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Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè-
¿âðàäè 14 êâ³òíÿ â³äáó-
âàëîñÿ íà òë³ çíà÷èìî¿
«ïëåíàðêè» ó Âåðõîâí³é
Ðàä³. Àëå äîêè ó ïàðëà-
ìåíò³ îáèðàëè ïðåì’ºðà,
óðÿä òà îá³öÿëè ïðàöþ-
âàòè â ³íòåðåñàõ íàðîäó,
ó ñòîëè÷í³é ðàä³ ïðî-
äîâæóâàëè âò³ëþâàòè
îá³öÿíå ó æèòòÿ. Î÷³êóº-
òüñÿ, ùî â³ä óõâàëåíèõ
Êè¿âðàäîþ ó÷îðà ð³-
øåíü â ÊÌÄÀ ïîá³ëüøàº
ïîðÿäêó, à ó êèÿí — ãðî-
øåé â ãàìàíöÿõ.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Êàðòêè ðîçøèðþþòü
ôóíêö³îíàë

×åðåç áàíêðóòñòâî áàíêó «Õðå-
ùàòèê» áàãàòî õòî ç ìåøêàíö³â
ñòîëèö³ íåïîêî¿âñÿ ç ïðèâîäó ÿê
îòðèìóâàòè ñîö³àëüíó äîïîìîãó,
âèïëàòè, ÷è ïîâåðíóòü êîøòè, ùî
çàëèøèëèñÿ íà êàðòêàõ, ÷è áóäóòü
âîíè êîðèñíèìè é íàäàë³? Äî ïëå-
íàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè 14
êâ³òíÿ ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿
âëàäè óõâàëþâàëè òåðì³íîâ³ ð³-
øåííÿ òà íàäàâàëè îïåðàòèâí³ êî-
ìåíòàð³, àëå ò³ëüêè Êè¿âðàäà âíåñ-
ëà ñèñòåìíó ÿñí³ñòü ó ìàéáóòíº
«Êàðòêè êèÿíèíà», áîäàé ó ñåðåä-
íüîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³.

«Êàðòêè êèÿíèíà» ä³ÿòèìóòü,
ãðîø³ íå çíèêíóòü, íàâ³òü ôóíê-
ö³îíàë áóäå ðîçøèðåíî. Äåïóòà-
òè âíåñëè êîðåêòèâè ó ð³øåííÿ
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüî-
âî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷
êèÿíàì» íà 2016-2018 ðîêè». Äî-
êóìåíò ï³äòðèìàëè 99 äåïóòàò³â.
Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëî-
äèìèð Ïðîêîï³â ïîÿñíèâ, ùî àä-
ðåñí³ âèïëàòè äî ïàì’ÿòíèõ äàò,
ñâÿò, êîòð³ ïåðåäáà÷åí³ ïðîãðà-
ìîþ «Òóðáîòà» íà 2016-2018 ðî-
êè, ÷åðåç áàíêðóòñòâî áàíêó «Õðå-
ùàòèê» ìîãëè áóòè çàáëîêîâàí³.
Àäðåñíó äîïîìîãó ç íàãîäè ñâÿò
ìîæíà áóäå îòðèìàòè ó òàêèé æå
ñïîñ³á, ÿê äî çàïðîâàäæåííÿ «Êàðò-
êè êèÿíèíà» — ÷åðåç ïîøòîâèé
ïåðåêàç àáî íà ðàõóíîê â áàíêó».

Ùå îäíà êîðåêòèâà, âíåñåíà äå-
ïóòàòîì Êè¿âðàäè Îëåãîì Ãåëåâå-
ºì, äîçâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè
«Êàðòêó êèÿíèíà» ÿê ïîñâ³ä÷åííÿ
äëÿ ï³ëüãîâîãî ïðî¿çäó ó ìåòðî-
ïîë³òåí³ ç 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.À îò îò-
ðèìàòè ¿¿ ñòàíå ëåãøå. Êè¿âñüêà

ì³ñüêà ðàäà 107-ìà ãîëîñàìè «çà»
âíåñëà êîðåêòèâè òàêîæ ³ â ð³øåí-
íÿ «Ïðî çàïðîâàäæåííÿ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ áàãàòîôóíêö³îíàëüíî¿ åëåê-
òðîííî¿ ïëàñòèêîâî¿ êàðòêè «Êàðò-
êà êèÿíèíà». Ïîäàâàòè äîêóìåíòè
äî óïðàâë³íü ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó
ÐÄÀ íå ïîòð³áíî, öå ðîáèòèìå áàí-
ê³âñüêà óñòàíîâà.

Óïîðÿäêóâàëè ñåáå 
äëÿ çðó÷íîñò³ ãðîìàäè

Êè¿âðàäà âçÿëàñÿ äî óïîðÿä-
êóâàííÿ — ñàìî¿ ñåáå, íà êîðèñòü,
çâ³ñíî, êèÿí. Äåïóòàòè 102-ìà ãî-
ëîñàìè «çà» ñòâîðèëè Äåïàðòà-
ìåíò ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ),
ÿêèé çä³éñíþâàòèìå ðåºñòðàö³þ
ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàé-
íî òà ¿õ îáòÿæåíü, äåðæàâíó ðå-
ºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³-
çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ôîðìó-
âàòèìå òà âåñòèìå ðåºñòð òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, â³äïîâ³äíî
äî çàêîíó ðåºñòðóâàòèìå òà çí³-
ìàòèìå ç ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ îñ³á.

² ï³âòîðà ì³ëüÿðäà ãðèâåíü
íà äîäà÷ó

Ïîãîäà â Êèºâ³ íàëàãîäæóºòü-
ñÿ, ³ íå ëèøå çà â³êíîì, àëå é ô³-
íàíñîâà. Ïðè÷îìó òàê, ùî öå â³ä-
÷óþòü íåçàáàðîì óñ³ êèÿíè. Òàê,
Êè¿âðàäà íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàí-
í³ 14 êâ³òíÿ âíåñëà êîðåêòèâè äî
«Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó íà 2016 ð³ê» ó á³ê
çá³ëüøåííÿ àñèãíóâàíü íà 1,32
ìëðä ãðí. «Çà» ïðîãîëîñóâàëè 77
äåïóòàò³â. Ô³íàíñóâàííÿ áóäå ñïðÿ-

ìîâàíî íà çàâåðøåííÿ ðîá³ò íà
îá’ºêòàõ, âèð³øåííÿ íåâ³äêëàä-
íèõ ïèòàíü, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ’ÿçà-
íèõ ç àâàð³éíèìè ñèòóàö³ÿìè,
ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî
ðåìîíòó, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é
ðàéîí³â. Áóäå, çîêðåìà, ðåêîí-
ñòðóéîâàíî ïðîñïåêò Ïåðåìîãè,
çä³éñíåíî ïðèäáàííÿ òà ðåìîíò
òðàìâàéíèõ âàãîí³â, áóä³âíèöòâî
äðóãî¿ íèòêè Ãîëîâíîãî êàíàë³-
çàö³éíîãî êîëåêòîðà, ðåñòàâðàö³ÿ
âåëîòðåêó òà ðåìîíò ñïîðòèâíèõ
çàë³â ó øêîëàõ ñòîëèö³. Ïîêðàùà-
þòü ³ ì³ñüê³ ë³êàðí³. À îò ïðàâêè
âêëþ÷àþòü çìåíøåííÿ âèòðàò íà
êàïðåìîíò æèòëîâîãî ôîíäó òà
íà ÆÅÊè, âîäíî÷àñ çá³ëüøåííÿ
âèòðàò íà çàêëàäè îñâ³òè, îá’ºê-
òè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.
Îêð³ì òîãî, ïðàâêàìè ïåðåäáà÷å-
íî ïåðåíàïðàâèòè êîøòè íà òåõ-
í³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ³ñíóþ÷îãî
îáëàäíàííÿ äëÿ ïåðåñóâàííÿ ìà-
ëîìîá³ëüíèõ ãðóï íà âèõîäàõ ç
ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â íà Ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³ ç âñòàíîâëåííÿì 
4-õ ë³ôò³â.

Äðóãèì âàæëèâèì ð³øåííÿì
ô³íàíñîâîãî áëîêó ïèòàíü ñòàëè
êîðåêòèâè äî áþäæåòó Êèºâà íà
ïîòî÷íèé ð³ê. 74-ìà ãîëîñàìè «çà»
äåïóòàòè, ï³ñëÿ ïðåäìåòíî¿ äèñ-
êóñ³¿, çá³ëüøèëè äîõîäè íà 274 ìëí
ãðí ³ âèäàòêè íà 1,6 ìëðä ãðí. Äî-
äàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ áóäå ñïðÿ-
ìîâàíî íà çàðïëàòè áþäæåòíè-
êàì, à òàêîæ íà ðåìîíò íàâ÷àëü-
íî-îñâ³òí³õ çàêëàä³â òà âñòàíîâ-
ëåííÿ òðèâîæíèõ êíîïîê, êîìïåí-
ñàö³¿ òà äîïîìîãè íà ñêëàäíå ïðî-
òåçóâàííÿ òà ï³ëüãîâèé ïðî¿çä, íà

óòðèìàííÿ çàêëàä³â êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâà ³, íàðåøò³, íà çîâí³øíº
îñâ³òëåííÿ ñòîëèö³.

