих�до-

��ментів�щодо�рах�н�ів�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�першом��заст�пни�ові��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Пліс��Геннадію�Володимирович�.»

Голова В. Кличко

Про реєстрацію 
змін до Статуту релігійної організації 

«Центральна помісна релігійна громада 
євангельських християн�баптистів 
«Біблійна Церква «Дім Молитви» 

в Оболонському районі м. Києва», зареєстрованого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 01 грудня 2015 року № 1169

Розпорядження № 196 від 4 квітня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву

Старшого Пастора релігійної організації «Центральна помісна релігійна громада євангельських християн�
баптистів «Біблійна Церква «Дім Молитви» в Оболонському районі м. Києва» від 22 лютого 2016 року та про�
токол загальних зборів релігійної громади від 14 лютого 2016 року № 1:

Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ій-

ної�ор�анізації�«Центральна�помісна�релі�ій-

на��ромада�єван�ельсь�их�християн-баптис-

тів�«Біблійна�Цер�ва�«Дім�Молитви»�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва»,�зареєстрова-

но�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�01��р�дня�2015�ро-

���№�1169,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,

що�додається.

Голова В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Давиден�о�Марії�Петрівні�для�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Крилова,�59-а

��Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

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

дови,�справа�№�П-9150).

2.�Передати��ромадянці�Давиден�о�Марії

Петрівні���приватн��власність�земельн��ділян-

���площею�0,1000��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:031:0092)�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.�Кри-

лова,�59-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Давиден�о�Марії�Петрівні:

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

Про приватизацію громадянці Давиденко Марії Петрівні 
земельної ділянки для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Крилова, 59�а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 279/279 від 31 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�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Те-

рей�овсь�ій�Марії�Іванівні�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Шевчен�а,�87��

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

мель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о�призна-

чення,�справа�А-15923).

2.�Передати��ромадянці�Терей�овсь�ій�Ма-

рії�Іванівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о

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

���площею�0,1059��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:513:0105)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Шевчен�а,�87��

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Терей�овсь�ій�Марії�Іванівні:

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

ній�ділянці�садово�о�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�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�па-

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

встановлених�за�онодавством.

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�вимо�и,�ви�ладені���листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�22.04.2008

№ 19-4828,�Головно�о��правління�Держ�ео�а-

дастр����м.�Києві�від�15.07.2015�№ 19-26-

7777.3-962/20-15.

3.5.�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�приватної�власності�на�землю�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 передачу громадянці Терейковській Марії Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Шевченка, 87 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 277/277 від 31 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 власно�
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Про внесення змін до складу регіональної комісії з оцінки 
та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку в м. Києві
Розпорядження № 200 від 5 квітня 2016 року

У зв’язку з кадровими змінами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації) та змінами у складі Київської міської ради:

Унести�зміни�до�с�лад��ре�іональної��омісії

з�оцін�и�та�проведення�попередньо�о��он��рс-

но�о�відбор��інвестиційних�про�рам�і�прое�тів

ре�іонально�о�розвит��,�що�мож�ть�реалізов�-

ватися�за�рах�но���оштів�державно�о�фонд�

ре�іонально�о�розвит���в�м.�Києві,�затвердже-

но�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�03�червня�2015�ро���№ 520,

ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додаєть-

ся.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

03.06.2015�р.�№�520

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.04.2016�р.�№�200)

СКЛАД 
регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного 

відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку в м. Києві

Пліс

Геннадій�Володимирович

Поворозни��

Ми�ола�Юрійович

З�бець

Ірина�Володимирівна

Би�овець�

В’ячеслав�Михайлович

Горобчен�о�

Леся�Анатоліївна

Корень

Оле�сандр�Васильович

Маміна

Оль�а�Володимирівна

Ништи�

Оле�сандр�Анатолійович

Странні�ов

Андрій�Ми�олайович

Теслен�о�

Павло�Петрович

Петрен�о

І�ор�Ми�олайович

перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації,��олова�ре�іональної��омісії

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�п-

ни���олови�ре�іональної��омісії�

начальни���правління�з�питань��апітальних�в�ладень�та�розвит-

���інфрастр��т�ри�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації»),�ви�онавчий�се�ретар�ре�іональної��омісії

�енеральний�дире�тор�Спіл�и�підприємців�малих,�середніх�і�при-

ватизованих�підприємств�У�раїни�(за�з�одою)

дире�тор�Департамент��Державної�архіте�т�рно-б�дівельної�ін-

спе�ції���м.�Києві�(за�з�одою)

заст�пни��дире�тора�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)

в.�о.�дире�тора�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

адміністрації)

начальни��юридично�о�відділ��Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

тицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

заст�пни��дире�тора�з�на��ово-е�ономічної�роботи�КНДУ�«На-

��ово-дослідний�інстит�т�соціально-е�ономічно�о�розвит���міс-

та»�(за�з�одою)

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 11 березня 1999 року № 330 

«Про реєстрацію Статуту релігійної громади Місцевої Церкви
Християн Віри Євангельської «Живе каміння» 