Îñîáèñò³ñíî-ÿê³ñíèé ï³äõ³ä
Óïîðÿäêóâàâøè íà ïî÷àòêó çà-

ñ³äàííÿ ñòðóêòóðó ÊÌÄÀ, äåïóòà-
òè ó äðóã³é ïîëîâèí³ «ïëåíàðêè»
ïðîäîâæèëè öåé íàïðÿìîê óõâà-
ëåííÿì 100-ìà ãîëîñàìè «çà» Ïî-
ëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð
êàíäèäàòóð íà ïîñàäè êåð³âíèê³â
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ êîìó-
íàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, öèì
îï³êóâàòèìåòüñÿ ñïåö³àëüíà Êîí-
êóðñíà êîì³ñ³ÿ ç 10-òè îñ³á. Ï³ä ä³þ
Ïîëîæåííÿ ï³äïàäàþòü ÊÏ ó ñôå-
ð³ åêîíîì³êè. Êàíäèäàòîì æå íà
êåð³âíó ïîñàäó ÊÏ ìàº áóòè îñîáà
ç âèùîþ îñâ³òîþ ³ äîñâ³äîì óïðàâ-
ë³íñüêî¿ ðîáîòè, ùî â³äïîâ³äàº âè-
ìîãàì çàêîíîäàâñòâà. Ó õîä³ äèñ-
êóñ³¿ áóëà âèñëîâëåíà ³ ï³äòðèìà-
íà ïðàâêà ââåñòè â ä³þ äàíå Ïî-
ëîæåííÿ ç 1 ñåðïíÿ 2016 ðîêó.

Áåçïå÷íî? Áåçïåðå÷íî
Ùîá ñòîëè÷í³ ìåøêàíö³ òà ãîñ-

ò³ Êèºâà ïî÷óâàëèñÿ êîìôîðòíî,
Êè¿âðàäà 99-ìà ãîëîñàìè «çà» óõâà-
ëèëà ïðîãðàìó «Áåçïå÷íà ñòîëè-
öÿ» íà 2016-2018 ðîêè çàãàëüíèì
îáñÿãîì ïîíàä 303 ìëí ãðí. Çã³ä-
íî ç äîêóìåíòîì, ïåðåäáà÷åíî
âñòàíîâëåííÿ çàñîá³â â³äåîñïîñ-
òåðåæåííÿ íà ñòàíö³ÿõ ìåòðî (³ç
ìîæëèâ³ñòþ ô³êñàö³¿ íîìåð³â àâ-
òîìîá³ë³â), ïåðåäáà÷åíî ðåìîíò
ì³ñöü çàòðèìàííÿ, îáëàøòóâàííÿ
«çåëåíèõ ê³ìíàò» äëÿ ñï³ëêóâàí-
íÿ ç ä³òüìè, øèðîêå çàïðîâàäæåí-

íÿ ñó÷àñíèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿ ó
ñôåð³  áåçïåêè ñòîëèö³, ò³ñíà ñï³â-
ïðàöÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà ÃÓ Íà-
öïîë³ö³¿ ó Êèºâ³.

Äî òîãî æ, ó áåçïå÷í³é ñòîëèö³
ðîçâèâàòèìåòüñÿ ³ êóëüòóðà, ó òî-
ìó ÷èñë³ é çà äîïîìîãîþ óõâàëå-
íî¿ Êè¿âðàäîþ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿
ïðîãðàìè «Ñòîëè÷íà êóëüòóðà» íà
2016-2018 ðîêè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ âàñ
À ùîá êèÿíè áóëè ïî³íôîðìî-

âàí³øèìè ³ ïðî æèòòÿ ñòîëèö³, ³
ïðî ñâî¿ ïðàâà, äåïóòàòè ìàéæå
90 ãîëîñàìè ïðèíÿëè ì³ñüêó ö³-
ëüîâó ïðîãðàìó «Êè¿â ³íôîðìà-
ö³éíèé» íà 2016-2018 ðîêè. Ãîëîâ-
íîþ ìåòîþ ïðîãðàìè º çàáåçïå-
÷åííÿ ïîâíî¿, äîñòîâ³ðíî¿ òà ñâîº-
÷àñíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ó ïåðå-
ë³êó çàâäàíü ïðèâåðòàþòü óâàãó
çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìíîãî ä³àëîãó
êèÿí òà âèáîðíèõ àáî ïðèçíà÷å-
íèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, çàëó÷åííÿ ãðî-
ìàäñüêèõ ³íñòèòóö³é äî ï³äãîòîâ-
êè òà óõâàëåííÿ ð³øåíü ì³ñüêî¿
âëàäè ó ñôåð³ ³íôîðìïîë³òèêè,
ðîçâèòîê êîìóí³êàö³é òà äîòðè-
ìàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â ³í-
ôîðìàö³éí³é ñôåð³.

Îñü òàê ïðîäóêòèâíî ïîïðàöþ-
âàëà Êè¿âðàäà 14 êâ³òíÿ, àëå ðîç-
ãëÿíóòè âñ³ ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåí-
íîãî, çâ³ñíî, íå âñòèãëà. Ãîëîâó-
þ÷èé íà çàñ³äàíí³ Âîëîäèìèð Ïðî-
êîï³â îãîëîñèâ ïåðåðâó ó çàñ³äàí-
í³ «ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí». Ïîïåðå-
äó íàïðóæåíà ðîáîòà ³ ù³ëüíèé
ïîðÿäîê äåííèé �

Êè¿âðàäà ðîçêâ³òëà ïðîäóêòèâíî
� Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ äåïóòàòè âïîðÿäêóâàëè ñåáå é ïîäáàëè ïðî ãàìàíö³ êèÿí
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Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ïðîäîâæóâàëè âò³ëþâàòè îá³öÿíå ó æèòòÿ.Î÷³êóºòüñÿ, ùî â³ä óõâàëåíèõ Êè¿âðàäîþ ð³øåíü â ÊÌÄÀ ïîá³ëüøàº
ïîðÿäêó, à ó êèÿí – ãðîøåé â ãàìàíöÿõ
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�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Го�о-

ля,�50���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Гордієн���Ві�тор��Іванови-

ч�:

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 земельної ділянки громадянину Сопрунцю
Олександру Васильовичу для обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Льва Толстого, 8-к у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 283/283 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�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянин��Сопр�нцю�Оле�сандр��Васильо-

вич��для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

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

Толсто�о,�8-����Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�№�П-9326).

2.�Передати��ромадянин��Сопр�нцю�Оле�-

сандр��Васильович����приватн��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,0351��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:025:0040)�із�земель��о-

м�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.�Льва

Толсто�о,�8-����Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Сопр�нцю�Оле�сандр��Ва-

сильович�:

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 земельної ділянки громадянину Шоломію
Федору Олексійовичу для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Мостовій, 45 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 284/284 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�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянин��Шоломію�Федор��Оле�сійович�

для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

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

вій,�45���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�П-9373).

2.�Передати��ромадянин��Шоломію�Федор�

Оле�сійович����приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0791��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:412:0068)�для�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Мостовій,�45���Солом’янсь�ом�

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Шоломію�Федор��Оле�сійо-

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�іс-

н�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 земельної ділянки громадянину Ткаченку
Андрію Миколайовичу для експлуатації та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Сніжнянському, 3 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 286/286 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�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянин��Т�ачен���Андрію�Ми�олайович�

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-

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

пров.�Сніжнянсь�ом�,�3���Печерсь�ом��районі

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової

та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-2692).

2.�Передати��ромадянин��Т�ачен���Андрію�Ми-

�олайович����приватн��власність�земельн��ділян-

��� площею� 0,0695� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:131:0003)�із�земель��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Сніж-

нянсь�ом�,�3���Печерсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Т�ачен���Андрію�Ми�олайо-

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,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�о-

нодавством�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�приватної�власності�на�земельн��ді-

лян���може�б�ти�припинено���випад�ах,�пе-

редбачених�статтями�140,�143�Земельно�о��о-

де�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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
15 êâ³òíÿ 2016 ð.

¹41(4811)

3

Про приватизацію земельної ділянки громадянам Волинцю
Івану Петровичу та Чернишову Віктору Олександровичу 

для обслуговування житлового будинку господарських будівель 
і споруд на вул. Гостомельській, 38 у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 285/285 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих
та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас-
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз-
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на міс-
цевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянам�Волинцю�Іван��Петрович��та�Чер-

нишов��Ві�тор��Оле�сандрович��для�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Гостомельсь�ій,�38��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

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

дови,�справа�П-8929).

2.�Передати��ромадянам�Волинцю�Іван��Пет-

рович��та�Чернишов��Ві�тор��Оле�сандрович�

��спільн��част�ов��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0835� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:032:0010)�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.�Госто-

мельсь�ій,�38���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�з�та�им�розподілом�часто����праві�спіль-

ної�част�ової�власності�на�вищезазначен��зе-

мельн��ділян��:

—�част�а��ромадянина�Волинця�Івана�Пет-

ровича —�1/2�від�0,0835��а;

— част�а��ромадянина�Чернишова�Ві�тора

Оле�сандровича —�1/2�від�0,0835��а.

3.�Громадянам�Волинцю�Іван��Петрович��та

Чернишов��Ві�тор��Оле�сандрович�:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�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�ів�земельної�ділян�и,

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

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

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Юшко Любові
Олегівні для обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Березневій, 41-д у Дарницькому районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 288/288 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�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Юш�о�Любові�Оле�івні�для�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Березневій,�41-д��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

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

дови,�справа�№�П-9369).

2.�Передати��ромадянці�Юш�о�Любові�Оле-

�івні���приватн��власність�земельн��ділян���пло-

щею� 0,0948� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:294:0049)�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.�Бе-

резневій,�41-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Юш�о�Любові�Оле�івні:

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 
земельної ділянки громадянці Безпаловій Ганні Юхимівні 

для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Васильківському, 10 у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 289/289 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�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Безпаловій�Ганні�Юхимівні�для�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Василь�івсь�о-

м�,�10���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�П-8839).

2.�Передати��ромадянці�Безпаловій�Ганні

Юхимівні���приватн��власність�земельн��ділян-

���площею�0,0949��а�(�адастровий�номер

8000000000:79:694:0029)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ва-

силь�івсь�ом�,�10���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва.

3.�Громадянці�Безпаловій�Ганні�Юхимівні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.�

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

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

���та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам Ковальову
Сергію Олексійовичу, Ковальову Дмитру Сергійовичу 

та Ковальовій Людмилі Миколаївні для обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Панорамній, 23-а у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 287/287 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих
та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас-
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз-
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцево-

сті)��ромадянам�Ковальов��Сер�ію�Оле�сійо-

вич�,�Ковальов��Дмитр��Сер�ійович��та�Кова-

льовій�Людмилі�Ми�олаївні�для�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

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

сь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —

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

ва�П-8804).

2.�Передати��ромадянам�Ковальов��Сер�ію

Оле�сійович�,�Ковальов��Дмитр��Сер�ійович�

та�Ковальовій�Людмилі�Ми�олаївні���спільн��част-

�ов��власність�земельн��диіян���площею�0,1000

�а�(�адастровий�номер�8000000000:82:414:0218)

із�земель��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�для�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Панорамній,�23-а���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�з�розподілом�часто����праві

спільної�част�ової�власності�на�вищезазначен�

земельн��ділян��,�а�саме:

—�част�а��ромадянина�Ковальова�Сер�ія

Оле�сійовича —�1/3�від�0,1000��а;

— част�а��ромадянина�Ковальова�Дмитра

Сер�ійовича —�1/3�від�0,1000��а;

— част�а��ромадян�и�Ковальової�Людмили

Ми�олаївни —�1/3�від�0,1000��а.

3.�Громадянам�Ковальов��Сер�ію�Оле�сійо-

вич�,�Ковальов��Дмитр��Сер�ійович��та�Кова-

льовій�Людмилі�Ми�олаївні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�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�ів�земельної�ділян�и,

що�право�на�земельн��ділян���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
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Про приватизацію земельної ділянки громадянину Струку
Дмитру Миколайовичу для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Планерній, 34 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 290/290 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�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянин��Стр����Дмитр��Ми�олайович��для

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Планерній,�34

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

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

дови,�справа�П-9277).

2.�Передати��ромадянин��Стр����Дмитр��Ми-

�олайович����приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0740��а�(�адастровий�номер

8000000000:69:242:0028)�для�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Планерній,�34���Солом’янсь�о-

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Стр����Дмитр��Ми�олайо-

вич�:

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

мельної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Зе-

мельно�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 земельної ділянки громадянці Казимір
Людмилі Олексіївні для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Лютневій, 14-а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 291/291 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 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Казимір�Людмилі�Оле�сіївні�для�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лютневій,�

14-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

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

дови,�справа�№�П-9254).

2.�Передати��ромадянці�Казимір�Людмилі

Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ

«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ» для будівництва та обслуговування житлового

будинку з вбудовано-прибудованими громадськими
приміщеннями та підземним автопаркінгом 

на вул. Пирогова, 2-а у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 292/292 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеуст-
рій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», розглянувши лист ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЕНЕРАЛЬНА ДИ-
РЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» від 22.09.2015 № 1395 та технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�технічн��до��ментацію�із�зем-

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

щею� 0,2346� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:211:0025)�на�в�л.�Пиро�ова,�

2-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва,�я�а

переб�ває�в�постійном���орист�ванні��ом�-

нально�о�підприємства�«Генеральна�дире�ція

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�по�об-

сл��ов�ванню�іноземних�представництв»�на

підставі�державно�о�а�та�на�право�постійно�о

�орист�вання�землею,�зареєстровано�о�в��ни-

зі�записів�державних�а�тів�на�право�постійно-

�о��орист�вання�землею�за�№ 91-4-00077�від

11.06.2003,�на�дві�земельні�ділян�и�площами

0,2333��а�та�0,0013��а�(справа�А-22009).

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

Оле�сіївні���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0645��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:254:0009)�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.�Лют-

невій,�14-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Казимір�Людмилі�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.�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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Національній академії наук України 

для експлуатації та обслуговування будівель 
на вул. Терещенківській, 2 у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 293/293 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 123, 186 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних поло-
жень 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь-
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и.�площею�0,0833

�а�(�адастровий�номер�8000000000:76:043:0018)

Національній�а�адемії�на���У�раїни�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�на�в�л.�Тере-

щен�івсь�ій,�2���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-6558).

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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Національному художньому музею України

для реставрації та експлуатації Національного художнього
музею України на вул. Михайла Грушевського, 6 у Печерському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 294/294 від 31 березня 2016 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному художньому музею
України на вул. Михайла Грушевського, 6 у Печерському районі м, Києва, керуючись статтями 9, 123, 186 Зе-
мельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас-
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ-
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�(�адастровий�но-

мер�8000000000:82:004:0001)�Національном�

х�дожньом��м�зею�У�раїни�на�в�л.�Михайла

Гр�шевсь�о�о,�6���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�площею�0,5715��а�(земельна�ділян�а�дер-

жавної�власності)�в�постійне��орист�вання�для

реставрації�та�е�спл�атації�Національно�о�х�-

дожньо�о�м�зею�У�раїни�(�ате�орія�земель —

землі�істори�о-��льт�рно�о�призначення,�спра-

ва�Д-4738).

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 розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 25.12.2012 № 82-6-00681, укладеного між Київською міською

радою та Вищим господарським судом України для будівництва,
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку

Вищого господарського суду України з паркінгом на перетині
бульв. Дружби народів та вул. Старонаводницької 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 314/314 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 частини першої статті 26 «Про місцеве самоврядування» та враховуючи звернення Вищого госпо-
дарського суду України від 06.02.2015 № 01-13/166/15 та від 27.04.2015 № 01-13/663/15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати,�за��мови�ви�онання�п�н�т��2

цьо�о�рішення,�до�овір�оренди�земельної�ділян-

�и�(�адастровий�номер�8000000000:82:068:0176)

площею�1,0384��а�від�25.12.2012�№ 82-6-00681,

��ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

Вищим��осподарсь�им�с�дом�У�раїни�(іден-

тифі�аційний��од�00018738)�на�підставі�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01.11.2012
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Українському державному підприємству

поштового зв’язку «Укрпошта» для експлуатації 
та обслуговування посилкової бази у проїзді Військовому, 10 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 295/295 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
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», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь-
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�У�раїнсь�ом�

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

«У�рпошта»�площею�0,1690��а�(�адастровий

номер�8000000000:82:244:0138)�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�посил�ової�бази���про-

їзді�Війсь�овом�,�10���Печерсь�ом��районі�

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�промисло-

вості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер�ети�и,�оборо-

ни�та�іншо�о�призначення,�справа�Д-2299,�за-

ява�ДЦ�№�01020-000191008-014�від�13.10.2015).

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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки державній компанії з експорту та імпорту
продукції і послуг військового та спеціального призначення

«Укрспецекспорт» для експлуатації та обслуговування офісної
будівлі на вул. Дегтярівській, 36 у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 298/298 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 123, 186 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних поло-
жень 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь-
ка рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и�площею�0,8400��а

(�адастровий�номер�8000000000:91:273:0013)

державній��омпанії�з�е�спорт��та�імпорт�

прод��ції� і�посл���війсь�ово�о�та�спеціаль-

но�о�призначення�«У�рспеце�спорт»�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�офісної�б�дівлі

на�в�л.�Де�тярівсь�ій,�36���Шевчен�івсь�ом�

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

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа

Д-7092).

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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству
«Центр регіонального розвитку» 

та товариству з обмеженою відповідальністю 
«БІОРИТМ ПЛЮС» на вул. Кудряшова, 16-а 

у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу

Рішення Київської міської ради № 299/299 від 31 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки приватному підприємству «Центр регіонального розвитку» та товариству з обмеженою від-
повідальністю «БІОРИТМ ПЛЮС» на вул. Кудряшова, 16-а у Солом’янському районі м. Києва та додані доку-
менти, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська місь-
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�приватном��підприємств��«Центр�ре�іо-

нально�о�розвит��»�та�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«БІОРИТМ�ПЛЮС»�на�в�л.

К�дряшова,�16-а���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,19��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)�в�оренд��на�10�ро�ів

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�спортив-

но-оздоровчо�о��омпле�с��з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-25312).

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

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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Департаменту культури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на вул. Московській, 3, літ. А у Печерському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування будівлі центру 

художньої та технічної творчості «Печерськ»
Рішення Київської міської ради № 300/300 від 31 березня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) на вул. Московській, 3, літ. А у Печерському районі м. Києва та додані документи, ке-
руючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час-
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян-

�и�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�на�в�л.�Мос�овсь�ій,

3,�літ.�А���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки державній установі «Інститут медицини праці

Національної академії медичних наук України» 
для обслуговування виробничих господарських будівель і споруд

інституту на вул. Саксаганського, 75 у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 296/296 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

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», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь-
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�державній��ста-

нові�«Інстит�т�медицини�праці�Національної

а�адемії�медичних�на���У�раїни»�площею�0,9573

�а�(�адастровий�номер�8000000000:�72:083:0027)

для�обсл��ов�вання�виробничих��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�інстит�т��на�в�л.�Са�са�ансь�о-

�о,�75���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�Д-5553,�заява�ДЦ�№�01115-

000195235-014�від�02.12.2015).

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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки державному підприємству «Виробниче

об’єднання «Київприлад» для експлуатації та обслуговування
господарських будівель і споруд промислового підприємства 

на вул. Гарматній, 2 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 297/297 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
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-
врядурання в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь-
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�3,8208

�а�(�адастровий�номер�8000000000:69:051:0004)

державном��підприємств��«Виробниче�об’єд-

нання�«Київприлад»�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�про-

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

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

№ 395/8679�«Про�надання�Вищом���осподар-

сь�ом��с�д��У�раїни�земельних�діляно��для

б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

адміністративно�о�б�дин���Вищо�о��осподар-

сь�о�о�с�д��У�раїни�з�пар�ін�ом�на�перетині

б�льв.�Др�жби�народів�та�в�л.�Старонавод-

ниць�ої���Печерсь�ом��районі�м.�Києва»�(спра-

ва�№�А-21809).