у Мінському районі м. Києва»
Розпорядження № 197 від 5 квітня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву ре�
лігійної громади Місцевої Церкви Християн Віри Євангельської «Живе каміння» в Оболонському районі 
м. Києва від 07 грудня 2015 року та протокол загальних зборів релігійної громади Місцевої Церкви Християн
Віри Євангельської «Живе каміння» в Оболонському районі м. Києва від 05 квітня 2015 року № 15/04�01:

1.�Унести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�11�березня�1999

ро���№�330�«Про�реєстрацію�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�Місцевої�Цер�ви�Християн�Віри

Єван�ельсь�ої�«Живе��аміння»���Мінсь�ом�

районі�м.�Києва»�та�і�зміни:

��за�олов���розпорядження�слова�«релі�ійної

�ромади�Місцевої�Цер�ви�Християн�Віри�Єван�ель-

сь�ої�«Живе��аміння»���Мінсь�ом��районі�м.�Києва»

замінити�словами�«релі�ійної�ор�анізації�«релі�ій-

на��ромада�Християн�Віри�Єван�ельсь�ої�Цер�ви�Св.

Апостола�Івана�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва»;

��те�сті�розпорядження�слова�«релі�ійної��ро-

мади�Місцевої�Цер�ви�Християн�Віри�Єван-

�ельсь�ої�«Живе��аміння»���Мінсь�ом��районі�

м.�Києва»�замінити�словами�«релі�ійної�ор�ані-

зації�«релі�ійна��ромада�Християн�Віри�Єван-

�ельсь�ої�Цер�ви�Св.�Апостола�Івана�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�Місцевої�Цер�ви�Християн�Віри

Єван�ельсь�ої�«Живе��аміння»���Мінсь�ом�

районі�м.�Києва,�зареєстровано�о�розпоря-

дженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�від�11�березня�1999�ро���№ 330,�ви�лав-

ши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

09.08.2011�р.�№�1403

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

04.04.2016�р.�№�194)

Склад 
комісії по реорганізації Науково�технічного державного підприємства 

«Радикал», Київського державного науково�дослідного інституту 
«Комета», Державного малого підприємства «Квант�Оптика», 

Державного підприємства Київського спеціалізованого підприємства 
обчислювальної техніки та інформатики, Державного підприємства

«Київське виробниче підприємство «Протон», Державного підприємства
Київське спеціальне конструкторсько�технологічне бюро 

«Дніпро» шляхом приєднання до Державного науково�виробничого 
підприємства «Захід»

Гончарен�о�Оле�сандр�Борисович дире�тор�Державно�о�на��ово-виробничо�о�підприєм-

ства�«Захід»,��олова��омісії�(ідентифі�аційний�номер���)

Горілий�Юрій�Петрович заст�пни��начальни�а�відділ��промисловості��правління

промисловості�та�інноваційної�політи�и�Департамент�

промисловості�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�заст�пни���олови��омісії�(іденти-

фі�аційний�номер������)

Бондарч���Ірина�Тарасівна �оловний�спеціаліст�відділ��фінансово�о�забезпечення

та�звітності�Департамент��промисловості�та�розвит��

підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(ідентифі-

�аційний�номер�������)

Д�д�о�Єв�ен�Анатолійович заст�пни��дире�тора�з�реор�анізації�Державно�о�на��о-

во-виробничо�о�підприємства�«Захід»�(ідентифі�аційний

номер������)

Шевчен�о�Дарина�Сер�іївна �оловний�спеціаліст�юридично�о�відділ��Департамент�

промисловості�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�(ідентифі�аційний�номер�����)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 09 серпня 2011 року № 1403 
«Про реорганізацію державних підприємств, 

переданих до сфери управління 
Київської міської державної адміністрації»

Розпорядження № 194 від 4 квітня 2016 року
Відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про

управління об’єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1998 року 
№ 583 «Про передачу державних підприємств до сфери управління Київської міської державної адміністра�
ції», у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�09�серпня

2011�ро���№ 1403�«Про�реор�анізацію�дер-

жавних�підприємств,�переданих�до�сфери

�правління�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації»�та�і�зміни:

��п�н�ті�1�слова�та�цифри�«Державне�на-

��ово-технічне�підприємство�«Ради�ал»�(�од�

ЄДРПОУ����)»�замінити�словами�та�цифрами

«На��ово-технічне�державне�підприємство

«Ради�ал»�(�од�ЄДРПОУ����)»;

п�н�т�2�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«2.�Утворити��омісію�по�реор�анізації�На-

��ово-технічно�о�державно�о�підприємства

«Ради�ал»,�Київсь�о�о�державно�о�на��ово-

дослідно�о�інстит�т��«Комета»,�Державно�о

мало�о�підприємства�«Квант-Опти�а»,�Держав-

но�о�підприємства�Київсь�о�о�спеціалізова-

но�о�підприємства�обчислювальної�техні�и

та�інформати�и,�Державно�о�підприємства

«Київсь�е�виробниче�підприємство�«Протон»,

Державно�о�підприємства�Київсь�е�спеціаль-

не��онстр��торсь�о-техноло�ічне�бюро�«Дніп-

ро»�шляхом�приєднання�до�Державно�о�на-

��ово-виробничо�о�підприємства�«Захід»�та

затвердити�її�с�лад,�шо�додається.»:

підп�н�т�3.1�п�н�т��3�ви�ласти���та�ій�ре-

да�ції:

«3.1.�Здійснювати��ерівництво��осподар-

сь�ою�діяльністю�підприємств,�що�реор�ані-

зов�ються�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�розпо-

рядження,�з�наданням�права�найм��та�звіль-

нення�працівни�ів,��правління�майном,�ра-

х�н�ами�в��становах�бан�ів�та�печат�ами,�а

та�ож�здійснювати�інші�заходи���встановле-

ном��за�онодавством�поряд���до�момент�

завершення�їх�реор�анізації.»;

п�н�т�9�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.»

2.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�по

реор�анізації�На��ово-технічно�о�державно-

�о�підприємства�«Ради�ал»,�Київсь�о�о�дер-

жавно�о�на��ово-дослідно�о�інстит�т��«Ко-

мета»,�Державно�о�мало�о�підприємства

«Квант-Опти�а»,�Державно�о�підприємства

Київсь�о�о�спеціалізовано�о�підприємства

обчислювальної�техні�и�та�інформати�и,�Дер-

жавно�о�підприємства�«Київсь�е�виробниче

підприємство�«Протон»,�Державно�о�підпри-

ємства�Київсь�е�спеціальне��онстр��торсь�о-

техноло�ічне�бюро�«Дніпро»�шляхом�приєд-

нання�до�Державно�о�на��ово-виробничо�о

підприємства�«Захід»,�затверджено�о�роз-

порядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)� від� 09� серпня� 2011� ро���

№�1403�(��реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�13��р�д-

ня�2013�ро���№ 2256),�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
13 êâ³òíÿ 2016 ð.
¹40(4810)

14

Додато��1

До�Положення

№�реєстрації________________________

ПОЗИТИВНИЙ ВІДГУК
Особа,�я�а�с�ладає�від���____________________________________���___________________________

(посада)� (ПІБ)

Особа,�стосовно�я�ої�

с�ладається�від��� ____________________________________���___________________________
(посада)� (ПІБ)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Дата______________________________

Інформація�щодо�ознайомлення�особи�

стосовно�я�ої�с�ладається�від����з�від���ом

Дата�ознайомлення________________________���������Підпис__________________________________

Додато��2

до�Положення

№�реєстрації________________________

НЕГАТИВНИЙ ВІДГУК
Особа,�я�а�с�ладає�від���____________________________________���___________________________

(посада)� (ПІБ)

Особа,�стосовно�я�ої�

с�ладається�від��� ____________________________________���___________________________
(посада)� (ПІБ)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Дата______________________________

Інформація�щодо�ознайомлення�особи�

стосовно�я�ої�с�ладається�від����з�від���ом

Дата�ознайомлення________________________���������Підпис__________________________________

Приміт�а:

Приміт�а:

Підпис�особи,�

я�а�с�лала�від���________________________________

Підпис�особи,�

я�а�с�лала�від���________________________________

Про затвердження змін до Положення про матеріальне 
стимулювання працівників апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Розпорядження № 186 від 30 березня 2016 року
Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів

України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апа�
рату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», з метою підвищення ефектив�
ності праці та відповідальності працівників апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

Затвердити�зміни�до�Положення�про�матеріальне�стим�лювання�працівни�ів�апарат��ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затверджено-

�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�від�18��р�дня�2014�ро���№ 1486,�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�30.03.2016�р.�№�186

ЗМІНИ 
до Положення про матеріальне стимулювання працівників апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 18 грудня 2014 року № 1486

1.�У�те�сті�Положення�слова�«�правління��адрової�роботи�і�на�ород»�замінити�словами�«�прав-

ління�по�роботі�з�персоналом».

2.�П�н�т�3.2�розділ��III�доповнити�абзацами�др��им —�п’ятим�та�о�о�зміст�:

«Київсь�ий�місь�ий��олова,�перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації,�заст�пни�и��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни��апарат��ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни-

�и��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),��ерівни�и�стр��т�рних�підрозділів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�мож�ть�с�ладати�позитивні�від���и

та�не�ативні�від���и�про�вирішення�безпосередньо�підпоряд�ованим�працівни�ом�поставле-

них�завдань,�дотримання�ви�онавсь�ої�дисципліни�за�формами�з�ідно�з�додат�ами�1,�2�до

цьо�о�Положення�(далі —�від���).

Працівни��під�розпис���ознайомлюється�з�від���ом���п’ятиденний�стро�.�У�разі�с�ладення�не-

�ативно�о�від����,�працівни��має�право�надати�письмові�пояснення,�я�і�додаються�до�зазначе-

но�о�від����.