2.�Вищом���осподарсь�ом��с�д��У�раїни:

2.1.�Поверн�ти�Київсь�ій�місь�ій�раді�земель-

н��ділян���на��мовах,�визначених�до�овором

оренди�земельної�ділян�и�від�25.12.2012�№ 82-

6-00681.

2.2.�Сплатити�Київсь�ій�місь�ій�раді�оренд-

н��плат��за�рі��з�момент��прийняття�цьо�о

рішення,�я�що�протя�ом�зазначено�о�періо-

д��не�надійшло�пропозицій�від�інших�осіб�на

��ладання�до�овор��оренди�цієї�земельної

ділян�и�на�тих�самих��мовах.�

3.�Земельн��ділян��,�зазначен��в�п�н�ті�1

цьо�о�рішення,�віднести�до�земель�запас�

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації):

4.1�Проінформ�вати�Вищий��осподарсь�ий

с�д�У�раїни�про�прийняття�цьо�о�рішення.

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

ції�права��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�на�земельн��ділян���(�а-

дастровий�номер�8000000000:82:068:0176)

площею�1,0384��а�в�межах�Печерсь�о�о�райо-

н��м.�Києва.

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

земель —�землі�промисловості,�транспорт�,

зв’яз��,�енер�ети�и,�оборони�та�іншо�о�при-

значення,�справа�Д-5762).

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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єнтовною�площею�0,27��а�(земельна�ділян�а

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва)�в�постійне��орист�вання�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�цен-

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

з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рішен-

ня)�(К-26077).

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

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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальному
підприємству по утриманню зелених насаджень 

Печерського району м. Києва на бульв. Лесі Українки, 3-а 
у Печерському районі м. Києва для утримання об’єкта

благоустрою зеленого господарства
Рішення Київської міської ради № 301/301 від 31 березня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Ки-
єва на бульв. Лесі Українки, 3-а у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Печерсь�о�о�район��

м.�Києва�на�б�льв.�Лесі�У�раїн�и,�З-а���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,39

�а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне

�орист�вання�для��тримання�об’є�та�бла�о�ст-

рою�зелено�о��осподарства�з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-25875).

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

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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину Посітку
Олександру Михайловичу на вул. Барикадній, 18-а 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 304/304 від 31 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки громадянину Посітку Олександру Михайловичу на вул. Барикадній, 18-а у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко-
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянин��Посіт���Оле�сандр��Ми-

хайлович��на�в�л.�Бари�адній,�18-а���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,08

�а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)���власність

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-25924).

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

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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Доманському Євгену Петровичу
на вул. Шевченка, 66-а у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 305/305 від 31 березня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки громадянину Доманському Євгену Петровичу на вул. Шевченка, 66-а у Солом’янському райо-
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому-
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянин��Домансь�ом��Єв�ен��Пет-

рович��на�в�л.�Шевчен�а,�66-а���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,08

�а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)���власність

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-24209).

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

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 розірвання договору 
оренди земельної ділянки від 01.08.2006 № 79-6-00436,

укладеного між Київською міською радою 
та товариством з обмеженою відповідальністю 

«Концерн «Київпідземшляхбуд» 
на підставі рішення Київської міської ради 

від 14.07.2005 № 784/3359
Рішення Київської міської ради № 315/315 від 31 березня 2016 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 9, 141 Земельного кодек-
су України, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та
статтею 416 Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від 01.08.2006
№ 79-6-00436 та тим, що товариство з обмеженою відповідальністю «Концерн «Київпідземшляхбуд» не ви-
конало умов пункту 8.4 договору оренди, а саме: земельна ділянка не використовувалася за цільовим призна-
ченням протягом 9 років, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�01.08.2006�№ 79-6-00436�(�адастро-

вий�номер�8000000000:79:028:0027)�площею

0,32��а,���ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Концерн�«Київпідземшляхб�д»�на�під-

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 
на вул. Пушкінській, 42/4 у Шевченківському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування офісного центру
Рішення Київської міської ради № 302/302 від 31 березня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на вул. Пушкінській,
42/4 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельно-
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КРЕДІ�АГРІКОЛЬ�БАНК»�на�в�л.�П�ш�ін-

сь�ій,�42/4���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,22��а�(земельна�ділян-

�а��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва)�в�оренд��на�25�ро�ів�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�офісно�о�цен-

тр��з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-25744).

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

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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ХЕМА» 

на вул. Командарма Уборевича, 23 
у Святошинському районі міста Києва для реконструкції,

експлуатації та обслуговування 
будівлі науково-дослідної лабораторії

Рішення Київської міської ради № 303/303 від 31 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ХЕМА»
на вул. Командарма Уборевича, 23 у Святошинському районі міста Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части-
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ�ЦЕНТР

«ХЕМА»�на�в�л.�Командарма�Уборевича,�23��

Святошинсь�ом��районі�міста�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,12��а�(земельна�ділян�а��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва)�в�оренд��на�1�рі��для�ре�онстр��ції,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�на��о-

во-дослідної�лабораторії�з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-24707).

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
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»
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Афанасьєвій Ганні Анатоліївні на вул. Ватутіна, 92-а 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 306/306 від 31 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки громадянці Афанасьєвій Ганні Анатоліївні на вул. Ватутіна, 92-а у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянці�Афанасьєвій�Ганні�Анатоліїв-

ні�на�в�л.�Ват�тіна,�92-а���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,01��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)���власність�для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-24755).

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

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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Бубону Миколі Володимировичу на вул. Шевченка, 5-б 

у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 309/309 від 31 березня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки громадянину Бубону Миколі Володимировичу на вул. Шевченка, 5-б у Солом’янському райо-
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому-
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянин��Б�бон��Ми�олі�Володими-

рович��на�в�л.�Шевчен�а,�5-б���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05

�а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)���власність

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-25863).

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

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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Рой Катерині Володимирівні на вул. Шевченка, 180 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 310/310 від 31 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки громадянці Рой Катерині Володимирівні на вул. Шевченка, 180 у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянці�Рой�Катерині�Володимирів-

ні�на�в�л.�Шевчен�а,�180���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)���власність

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-26055).

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

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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Вербицькій Тетяні Дмитрівні 
на вул. Котляревського, 1 у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 311/311 від 31 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки громадянці Вербицькій Тетяні Дмитрівні на вул. Котляревського, 1 у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Середі Світлані Василівні, члену садівничого
товариства «Зв’язківець», на просп. Перемоги, 15 км, діл.163 

у Святошинському районі м. Києва 
для ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 307/307 від 31 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки громадянці Середі Світлані Василівні, члену садівничого товариства «Зв’язківець», на просп.
Перемоги, 15 км, діл. 163 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Зе-
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що-
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянці�Середі�Світлані�Василівні,

член��садівничо�о�товариства�«Зв’яз�івець»,

на�просп.�Перемо�и,�15��м,�діл.�163���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,07

�а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)���власність

для�ведення��оле�тивно�о�садівництва�з�ідно

з� планом-схемою� (додато�� до� рішення)�

(К-23897).

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

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»

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянин��Рижію�Ві�тор��Васильови-

ч��на�в�л.�Комсомольсь�ій,�22-б���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10

�а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)���власність

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-26047).

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

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»

ставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14.07.2005

№ 784/3359�«Про�передач��земельної�ділян�и

товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Кон-

церн�«Київпідземшляхб�д»�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин���з�об’є�тами�соціально-��льт�рно�о�при-

значення�на�в�л.�Божен�а���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва».

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

2.1.�Вчинити�відповідні�дії�для�зняття�з�ре-

єстрації�до�овор��оренди�земельної�ділян�и

від�01.08.2006�№ 79-6-00436,���ладено�о�між

Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�об-

меженою�відповідальністю�«Концерн�«Київпід-

земшляхб�д».�

2.2.�Проінформ�вати�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Концерн�«Київпідзем-

шляхб�д»�про�прийняття�цьо�о�рішення�та�про

те,�що�право�на�заб�дов��земельної�ділян�и

реаліз�ється�лише�її�власни�ом�або��орист�-

вачем.

3.�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 надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину Рижію Віктору

Васильовичу на вул. Комсомольській, 22-б у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 308/308 від 31 березня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки громадянину Рижію Віктору Васильовичу на вул. Комсомольській, 22-б у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко-
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянці�Вербиць�ій�Тетяні�Дмитрів-

ні�на�в�л.�Котляревсь�о�о,�1���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,06��а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)���власність

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-25527).

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

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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Яковенку Юрію Володимировичу 
на вул. 14-й Садовій, діл. 2-в (с/т «Оболонь») 

в Оболонському районі м. Києва 
для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 312/312 від 31 березня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки громадянину Яковенку Юрію Володимировичу на вул. 14-й Садовій, діл. 2-в (с/т «Оболонь»)
в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу Укра-
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянин��Я�овен���Юрію�Володими-

рович��на�в�л.�14-й�Садовій,�діл.�2-в�(с/т�«Обо-

лонь»)�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,02��а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва)���власність�для�ведення�садівниц-

тва�з�ідно�з,�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(№К-25296).

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

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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Гущину Артему Євгеновичу 
на вул. Прикордонній, 2 

у Деснянському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 313/313 від 31 березня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Прикордонній, 2 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає містобудів-
ній ситуації (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 02.12.2014 № 11516/0/12/27-14), керу-
ючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части-
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин��Г�щин��Арте-

м��Єв�енович��на�в�л.�При�ордонній,�2���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�(К-24340).

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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Костюченко Любові Федорівні 
на вул. Леніна, 107-а у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 
житлового буднику, господарських будівель 

і споруд
Рішення Київської міської ради № 316/316 від 31 березня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки громадянці Костюченко Любові Федорівні на вул. Леніна, 107-а у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянці�Костючен�о�Любові�Федо-

рівні�на�в�л.�Леніна,�107-а���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05��а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)���власність

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

но�з�планом/схемою�(додато��до�рішення)�

(К-25526).