У�разі�відмови�працівни�а�від�підпис��чи�надання�пояснень,�робиться�відповідна�відміт�а��е-

рівни�ом��правління�по�роботі�з�персоналом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Від���и�реєстр�ються���відповідном��ж�рналі�та�збері�аються�в��правлінні�по�роботі�з�персо-

налом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�протя�ом��сьо�о�час��роботи�працівни�а.

Від���и�мож�ть�б�ти�підставою�для��ори��вання�розмір��премії�відповідних�працівни�ів.».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін у додаток до розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 06 липня 2004 року № 1197

«Про службові квартири у будинках комунального підприємства
з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального 

призначення «Спецжитлофонд»
Розпорядження № 198 від 5 квітня 2016 року

Відповідно до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Укра�
їнській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37, з метою
упорядкування переліку квартир, що належать до числа службових та закріплені за комунальним підприєм�
ством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»:

Унести�зміни�в�додато��до�розпорядження

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�06

липня�2004�ро���№ 1197�«Про�сл�жбові��вар-

тири���б�дин�ах��ом�нально�о�підприємства�з

�тримання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд�

спеціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�16��р�дня�2011�ро��

№ 2396),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

від�06.07.2004�р.�№�1197

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.04.2016�р.�№�198)

ПЕРЕЛІК 
квартир, що належать до числа службових та закріплені за комунальним

підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального
призначення «Спецжитлофонд»

№ Найменування вулиць Номер
будинку
(гурто&
житку)

Номер
квартири
(кімнати)

По&
верх

Квар&
тира чи
кімната

Кіль&
кість

кімнат

Жила
площа,

кв.м

При&
мітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Вул. Оболонська 34 90 9 кв. 2 29,4

2. Вул . Оболонська 34 49 9 кв. 2 29,1

3. Вул. Оболонська 34 27 6 кв. 2 58.6

4. Вул . Севастопольська 7/13 107 5 кімн. 1 18,8

5. Вул. Севастопольська 7/13 102 5 кімн. 1 17,2

6. Вул. Академіка Туполєва 5&б 17&а 1 кімн. 1 17,9

7. Вул. Празька 34 217 2 кімн. 1 18,4

8. Вул. Бориспільська 3/1 87 5 кімн. 1 18,0

9. Броварський проспект 89 5 2 кв. 2 26,6

10. Вул.Нижньоюрківська 4 43 5 кв. 1 12.3

11. Вул. Маршала Тухачевського 44 36 9 кв. 5 104,8

12. Вул . Васильченка 3 5 2 кв. 2 38

13. Вул. Баумана 25 73 2 кв. 2 34,7

14. Вул. Баумана 25 112 12 кв. 2 38,9

15. Вул. Борщагівська 152&а 1 2 кв. 2 38.6

16. Вул. Борщагівська 152&а 122 2 кв. 2 32.5

17. Вул. Петропавлівська 50&б 44 11 кв. 3 59,0

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про передачу функцій замовника реконструкції 
парку відпочинку «Оболонь» в урочищі Наталка 

по Оболонській набережній в Оболонському районі
Розпорядження № 203 від 6 квітня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Оболонської районної в міс'
ті Києві державної адміністрації від 07 жовтня 2015 року № 104'7516, з метою ефективної реалізації реконструкції об’єктів парко'
вого господарства, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Оболонсь	ій�районній�в�місті�Києві�державній�адмі-

ністрації�в��становленом��поряд	��передати�Київсь	ом�

	ом�нальном��об’єднанню�зелено�о�б�дівництва�та�е	с-

пл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київзеленб�д»�ф�н	-

ції�замовни	а�ре	онстр�	ції�пар	��відпочин	��«Оболонь»

в��рочищі�Натал	а�по�Оболонсь	ій�набережній�в�Обо-

лонсь	ом��районі�та�всі�наявні�до	�менти,�я	і�засвідч�-

ють�права�замовни	а,�прое	тно-	ошторисн�,�до�овірн�,

б�х�алтерсь	��до	�ментацію,�до	�ментацію,�пов’язан��з

проведенням�процед�р�за	�півель,�обладнання�та�ма-

теріали,�що�придбані�для�	омпле	тації�об’є	та,�та�інфор-

мацію,�я	а�є�важливою�для�їх�здійснення,�відповідно�до

за	онодавства.

2.�Київсь	ом��	ом�нальном��об’єднанню�зелено�о�б�-

дівництва�та�е	спл�атації�зелених�насаджень�міста�«Ки-

ївзеленб�д»:

2.1.�У�разі�необхідності�забезпечити�	ори��вання�про-

е	тно-	ошторисної�до	�ментації�відповідно�до�за	оно-

давства.

2.2.�Визначити��енеральн��підрядн��ор�анізацію�для

ви	онання�робіт,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�в��становленом��поряд	�.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за	онодавства

щодо�поряд	��ви	онання�робіт�з�ре	онстр�	ції.

2.4.�Роботи�ви	онати�відповідно�до�Правил�бла�о�ст-

рою�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Київсь	ої�місь-

	ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро	��№ 1051/1051.