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

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 продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «АНТАРЕС КОМПАНІ» для експлуатації 

та обслуговування магазину-кафе на вул. Героїв Дніпра, 37-б 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 92/1995 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та перехідних положень За-

кону України від 06.09.2012 № 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пункт III витягу з протоколу № 11 постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики від 20.01.2015, 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,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381,�в�частині�ви�лючення�з�перелі��

озеленених�територій�за�ально�о��орист�ван-

ня�м.�Києва,�що�відповідають�типоло�ічним

озна�ам�та�план�вальним�вимо�ам�(таблиця�2,

с�вер�ст.�м.�«Героїв�Дніпра»),�земельн��ділян-

���площею�0,0446��а�(�адастровий�номер

8000000000:78:041:0103)�на�в�л.�Героїв�Дніп-

ра,�37-б�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(спра-

ва�№�Є-1290).

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

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

8000000000:78:041:0103)�на�в�л.�Героїв�Дніп-

ра,�37-б�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и��

розмірі�1387200,00��рн�(один�мільйон�триста�ві-

сімдесят�сім�тисяч�двісті��ривень�00��опійо�)

на�підставі�е�спертної��рошової�оцін�и�(висно-

во��про�рин�ов��вартість�земельної�ділян�и�від

22.07.2015).

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

відальністю�«АНТАРЕС�КОМПАНІ»�земельн��ді-

лян����ом�нальної�власності�(�адастровий�но-

мер�8000000000:78:041:0103)�площею�0,0446

�а�за�1387200,00��рн�(один�мільйон�триста�ві-

сімдесят�сім�тисяч�двісті��ривень�00��опійо�)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ма�азин�-

�афе�на�в�л.�Героїв�Дніпра,�37-б�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва.

5.�Затвердити��мови�продаж��товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«АНТАРЕС�КОМ-

ПАНІ»�земельної�ділян�и�на�в�л.�Героїв�Дніп-

ра,�37-б�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

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

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

двотижневий�термін�необхідні�матеріали�для

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

ної� ділян�и� (�адастровий� номер

8000000000:78:041:0103)�площею�0,0446��а�на

в�л.�Героїв�Дніпра,�37-б�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�за�ціною�та�на��мовах,�визначених

цим�рішенням.

7.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«АНТАРЕС�КОМПАНІ»:

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

��півлі-продаж��земельної�ділян�и.

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

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

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

6 —�8��мов�продаж�,�затверджених�цим�рішен-

ням.

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

повідальністю�«АНТАРЕС�КОМПАНІ»,�що�пра-

во�власності�на�земельн��ділян���може�б�ти

припинено�відповідно�до�статей�140,�143�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�01.10.2015�№ 92/1995

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю «АНТАРЕС КОМПАНІ»

земельної ділянки на вул. Героїв Дніпра, 37-б в Оболонському районі 
м. Києва

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

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

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

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

3.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з�Департаментом�е�ономі�и�і�інвестицій�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�пайов�

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

4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Державно�о��правління�е�оло�ічної�безпе�и�в�м.�Києві

від�24.05.2000�№ 08-8-14/4080.

5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в��становленом��поряд��.

6.�Зарах�вати�до�с�м,�я�і�по��пець�має�сплатити�за�земельн��ділян��,�аванс���с�мі�67176,04

�рн�(шістдесят�сім�тисяч�сто�сімдесят�шість��ривень�04��опій�и,�сплачений�відповідно�до���о-

ди�№ 104�від�26.03.2003�та���с�мі�282532,18��рн�(двісті�вісімдесят�дві�тисячі�п’ятсот�тридцять

дві��ривні�18��опійо�),�сплачені�відповідно�до�додат�ово�о�до�овор��№ 1�від�10.03.2015.�Реш-

та�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�1037491,78��рн�(один�мільйон�тридцять�сім�тисяч�чотири-

ста�дев’яносто�одна��ривня�78��опійо�)�сплач�ється�протя�ом�10�бан�івсь�их�днів�від�дня�нота-

ріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-продаж�.
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7.�До�овором�	
півлі-продаж
�земельної�ділян	и�передбачити,�що�
�разі�прострочення�ви	о-

нання��рошово�о�зобов’язання�по	
пцю�необхідно�сплатити:

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

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

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

час�прострочення;

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

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Єгоровій Тетяні Іванівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Луговій, 6%а у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 42/42 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що%

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое	т�земле
строю�щодо

відведення�земельної�ділян	и��ромадянці�Є�о-

ровій�Тетяні�Іванівні�для�б
дівництва�та�обсл
-

�ов
вання�житлово�о�б
дин	
,��осподарсь	их

б
дівель�і�спор
д�на�в
л.�Л
�овій,�6-а�
�Соло-

м’янсь	ом
�районі�м.�Києва�(	ате�орія�земель —

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

ва�А-13534).

2.�Передати��ромадянці�Є�оровій�Тетяні�Іва-

нівні,�за�
мови�ви	онання�п
н	т
�3�цьо�о�рі-

шення,�
�приватн
�власність�земельн
�ділян	


площею� 0,0647� �а� (	адастровий� номер

8000000000:72:541:0076)�для�б
дівництва�та

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

сь	их�б
дівель�і�спор
д�на�в
л.�Л
�овій,�6-а�


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

м
нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Є�оровій�Тетяні�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.�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.�Ви	онати�вимо�и,�ви	ладені�в�листах�Го-

ловно�о�
правління�містоб
д
вання,�архіте	т
-

ри�та�дизайн
�місь	о�о�середовища�від�20.12.2007

№ 19-15165,�Державно�о�
правління�охорони

нав	олишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�29.05.2012�№ 05-08/3647.

3.5.�Питання�пайової�
часті�вирішити�відпо-

відно�до�за	онодавства.

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�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 Коваленку Антону Олександровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Леніна, 105%б у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 40/40 від 17 грудня 2015 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 Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від%
ведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое	т�земле
строю�щодо

відведення�земельної�ділян	и��ромадянин
�Ко-

вален	
�Антон
�Оле	сандрович
�для�б
дівниц-

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

подарсь	их�б
дівель�і�спор
д�на�в
л.�Леніна,

105-б�
�Солом’янсь	ом
�районі�м.�Києва�(	а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь	ої�заб
дови,�справа�А-9413).

2.�Передати��ромадянин
�Ковален	
�Антон


Оле	сандрович
,�за�
мови�ви	онання�п
н	т
�3

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


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

8000000000:72:528:0085)�для�б
дівництва�та

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

сь	их�б
дівель�і�спор
д�на�в
л.�Леніна,�105-б


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

	ом
нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин
�Ковален	
�Антон
�Оле	сан-

дрович
:

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,�ре	онстр
	ції�та�е	спл
атації

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

них�
�межах�земельної�ділян	и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

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

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

	онавчо�о�ор�ан
�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Ки-

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

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

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

ством.

3.6.�Ви	онати�вимо�и,�ви	ладені�
�листах�Го-

ловно�о�
правління�містоб
д
вання,�архіте	т
-

ри�та�дизайн
�місь	о�о�середовища�від�26.09.2006

№ 19-8069,�Головно�о�
правління�Держзем-

а�ентства�
�м.�Києві�від�07.11.2014�№ 19-26-0.3-

6082/2-14.

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

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

	
,�встановленом
�За	оном�У	раїни�«Про�дер-

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

майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�неї�може�б
ти�припи-

нено�
�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 Макаренко Галині Іванівні земельної
ділянки для ведення колективного садівництва 

на вул. 5%й Канальній, діл. 9 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 39/39 від 17 грудня 2015 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:

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

ведення�земельної�ділян	и��ромадянці�Ма	а-

рен	о�Галині�Іванівні�для�ведення�	оле	тивно-

�о�садівництва�на�в
л.�5-й�Канальній,�діл.�9�
�Дніп-

ровсь	ом
�районі�м.�Києва�(	ате�орія�земель —

землі�сільсь	о�осподарсь	о�о�призначення,

справа�№�А-13551).

2.�Передати��ромадянці�Ма	арен	о�Галині

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

шення,�
�приватн
�власність�земельн
�ділян	


площею� 0,0402� �а� (	адастровий� номер

8000000000:66:619:0011)�для�ведення�	оле	-

тивно�о�садівництва�на�в
л.�5-й�Канальній,�

діл.�9�
�Дніпровсь	ом
�районі�м.�Києва�із�земель

	ом
нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Ма	арен	о�Галині�Іванівні:

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

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

мельно�о�	оде	с
�У	раїни.

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

мельній�ділянці�садово�о�б
дин	
�та�інших

необхідних�б
дин	ів,��осподарсь	их�спор
д

тощо�питання�пайової�
часті�та�
	ладення�з

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

	онавчо�о�ор�ан
�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Ки-

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

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

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

ством.

3.3.�Ви	онати�вимо�и,�ви	ладені�
�листах�Го-

ловно�о�
правління�Держзема�ентства�
�м.�Ки-

єві�від�01.11.2013�№ 4438,�Департамент
�міс-

тоб
д
вання�та�архіте	т
ри�від�13.09.2013

№ 16356/0/12-1/19-13,�дочірньо�о�підприємства

«Інстит
т�Генерально�о�план
�міста�Києва»�від

24.07.2007�№ 2263.

3.4.�Забезпечити�вільний�дост
п�для�про	ла-

дання�нових,�ремонт
�та�е	спл
атації�існ
ючих

інженерних�мереж�і�спор
д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян	и.

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

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

	
,�встановленом
�За	оном�У	раїни�«Про�дер-

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

майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�неї�може�б
ти�припи-

нено�
�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 земельної ділянки 
громадянину Філіпову Павлу Аркадійовичу для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Повітрофлотській, 82 у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 49/49 від 17 грудня 2015 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», враховуючи на%
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого рі%
шенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457 та розглянувши технічну документацію щодо вста%
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин
�Філіпов
�Павл
�Ар-

	адійович
�
�приватн
�власність�земельн
�ділян-

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

8000000000:72:500:0027)�із�земель�	ом
наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�б
дівництва�і�обсл
�ов
вання�житло-

во�о�б
дин	
,��осподарсь	их�б
дівель�і�спор
д

на�в
л.�Повітрофлотсь	ій,�82�
�Солом’янсь	о-

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

житлової�та��ромадсь	ої�заб
дови,�справа�А-

9358).

2.�Громадянин
�Філіпов
�Павл
�Ар	адійови-

ч
:

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

ної�ділян	и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�	оде	с
�У	раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост
п�для�про	ла-

дання�нових,�ремонт
�та�е	спл
атації�існ
ючих

інженерних�мереж�і�спор
д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре	он-

стр
	ції�чи�ново�о�б
дівництва�питання�оформ-

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

	
ментації�виріш
вати�в�поряд	
,�визначеном


за	онодавством�У	раїни.

2.4.�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.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

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

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

	
,�встановленом
�За	оном�У	раїни�«Про�дер-

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

майно�та�їх�обтяжень».

3.�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.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу громадянці Федорчук Людмилі Миколаївні 
земельної ділянки для експлуатації (обслуговування) 

об’єктів інженерної інфраструктури (протизсувної споруди) 
на вул. Столєтова, 46%а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 43/43 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 123, 124 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��ромадянці�Федорч
	�Людмилі�Ми-

	олаївні�земельної�ділян	и�для�е	спл
атації�(об-

сл
�ов
вання)�об’є	тів�інженерної�інфрастр
	-

т
ри�(протизс
вної�спор
ди)�на�в
л.�Столєто-

ва,�46-а�
�Голосіївсь	ом
�районі�м.�Києва�(	а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь	ої�заб
дови,�заява�ДЦ�№ 01104-000181237-

014�від�06.07.2015,�справа�Д-7026).

2.�Передати��ромадянці�Федорч
	�Людмилі

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

�о�рішення,�в�оренд
�на�15�ро	ів�земельн
�ді-

лян	
�площею�0,0266��а�(	адастровий�номер

8000000000:82:415:0073,�витя��з�Державно�о

земельно�о�	адастр
�НВ-8000191602015)�для

е	спл
атації�(обсл
�ов
вання)�об’є	тів�інже-

нерної�інфрастр
	т
ри�(протизс
вної�спор
ди)

на�в
л.�Столєтова,�46-а�
�Голосіївсь	ом
�райо-

ні�м.�Києва�із�земель�	ом
нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Федорч
	�Людмилі�Ми	олаївні:

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

ча�відповідно�до�вимо��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,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян	и.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

3.4.�Ви	онати�вимо�и,�ви	ладені�в�листах

Департамент
�містоб
д
вання�та�архіте	т
ри

від�17.04.2013�№ 5134/0/12/19-13�та�Голов-

но�о�
правління�Держзема�ентства�
�м.�Києві

від�19.06.2015�№ 19-26-0.3-9158/2-15.

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

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

	онавчо�о�ор�ан
�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Ки-

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

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

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

ством.

3.6.�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�
	ладання�до�о-

вор
�оренди�земельної�ділян	и.

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

ристання�земельної�ділян	и�не�за�цільовим

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

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

тей�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 приватизацію земельної ділянки громадянину 
Захарченку Олександру Миколайовичу для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Прорізній, 7 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 45/45 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен%

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас%
ності» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин
�Захарчен	
�Оле	-

сандр
�Ми	олайович
�
�приватн
�власність�зе-

мельн
�ділян	
�площею�0,0779��а�(	адастро-

вий�номер�8000000000:75:106:0011)�із�земель

	ом
нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�для�обсл
�ов
вання�житлово�о

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

в
л.�Прорізній,�7�
�Святошинсь	ом
�районі�

м.�Києва�(	ате�орія�земель —�землі�житлової

та��ромадсь	ої�заб
дови,�П-9113).

2.�Громадянин
�Захарчен	
�Оле	сандр
�Ми-

	олайович
:

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

ної�ділян	и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор
д.

2.3.�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.

2.4.�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.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

2.6.�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.�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.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Подуфаловій Антоніні Опанасівні для обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Якова Качури,

24 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 44/44 від 17 грудня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен%
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас%
ності» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Под
фаловій�Анто-

ніні�Опанасівні�
�приватн
�власність�земельн


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

8000000000:75:198:0054)�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.�Я	о-

ва�Кач
ри,�24�
�Святошинсь	ом
�районі�м.�Ки-

єва�(	ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь	ої�заб
дови,�П-9174).

2.�Громадянці�Под
фаловій�Антоніні�Опана-

сівні:

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

ної�ділян	и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор
д.

2.3.�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.

2.4.�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.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

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

що�право�власності�на�неї�може�б
ти�припи-

нено�
�випад	ах,�передбачених�статтями�140,

143�Земельно�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Грищенку Леонтію Івановичу для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Степана Дуки, 10 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 52/52 від 17 грудня 2015 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 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Ки%
ївська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин
�Грищен	
�Леонтію

Іванович
�
�приватн
�власність�земельн
�ді-

лян	
�площею�0,0824��а�(	адастровий�номер

8000000000:79:090:0029)�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.�Сте-

пана�Д
	и,�10�
�Голосіївсь	ом
�районі�м.�Ки-

єва�(	ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь	ої�заб
дови,�справа�П-9158).

2.�Громадянин
�Грищен	
�Леонтію�Іванови-

ч
:

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

ної�ділян	и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор
д.

2.3.�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.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

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

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

навчо�о�ор�ан
�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київ-

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випад	ах,�встановлених�за	онодавством.

2.6.�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.�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.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова  В. Кличко

Про приватизацію громадянці Казімко Ганні Андріївні 
земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Івана Франка, 2%а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 48/48 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен%

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас%
ності» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Казім	о�Ганні�Андрі-

ївні�
�приватн
�власність�земельн
�ділян	
�пло-

щею� 0,1000� �а� (	адастровий� номер

8000000000:90:033:0149)�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.�Івана

Фран	а,�2-а�
�Дарниць	ом
�районі�м.�Києва

(	ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь	ої�заб
дови,�справа�№�П-8785).

2.�Громадянці�Казім	о�Ганні�Андріївні:

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

ної�ділян	и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор
д.

2.3.�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.

2.4.�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.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

2.6.�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.�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.

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

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

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

земле	орист
вання.
Київський міський голова В. Кличко
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Про приватизацію громадянці Матвієнко Надії Петрівні 
земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 28%б 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 47/47 від 17 грудня 2015 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 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Ки%
ївська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Матвієн	о�Надії�Пет-

рівні�
�приватн
�власність�земельн
�ділян	


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

8000000000:90:029:0039)�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,�28-б�
�Дарниць	ом
�районі�м.�Києва�(	а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь	ої�заб
дови,�справа�П-9232).

2.�Громадянці�Матвієн	о�Надії�Петрівні:

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

ної�ділян	и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор
д.

2.3.�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.

2.4.�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.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

2.6.�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.�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.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянину 
Мартиненку Григорію Федоровичу земельної ділянки 

для обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Воровського, 26 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 46/46 від 17 грудня 2015 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 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Ки%
ївська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин
�Мартинен	
�Гри-

�орію�Федорович
�
�приватн
�власність�зе-

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

вий�номер�8000000000:90:026:0018)�із�земель

	ом
нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�для�обсл
�ов
вання�житлово�о

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

в
л.�Воровсь	о�о,�26�
�Дарниць	ом
�районі�

м.�Києва�(	ате�орія�земель —�землі�житлової

та��ромадсь	ої�заб
дови,�справа�№�П-9112).

2.�Громадянин
�Мартинен	
�Гри�орію�Фе-

дорович
:

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

ної�ділян	и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор
д.

2.3.�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.

2.4.�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.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

2.6.�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.�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.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянину Капітульському Сергію Давідовичу
земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Алма%Атинській, 38 у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 41/41 від 17 грудня 2015 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
�Ка-

піт
льсь	ом
�Сер�ію�Давідович
�для�обсл
�о-

в
вання�житлово�о�б
дин	
,��осподарсь	их�б
-

дівель�і�спор
д�на�в
л.�Алма-Атинсь	ій,�38�


Дніпровсь	ом
�районі�м.�Києва�(	ате�орія�зе-

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

дови,�справа�№�А-21744).

2.�Передати��ромадянин
�Капіт
льсь	ом


Сер�ію�Давідович
,�за�
мови�ви	онання�п
н	-

т
�3�цьо�о�рішення,�
�приватн
�власність�зе-

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

вий�номер�8000000000:66:020:0002)�для�об-

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

сь	их�б
дівель�і�спор
д�на�в
л.�Алма-Атинсь	ій,

38�
�Дніпровсь	ом
�районі�м.�Києва�із�земель

	ом
нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин
�Капіт
льсь	ом
�Сер�ію�Даві-

дович
:

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

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

но�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

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

що�дають�право�на�ви	онання�під�отовчих�та

б
дівельних�робіт,�одержаними�в�
становле-

ном
�поряд	
.

3.3.�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.

3.4.�Ви	онати�вимо�и,�ви	ладені�
�листах�Го-

ловно�о�
правління�Держ�ео	адастр
�
�м.�Ки-

єві�від�06.07.2015�№ 19-26-7777.3-533/20-15,

Департамент
�містоб
д
вання�та�архіте	т
ри

від�18.10.2013�№ 18575/0/12/19-13.

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

дання�нових,�ремонт
�та�е	спл
атації�існ
ючих

інженерних�мереж�і�спор
д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян	и.