2.5.�Під�час��	ладення�до�овор��підряд��на�ре	онстр�	-

цію�об’є	та�обов’яз	ово�передбачити��мови�щодо�на-

дання�підрядни	ом��арантії�я	ості�ви	онаних�робіт�та

встановити��арантійні�стро	и�е	спл�атації�об’є	та.

3.�Взяти�до�відома,�що�за	інчений�б�дівництвом�об’є	т

��встановленом��поряд	��б�де�зараховано�до�	ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

4.�Департамент��місь	о�о�бла�о�строю�та�збережен-

ня�природно�о�середовища�ви	онавчою�ор�ан��Київсь	ої

місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

надати�в��становленом��поряд	��до�Департамент��е	о-

номі	и�та�інвестицій�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�про-

позиції�до�про�рам�е	ономічно�о�і�соціально�о�розвит-

	��м.�Києва�на�2016�рі	�та�наст�пні�ро	и�щодо�об’є	та,

зазначено�о�в�п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження.

5.�Визнати�та	им,�що�втратило�чинність,�розпоряджен-

ня�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації)�від�05�березня�2012�ро-

	��№ 360�«Про�ре	онстр�	цію�пар	��відпочин	��«Обо-

лонь»�в��рочищі�Натал	а�по�Оболонсь	ій�набережній�в�Обо-

лонсь	ом��районі».

6.�Контроль�за�ви	онанням�цьо�о�розпорядження�по-

	ласти�на�заст�пни	ів��олови�Київсь	ої�місь	ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз	ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Інструкції з діловодства в структурних підрозділах
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), районних 
в місті Києві державних адміністраціях

Розпорядження № 204 від 6 квітня 2016 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з

діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади», з метою удосконалення належного оформлення документів:

Затвердити�зміни�до�Інстр�	ції�з�діловодства�в�стр�	-

т�рних�підрозділах�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої

ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�затвердже-

ної�розпорядженням�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�від

27�люто�о�2012�ро	��№ 320,�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

06.04.2016�р.�№�204

Зміни 
до Інструкції з діловодства в структурних підрозділах виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженої розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 27 лютого 2012 року № 320

1.�Абзац�третій�п�н	т��52�Інстр�	ції�ви	ласти�в�та	ій�реда	ції:

«Усі�ар	�ші�додат	ів�до�до	�ментів�віз�ються�працівни	ом,�я	ий�створив�до	�мент,�та�	ерівни	ом�стр�	т�рно�о

підрозділ���станови,�в�я	ом��йо�о�створено.�Відповідальність�за�наявність�необхідних�віз�несе�	ерівни	�стр�	т�р-

но�о�підрозділ���станови,�в�я	ом��створено�до	�мент.»

2.�П�н	т�64�Інстр�	ції�доповнити�абзацом�п’ятим�та	о�о�зміст�:

«Я	що�на�підпис�посадовим�особам�подається�ініціативний�лист,�то�необхідність�йо�о�підписання�та	ож�ви	ла-

дається���с�провідном��листі�до�ньо�о.»

3.�П�н	т�65�Інстр�	ції�доповнити�абзацом�др��им�та	о�о�зміст�:

«Працівни	,�я	ий�створив�до	�мент,�та�	ерівни	�стр�	т�рно�о�підрозділ���станови,�в�я	ом��йо�о�створено,�віз�-

ють��сі�ар	�ші�прое	т��до	�мента.»

4.�Абзац�третій�п�н	т��227�Інстр�	ції�доповнити�словами:�

«��том��числі�на�поштовом��	онверті�(�па	�ванні);»

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿

Îá'ºêò ¹ 1.

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,50 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Âîðîâñüêîãî, 14, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
ì³ñòà Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 6 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 1à) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,5 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 2 092 408,00 ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 418 481,60 ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —2 510 889 (äâà ì³ëüéîíè ï'ÿòñîò äåñÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò äåâ'ÿòü)
ãðèâåíü 60 êîï³éîê.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 251 088,96 ãðèâåíü.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäèíîê, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿, çàíåñåíèé
äî ïåðåë³êó ùîéíî âèÿâëåíèõ îá'ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ì³ñòà Êèºâà.

Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ ùîéíî âèÿâëåíîãî îá'ºêòà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³äïî-
â³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè" òà óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè îõîðîííèé äîãîâ³ð â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Çàêîíó.

Îá'ºêò ¹ 2.

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 137,4 êâ. ì.

Àäðåñà: 03150, ì. Êè¿â, âóë. Áàðáþñà Àíð³, 58/1, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ¹ 1 — ¹ 7 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 60) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 137,40 êâ. ì.

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 2 413 724,00 ãðèâí³.

ÏÄÂ — 482 744,80 ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 2 896 468 (äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷
÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü 80 êîï³éîê.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ -289 646,88 ãðèâåíü.

Îá'ºêò ¹ 3.

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,8 êâ. ì.

Àäðåñà: 01004, ì. Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 3, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ¹ 1 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 75), ¹ 1 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 100 á) çàãàëüíîþ ïëîùåþ
23,8 êâ. ì.

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 745 694,00 ãðèâí³.