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

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

	
,�встановленом
�За	оном�У	раїни�«Про�дер-

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

майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�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 земельної ділянки громадянкам 
Геращенко Тетяні Олексіївні та Геращенко Ганні Юріївні 
для обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Лисогірській, 23%а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 53/53 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих

та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесен%
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас%
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз%
глянувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міс%
цевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

ле
строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян	и�в�нат
рі�(на�місцевості)

�ромадян	ам�Геращен	о�Тетяні�Оле	сіївні,�Ге-

ращен	о�Ганні�Юріївні�для�обсл
�ов
вання�жит-

лово�о�б
дин	
,��осподарсь	их�б
дівель�і�спо-

р
д�на�в
л.�Лисо�ірсь	ій,�23-а�
�Голосіївсь	о-

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

житлової�та��ромадсь	ої�заб
дови,�справа�

П-9179).

2.�Передати��ромадян	ам�Геращен	о�Тетя-

ні�Оле	сіївні�та�Геращен	о�Ганні�Юріївні�
�спіль-

н
�част	ов
�власність�земельн
�ділян	
�пло-

щею� 0,0515� �а� (	адастровий� номер

8000000000:82:415:0353)�із�земель�	ом
наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл
�ов
вання�житлово�о�б
дин	
,

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

�ірсь	ій,�23-а�
�Голосіївсь	ом
�районі�м.�Києва

з�розподілом�часто	�
�праві�спільної�част	ової

власності�на�вищезазначен
�земельн
�ділян-

	
,�а�саме:

— част	а��ромадян	и�Геращен	о�Тетяни�Оле	-

сіївни —�1/2�від�0,0515��а;

— част	а��ромадян	и�Геращен	о�Ганни�Юрі-

ївни —�1/2�від�0,0515��а.

3.�Громадян	ам�Геращен	о�Тетяні�Оле	сіїв-

ні�та�Геращен	о�Ганні�Юріївні:

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

ної�ділян	и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор
д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре	он-

стр
	ції�чи�ново�о�б
дівництва�питання�оформ-

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

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

м
�за	онодавством�У	раїни.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

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

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

навчо�о�ор�ан
�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київ-

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випад	ах,�встановлених�за	онодавством.

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

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

	
,�встановленом
�За	оном�У	раїни�«Про�дер-

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

майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

тями�140,�143�Земельно�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Ткачук Любові Василівні для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Правобережній, 13 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 50/50 від 17 грудня 2015 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 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Ки%
ївська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Т	ач
	�Любові�Ва-

силівні�
�приватн
�власність�земельн
�ділян	


площею� 0,0508� �а� (	адастровий� номер

8000000000:82:133:0003)�для�обсл
�ов
вання

житлово�о�б
дин	
,��осподарсь	их�б
дівель�і

спор
д�на�в
л.�Правобережній,�13�
�Печерсь	о-
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м
�районі�м.�Києва�із�земель�	ом
нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�(	а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь	ої�заб
дови,�справа�П-9204).

2.�Громадянці�Т	ач
	�Любові�Василівні:

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

ної�ділян	и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор
д.

2.3.�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.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

2.5.�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».

2.6.�У�разі�необхідності�проведення�ре	онстр
	-

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

ня�дозвільної,�прое	тно-	ошторисної�до	
мен-

тації�та�питання�пайової�
часті�виріш
вати�в

поряд	
,�визначеном
�за	онодавством�У	ра-

їни.

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

що�право�приватної�власності�на�земельн
�ді-

лян	
�може�б
ти�припинено�
�випад	ах,�пе-

редбачених�статтями�140,�143�Земельно�о�	о-

де	с
�У	раїни.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Хапко Нелі Петрівні для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Сумській, 31/10 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 51/51 від 17 грудня 2015 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 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Ки%
ївська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Хап	о�Нелі�Петрів-

ні�
�приватн
�власність�земельн
�ділян	
�пло-

щею� 0,0831� �а� (	адастровий� номер

8000000000:72:414:0190)�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.�С
м-

сь	ій,�31/10�
�Солом’янсь	ом
�районі�м.�Ки-

єва�(	ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь	ої�заб
дови,�справа�П-9144).

2.�Громадянці�Хап	о�Нелі�Петрівні:

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

ної�ділян	и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�	оде	с
�У	раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор
д.

2.3.�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.

2.4.�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.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

2.6.�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.�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.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«АРС%ЕН» земельних ділянок для експлуатації 

та обслуговування магазину на вул. Андрія Малишка, 3%в, 3%л 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1001/1865 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про

оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу%
вання земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встанов%
лення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�товариств
�з�обмеженою�від-

повідальністю�«АРС-ЕН»,�за�
мови�ви	онання

п
н	т
�2�цьо�о�рішення,�в�оренд
�на�5�ро	ів

земельні�ділян	и�площею�0,0297��а�(	адастро-

вий�номер�8000000000:66:172:0055,�витя��з

Державно�о�земельно�о�	адастр
�про�земель-

н
�ділян	
�№�НВ-8000161412015)�та�площею

0,0097� �а� (	адастровий� номер

8000000000:66:172:0081,�витя��з�Державно�о

земельно�о�	адастр
�про�земельн
�ділян	
�

№�НВ-8000159072015)�для�е	спл
атації�та�об-

сл
�ов
вання�ма�азин
�на�в
л.�Андрія�Малиш-

	а,�3-в,�3-л�
�Дніпровсь	ом
�районі�м.�Києва

із�земель�	ом
нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�
�зв’яз	
�з�перехо-

дом�права�власності�на�майно�(до�овір�	
пів-

лі-продаж
�тор�овельно�о�павільйон
-ма�ази-

н
�від�17.09.2013,�до�овір�	
півлі-продаж
�б
-

дин	
-ма�азин
�від�17.09.2013,�	ате�орія�зе-

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

ви,�заява�ДЦ�від�13.07.2015�№ 01015-181959-

014)�(справа�№�А-21018).

2.�Товариств
�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«АРС-ЕН»:

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

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

	оде	с
�У	раїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

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

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

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

дяться�в�межах�земельних�діляно	.

2.4.�Ви	онати�вимо�и,�ви	ладені�
�листі�Де-

партамент
�земельних�рес
рсів�ви	онавчо�о

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

	ої�державної�адміністрації)�від�29.05.2015

№ 057041-9580.

2.5.�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�
	ладання�до�о-

ворів�оренди�земельних�діляно	.

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

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

навчо�о�ор�ан
�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київ-

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випад	ах,�встановлених�за	онодавством.

3.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян	и�від�03.09.2013�№ 4265�з

момент
�державної�реєстрації�до�овор
�орен-

ди�земельної�ділян	и�товариств
�з�обмеженою

відповідальністю�«АРС-ЕН»�(лист-з�ода�това-

риства�з�обмеженою�відповідальністю�«А	сен»

від�17.07.2015).

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

ристання�земельної�ділян	и�не�за�цільовим

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

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

тей�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 поновлення комунальному підприємству Міжнародному
аеропорту «Київ» (Жуляни) договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування виробничо%господарських

будівель та інженерних споруд 
на просп. Повітрофлотському, 86%а у Солом’янському районі 

м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 1017/1881 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання комунального
підприємства Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) від 15.08.2014 № КОП%0246, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро	ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян	и�від�25.09.2008�№ 72-6-00536

площею�0,7374��а,�в�межах�червоних�ліній�(	а-

дастровий�номер�8000000000:72:476:0022),

для�е	спл
атації�та�обсл
�ов
вання�виробничо-

�осподарсь	их�б
дівель�та�інженерних�спор
д

на�просп.�Повітрофлотсь	ом
,�86-а�
�Соло-

м’янсь	ом
�районі�м.�Києва,�
	ладений�між�Ки-

ївсь	ою�місь	ою�радою�та�	ом
нальним�під-

приємством�Міжнародним�аеропортом�«Київ»

(Ж
ляни)�на�підставі�рішення�Київсь	ої�місь	ої

ради�від�27.12.2007�№ 1598/4431�«Про�пере-

дач
�	ом
нальном
�підприємств
�Міжнарод-

ном
�аеропорт
�«Київ»�(Ж
ляни)�земельних�ді-

ляно	�для�е	спл
атації�та�обсл
�ов
вання�ви-

робничо-�осподарсь	их�б
дівель�та�інженер-

них�спор
д�на�просп.�Повітрофлотсь	ом
�(на-

впроти�б
дин	ів�№ 84 —�92)�
�Солом’янсь	о-

м
�районі�м.�Києва»�(справа�А-21194).

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

плати,�визначеної�
�до�оворі�оренди�земельної

ділян	и�від�25.09.2008�№ 72-6-00536,�підля-

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

нодавства.

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

ної�ділян	и�від�25.09.2008�№ 72-6-00536,�а�са-

ме:

— слова�«земельні�ділян	и»�замінити�слова-

ми�«земельна�ділян	а»�
�відповідних�відмін	ах;

— слова�та�цифри�«просп.�Повітрофлотсь	ий

(навпроти�б
дин	ів�№ 84 —�92)�
�Солом’ян-

сь	ом
�районі�м.�Києва»�замінити�словами�та

цифрами�«просп.�Повітрофлотсь	ий,�86-а�
�Со-

лом’янсь	ом
�районі�м.�Києва»;

— абзаци�3�та�5�підп
н	т
�2.1�п
н	т
�2�ви-

	лючити;

— абзац�2�підп
н	т
�2.2�п
н	т
�2�ви	лючи-

ти.

4.�Ком
нальном
�підприємств
�Міжнародно-

м
�аеропорт
�«Київ»�(Ж
ляни):

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

мент
�земельних�рес
рсів�ви	онавчо�о�ор�а-

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

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

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

ди�про�поновлення�до�овор
�оренди�земель-

ної�ділян	и�від�25.09.2008�№ 72-6-00536�та

внесення�змін�до�ньо�о.