ÏÄÂ — 149 138,80 ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 894 832 (â³ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî ÷îòèðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò òðèä-
öÿòü äâ³) ãðèâí³ 80 êîï³éîê.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 89 483,28 ãðèâåíü.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäèíîê, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿, çàíåñåíèé
äî ïåðåë³êó ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ (ð³øåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó â³ä 04.08.1980
¹ 1102).

Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî
îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè" óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð ïðî óê-
ëàäàííÿ â ìàéáóòíüîìó îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿.

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'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëü-
íèì 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
Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Óêðà¿íñüêà ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5%
ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 06 òðàâíÿ 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 01054, ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 55, Òîâàðíà á³ðæà "Óêðà¿íñüêà ì³æðå-
ã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà". Ïî÷àòîê î 10.00 (îá'ºêò ¹ 1), îá 11.00 (îá'ºêò ¹ 2), î 12.00 (îá'ºêò ¹ 3).

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Ñïàñüêà, 5, îô. 5, Òîâàðíà á³ð-
æà "Óêðà¿íñüêà ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåä-
ñâÿòêîâ³ 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 ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26009210129639 â ÏÀÒ
"ÏÐÎÊÐÅÄÈÒ ÁÀÍÊ" â ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 320984, êîä ªÄÐÏÎÓ: 34532715, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Óêðà-
¿íñüêà ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26009210129639 â ÏÀÒ "ÏÐÎÊ-
ÐÅÄÈÒ ÁÀÍÊ" â ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 320984, êîä ªÄÐÏÎÓ: 34532715, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Óêðà¿íñüêà
ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòàìè ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñàìè ¿õ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ.

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Ñïàñüêà, 5, îô. 5,Òîâàðíà á³ð-
æà "Óêðà¿íñüêà ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà", òåë.: (044) 337-23-61; (044) 337-23-62.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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
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Øêîëà þíèõ
êîñìîíàâò³â
� Ïîíàä ï³âñòîë³òòÿ ïðè Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà 

ä³º Àâ³àö³éíî-êîñì³÷íèé öåíòð

12 ÊÂ²ÒÍß 1961 ðîêó Þð³é Ãàãàð³í,
ñ³äàþ÷è â ðàêåòó, ñêàçàâ: «Ïî¿õà-
ëè?». Öÿ ôðàçà îçíà÷àëà ïî÷àòîê
ïîäîðîæ³ ÷è çàðîäæåííÿ êîñì³÷-
íî¿ åðè? Âèõîâàíö³ Àâ³àö³éíî-êîñ-
ì³÷íîãî öåíòðó ÊÏÄÞ ââàæàþòü,
ùî öå áóëî çâåðíåííÿ ñàìå äî íèõ,
³ âïåâíåíî êðîêóþòü äî âåðøèí.

«Ïðèñòð³é âèðàõîâóº êîæåí
ìåòð, ðîçì³ð, ç ÿêîþ øâèäê³ñòþ
ëåòèòü àñòåðî¿ä, ïåðåäàº íà Çåì-
ëþ ³íôîðìàö³þ çà ì³ëüéîíè ê³ëî-
ìåòð³â — îñü öå íàçèâàºòüñÿ àâ³à-
ö³ºþ! Ìè ìàºìî òàê³ óìè, àëå çîâ-
ñ³ì áðàêóº ïðèñòðî¿â! Íàøà çàäà-
÷à — çðîáèòè Óêðà¿íó ïîòóæíîþ
àâ³àö³éíîþ äåðæàâîþ, áî áåç àâ³à-
ö³¿ æîäíà êðà¿íà ³ñíóâàòè íå ìîæå.
Ìè ìàºìî äâà âèáîðè: êóïóâàòè ó
³íøèõ êðà¿í âñå, íàéìàòè ñïåö³à-
ë³ñò³â ³ íàâ÷àòèñÿ òàì çà âåëèê³
ãðîø³, ÷è áóäóâàòè ñâîþ âëàñíó
àâ³àö³þ!» — ðîçïîâ³äàº þíèì âè-
õîâàíöÿì öåíòðó Ìèõàéëî Ëèñåí-
êî, ³íñòðóêòîð ç ëüîòíî-øòóðìàí-
ñüêî¿ ï³äãîòîâêè, ÿêèé çà ñâîº æèò-
òÿ íàë³òàâ 4 852 ãîäèíè.

Àâ³àö³éíî-êîñì³÷íèé öåíòð â³ä-
êðèâñÿ 1965 ðîêó ÿê ëàáîðàòîð³ÿ
àâ³àö³¿ òà êîñìîíàâòèêè. Â òîé ÷àñ,
êîëè ëþäèíà ðîáèëà ïåðø³ êðîêè

â îñâîºíí³ êîñìîñó, âèõîâàíö³ ëà-
áîðàòîð³¿ çóñòð³÷àëèñÿ ç ïåðøèìè
êîñìîíàâòàìè Þð³ºì Ãàãàð³íèì,
Ãåðìàíîì Òèòîâèì, Ïàâëîì Ïîïî-
âè÷åì, Âàëåíòèíîþ Òåðåøêîâîþ,
ç ïðàö³âíèêàìè êîñìîäðîìó «Áàé-
êîíóð», à òàêîæ ç àìåðèêàíñüêèìè
êîñìîíàâòàìè, ÿê³ ïîáóâàëè íà Ì³-
ñÿö³. Ç 1992 ðîêó íà áàç³ ëàáîðàòî-
ð³¿ àâ³àö³¿ ñòâîðåíî Ìàëó àâ³àö³é-
íó àêàäåì³þ, çàâäÿêè äîïîìîç³ Ì³-
í³ñòåðñòâà îáîðîíè òà Â³éñüêîâî-

Ïîâ³òðÿíèõ ñèë Óêðà¿íè îíîâëåíî
é çáàãà÷åíî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó
áàçó. Ç 2002 ðîêó Ìàëà àâ³àö³éíà
àêàäåì³ÿ íàáóëà ñòàòóñ Àâ³àö³éíî-
êîñì³÷íîãî öåíòðó. Çíàêîâî, ùî 55
âèïóñêíèê³â öåíòðó ñòàëè îô³öå-
ðàìè Â³éñüêîâî-Ïîâ³òðÿíèõ òà
Çáðîéíèõ ñèë, 159 — ñïåö³àë³ñòà-
ìè öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿, áëèçüêî 180-
òè íàâ÷àþòüñÿ â àâ³àö³éíèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè òà ³í-
øèõ äåðæàâ, äåñÿòêè ïðîõîäÿòü
ñëóæáó â ÇÑÓ íà ñõîä³ êðà¿íè.

Ìîëîäü, ÿêà ö³êàâèòüñÿ àâ³à-
ö³ºþ, ìàº çìîãó îïàíîâóâàòè àçè
ëüîòíî-øòóðìàíñüêî¿ é ïàðàøóò-
íî¿ ï³äãîòîâêè, àâ³àìîäåëþâàííÿ
òà ðàêåòîáóäóâàííÿ, êîíñòðóþâàí-
íÿ ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â, ðàä³îåëåê-
òðîí³êè, ïî÷àòêîâî¿ òåõí³÷íî¿ òâîð-
÷îñò³, ïñèõîëîã³¿ ñï³ëêóâàííÿ.

«Áàãàòüîì ç íàñ íàâ³òü ó íåâàæ-
êèõ ìàòåìàòè÷íèõ ðîçðàõóíêàõ
äîïîìàãàº êàëüêóëÿòîð, à âèõî-
âàíö³ Àâ³àö³éíî-êîñì³÷íîãî öåí-

òðó ðàõóþòü óñå ïîäóìêè.Ó êàá³íàõ
ë³òàê³â äóæå áàãàòî ð³çíèõ ïðèëàä³â,
ï³ëîò ìîæå ïîëåò³òè ò³ëüêè çà
óìîâè, ÿêùî â³í áà÷èòü 3 ïðèëàäè
â ñåêóíäó, öå çàãàëüíîïðèéíÿòå
ïðàâèëî â àâ³àö³¿,— êàæå Ìèõàé-
ëî Ìèõàéëîâè÷.— Äî òîãî æ, ïî-
òð³áíî íå ëèøå áà÷èòè, à é îö³íþ-
âàòè, ùî íåïðàâèëüíî ïîêàçóº ïðè-
ëàä, ³ âèïðàâëÿòè ïîìèëêè. Òîæ
ï³ëîò âèð³øóº 1-2 ëîã³÷í³ çàäà÷³ â
ñåêóíäó, ³ òàê óâåñü ïîë³ò. Ó íàñ ó÷-
í³ íàâ÷àþòüñÿ ç 5-ãî êëàñó 5-6 ðî-
ê³â, ³ í³õòî ¿õ íå çìóøóº, âîíè ñà-
ì³ ïðèõîäÿòü äî íàñ. Çà ï³âðîêó
âîíè ðîçâèâàþòüñÿ, ¿õ ïîãëÿäè íà
ñâ³ò çì³íþþòüñÿ, é âîíè ñòàþòü íà
êðîê áëèæ÷å äî ïîñòàâëåíî¿ ìå-
òè!».

Âë³òêó 2013 ðîêó äî Àâ³àö³éíî-
êîñì³÷íîãî öåíòðó ï³ä ÷àñ ñâîãî â³-
çèòó â Óêðà¿íó ïðè¿æäæàâ ãåðöîã
Êåíòñüêèé, ÿêèé ìàâ ñåðòèô³êàò
ï³ëîòà. «Ï³ä ÷àñ â³çèòó â³í êàçàâ:
«Àíãë³ÿ âåëèêà, àëå òàêîãî ó íàñ íå-

ìàº!» — çãàäóþòü âèêëàäà÷³ öåí-
òðó. Æóðíàë³ñòàì ãåðöîã Êåíòñüêèé
ç³çíàâñÿ, ùî âðàæåíèé ö³ëåñïðÿ-
ìîâàí³ñòþ ìîëîä³ â Óêðà¿í³, òà ö³-
êàâèâñÿ, ÷èì áè ì³ã äîïîìîãòè ïî
îáì³íó ó÷íÿìè.Òàê äî Àíãë³¿ ó àâ³à-
ö³éí³ ñêàóòè ïîòðàïèëè äâà âèõî-
âàíö³ Àâ³àö³éíî-êîñì³÷íîãî öåí-
òðó, à äî Óêðà¿íè — äâà àíãë³éö³.

Ùîäî íèí³øí³õ âèõîâàíö³â, òî
âæå ÷åòâåðòèé ð³ê ïîñï³ëü ó çìà-
ãàííÿõ ç àâ³àìîäåëþâàííÿ ïåðøå
ì³ñöå çàéìàº Ñåðã³é Ïîòàï÷óê.
Õëîïåöü ìð³º ñòàòè êîíñòðóêòî-
ðîì, íà çìàãàííÿõ ïðåçåíòóâàâ
ìîäåëüë³òàêà ÒÓ-160.«Öåé ë³òàê ìå-
í³ ïîäîáàºòüñÿ òèì, ùî â³í ìîæå
íåñòè âåëèê³ âòðàòè êîðàáëÿì òà
ï³õîòíèì â³éñüêàì, ìîæå òðèìà-
òè êðèëà ó ð³çíèõ ïîçèö³ÿõ»,— ðîç-
ïîâ³â Ñåðã³é. Ó õëîïöÿ º äâà ìî-
ëîäø³ áðàòè, ÿê³ òàêîæ çáèðàþòü-
ñÿ éòè â àâ³àö³þ.

Þíêåð Þ-87, í³ìåöüêèé áîì-
áàðäóâàëüíèê ÷àñ³â Äðóãî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè, ïðåçåíòóâàëà ïðè-
çåðêà çìàãàíü ñåðåä ä³â÷àò Ñâ³ò-
ëàíà Ïàäóí. Ä³â÷èíêà çàõîïëþº-
òüñÿ ë³òàêàìè ç 6-òè ðîê³â, çàéìà-
ºòüñÿ íå ëèøå àâ³àìîäåëþâàííÿì,
à é ðîçðîáêîþ äèçàéíó äëÿ ë³òà-
ê³â òà íàâ÷àºòüñÿ ó ãóðòêó ï³ëîòà-
æó. «Â àâ³àö³þ íàé÷àñò³øå áåðóòü
õëîïö³â, áî áóâàþòü ïåðåíàâàíòà-
æåííÿ, íå âñ³ ä³â÷àòà ìîæóòü öå
âèòðèìàòè. Àëå ÿ ñèëüíà, ÿ ñòàíó
õóäîæíèêîì ³ ï³ëîòîì!» — âïåâ-
íåíî êàæå Ñâ³òëàíà.

Äèâëÿ÷èñü íà òå, ÿê³ áëèñêó÷³
ðåçóëüòàòè ó çìàãàííÿõ ç àâ³àìî-
äåëþâàííÿ, çàïóñêàííÿ ìîäåëåé
òà ïðîáíîãî ïîëüîòó ïîêàçóþòü
ó÷í³ Àâ³àö³éíî-êîñì³÷íîãî öåí-
òðó ÊÏÄÞ, ìîæíà áóòè ñïîê³éíèì
çà ìàéáóòíº àâ³àö³¿ â Óêðà¿í³! �

Ó íåáà ñâîÿ àòìîñôåðà òà ñâî¿ çàêîíè. À õòîñü íàðîäæóºòüñÿ

ç äóìêîþ, ùî îäíîãî çàâîþâàííÿ íåáåñíî¿ áëàêèò³ çàìàëî, é

òÿãíåòüñÿ ðóêàìè äî êîñìîñó. Â Àâ³àö³éíî-êîñì³÷íîìó öåíòð³

Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà â³äáóëèñÿ ùîð³÷í³ çìà-

ãàííÿ ç òåõí³÷íèõ âèä³â ñïîðòó, ïðèñâÿ÷åí³ Âñåñâ³òíüîìó äíþ

àâ³àö³¿ é êîñìîíàâòèêè.

Àíàñòàñ³ÿ ØÀÏÎÐÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Çâàæàþ÷è íà áëèñêó÷³ ðåçóëüòàòè þíèõ âèõîâàíö³â Àâ³àö³éíî-êîñì³÷íîãî öåíòðó ó
çìàãàííÿõ ç àâ³àìîäåëþâàííÿ, çàïóñêàííÿ ìîäåëåé, ìîæíà áóòè ñïîê³éíèìè çà
ìàéáóòíº àâ³àö³¿ â Óêðà¿í³Íàâ÷àííÿ ç ìàéáóòí³ìè ëüîò÷èêàìè ³ êîñìîíàâòàìè ïðîâîäÿòü äîñâ³ä÷åí³ ôàõ³âö³

ç ëüîòíî-øòóðìàíñüêî¿ ï³äãîòîâêè 

Ïåðø³ àçè êîñì³÷íî¿ íàóêè âèõîâàíö³ öåíòðó ïðîõîäÿòü íà íàâ÷àëüíèõ òðåíàæåðàõ
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