4.2.�Ви	онати�вимо�и,�ви	ладені�
�листі�Де-

партамент
�земельних�рес
рсів�ви	онавчо�о

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

	ої�державної�адміністрації)�від�24.09.2014

№ 05704-9800.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову Службі безпеки України в поновленні договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку з
підземним автопаркінгом, офісними приміщеннями та об’єкта%
ми соціальної інфраструктури на вул. Маршала Тимошенка, між

будинками 2%а та 2%б в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1025/1889 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 частини першої статті
416 Цивільного кодексу України, розглянувши клопотання Служби безпеки України від 21.01.2010 № 19/2%90
про поновлення договору оренди земельної ділянки, а також враховуючи те, що Службою безпеки України
з моменту укладення договору оренди земельної ділянки від 18.04.2005 № 78%6%00271 будівництво житлово%
го будинку з підземним автопаркінгом, офісними приміщеннями та об’єктами соціальної інфраструктури не
проведено, земельна ділянка для забудови протягом трьох років не використана, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�Сл
жбі�безпе	и�У	раїни�в�поно-

вленні�до�овор
�оренди�земельної�ділян	и�від

18.04.2005�№ 78-6-00271�площею�0,4140��а�(	а-

дастровий�номер�8000000000:78:092:0077),�
	ла-

дено�о�між�Київсь	ою�місь	ою�радою�та�Сл
ж-

бою�безпе	и�У	раїни�для�б
дівництва�житлово�о

б
дин	
�з�підземним�автопар	ін�ом,�офісними

приміщеннями�та�об’є	тами�соціальної�інфра-

стр
	т
ри�на�в
л.�Маршала�Тимошен	а,�між�б
-

дин	ами�2-а�та�2-б�в�Оболонсь	ом
�районі�м.�Ки-

єва�на�підставі�п
н	т
�5�рішення�Київсь	ої�місь	ої

ради�від�27.05.2004�№281-2/1491�«Про�надання

і�вил
чення�земельних�діляно	�та�припинення�пра-

ва�	орист
вання�землею»�(справа�№�А-17120).

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

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

місь	ої�державної�адміністрації)�проінформ
-

вати�Сл
жб
�безпе	и�У	раїни�про�прийняття

цьо�о�рішення.

3.�Земельн
�ділян	
,�зазначен
�в�п
н	ті�1

цьо�о�рішення,�віднести�до�земель�запас
�жит-

лової�і��ромадсь	ої�заб
дови.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова В. Кличко
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Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 04.02.2011 № 79%6%00804

Рішення Київської міської ради № 1031/1896 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем%

лі», статті 22 Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», пункту 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «Ле Фрог» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�овор
�оренди�земельної

ділян	и�від�04.02.2011�№ 79-6-00804�площею

0,0842� �а� (	адастровий� номер

8000000000:79:087:0010),�
	ладено�о�на�підста-

ві�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�28.05.2009

№ 556/1612�«Про�передач
�товариств
�з�обме-

женою�відповідальністю�«Ле�Фро�»�земельної

ділян	и�для�е	спл
атації�та�обсл
�ов
вання�тор-

�овельно�о�	омпле	с
�на�просп.�На
	и,�4/2�
�Го-

лосіївсь	ом
�районі�м.�Києва»,�а�саме:

— 
�підп
н	ті�3.1�п
н	т
�3�слова�та�цифр


«До�овір�
	ладено�на�5�(п’ять)�ро	ів»�замінити

словами�та�цифрами�«До�овір�
	ладено�на�10

(десять)�ро	ів».

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

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

ної�ділян	и�від�04.02.2011�№ 79-6-00804,�під-

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

	онодавства�(справа�А�21677).

3.�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�держав-

ної�адміністрації)�до	
менти,�визначені�за	о-

нодавством,�для�
	ладання�додат	ової�
�оди

про�внесення�змін�до�до�овор
�оренди�земель-

ної�ділян	и�від�04.02.2011�№ 79-6-00804.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28.08.2008 № 134/134 «Про затвердження переліку земельних

ділянок, призначених для продажу на земельних торгах 
(аукціонах з продажу земельних ділянок або права їх оренди)

під забудову»
Рішення Київської міської ради № 1028/1892 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з уточненням на підставі висновку Депар%
таменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%
жавної адміністрації) цільового призначення земельної ділянки, визначеної рішенням Київської міської ра%
ди, та з метою приведення документації з продажу у відповідність до вимог законодавства Київська міська
рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�в�додато	�до�рішення�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�від�28.08.2008�№ 134/134

«Про�затвердження�перелі	
�земельних�діляно	,

призначених�для�продаж
�на�земельних�тор-

�ах�(а
	ціонах�з�продаж
�земельних�діляно	

або�права�їх�оренди)�під�заб
дов
»,�а�саме:�


п
н	ті�36�
��рафі�4�«Попереднє�цільове�при-

значення�земельної�ділян	и»�слова�«для�б
дів-

ництва�об’є	тів�тор�івлі,��ромадсь	о�о�харч
-

вання,�бло	
�поб
тових�посл
�,�об’є	тів�оздо-

ровчо�о�призначення»�замінити�словами�«для

облашт
вання�реабілітаційно-ре	реаційно�о

центр
�для�інвалідів�та�
часни	ів�бойових�дій�із

встановленням�в
личних�тренажерів»�(справа

№�Є-1274).

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 передачу Посольству Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії в Україні 

земельної ділянки для обслуговування житлового будинку 
на вул. Лаврській, 30 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 999/1863 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 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�щодо

відведення�земельної�ділян	и�Посольств
�Спо-

л
чено�о�Королівства�Вели	ої�Британії�та�Пів-

нічної�Ірландії�в�У	раїні�для�обсл
�ов
вання

житлово�о�б
дин	
�на�в
л.�Лаврсь	ій,�30�
�Пе-

черсь	ом
�районі�м.�Києва�(	ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсь	ої�заб
дови,�за-

ява�ДЦ�від�09.06.2015�№ 030-000177788-014,

справа�Д-7020).

2.�Передати�Посольств
�Спол
чено�о�Коро-

лівства�Вели	ої�Британії�та�Північної�Ірландії�в

У	раїні,�за�
мови�ви	онання�п
н	т
�3�цьо�о�рі-

шення,�в�оренд
�на�49�ро	ів�земельн
�ділян	


площею� 0,1415� �а� (	адастровий� номер

8000000000:82:298:0020,�витя��з�Державно�о

земельно�о�	адастр
�про�земельн
�ділян	
�

№�НВ-8000167342015)�для�обсл
�ов
вання

житлово�о�б
дин	
�на�в
л.�Лаврсь	ій,�30�
�Пе-

черсь	ом
�районі�м.�Києва�
�зв’яз	
�з�наб
ттям

права�власності�на�нер
хоме�майно�(до�овір

	
півлі-продаж
�житлово�о�б
дин	
�від�13.08.1993

№ 7
-371).

3.�Посольств
�Спол
чено�о�Королівства�Ве-

ли	ої�Британії�та�Північної�Ірландії�в�У	раїні:

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

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

	оде	с
�У	раїни.

3.2.�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�
	ладання�до�о-

вор
�оренди�земельної�ділян	и.

3.3.�Ви	онати�вимо�и,�ви	ладені�
�листах�Де-

партамент
�містоб
д
вання�та�архіте	т
ри�від

30.10.2014�№ 10597/0/01/19-14,�Управління

охорони�	
льт
рної�спадщини�від�01.12.2014

№ 066/09-3187,�Головно�о�
правління�Держ-

зема�ентства�в�місті�Києві�від�17.11.2014�№ 19-

26-0.3-6264/2-14.

3.4.�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.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш
вати

в�
становленом
�поряд	
.

3.6.�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.

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 надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 960/1824 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж

земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

вий�номер�8000000000:76:065:0071)�площею

0,0566��а�для�ре	онстр
	ції,�е	спл
атації�та�об-

сл
�ов
вання�адміністративної�б
дівлі�на�в
л.

Антоновича,�7-а�
�Голосіївсь	ом
�районі�м.�Ки-

єва,�що�підля�ає�продаж
�товариств
�з�обме-

женою�відповідальністю�«АРТДИЗАЙН»�(спра-

ва�№�Є-1278).

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 рішень Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 962/1826 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з уточненням на підставі висновків Де%
партаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) цільового призначення земельних ділянок, визначеного рішеннями Київської місь%
кої ради, та з метою приведення документації з продажу у відповідність до вимог законодавства Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�в�додато	�до�рішення�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�від�15.04.2004�№ 184-1/1394

«Про�доповнення�до�перелі	
�земельних�діля-

но	,�призначених�для�продаж
�на�земельних

тор�ах�(а
	ціонах)�с
б’є	там�підприємниць	ої

діяльності�під�заб
дов
»�а�саме:�
�п
н	ті�69�в

�рафі�4�«Орієнтовна�площа�земельної�ділян	и,

�а»�цифри�«0,10»�замінити�цифрами�«0,17»�та

в��рафі�5�«Цільове�призначення�земельної�ді-

лян	и»�слова�«б
дівництва�та�е	спл
атації�	ом-

пле	с
�автомий	и�і�станції�технічно�о�обсл
�о-

в
вання�автомобілів»�замінити�словами�«б
дів-

ництва,�е	спл
атації�та�обсл
�ов
вання�об’є	-

та� тор�овельно�о� призначення»� (справа�

№�Є-1270).

2.�Внести�зміни�в�додато	�до�рішення�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�від�28.08.2008�№ 134/134

«Про�затвердження�перелі	
�земельних�діля-

но	,�призначених�для�продаж
�на�земельних

тор�ах�(а
	ціонах�з�продаж
�земельних�діля-

но	�або�права�їх�оренди)�під�заб
дов
»,�а�са-

ме:

2.1.�У�п
н	ті�42�в��рафі�4�«Попереднє�цільо-

ве�призначення�земельної�ділян	и»�слова�«офіс-

но-�отельно�о�	омпле	с
»�замінити�словами

«ма�азин
�роздрібної�тор�івлі»;

2.2.�У�п
н	ті�47�в��рафі�4�«Попереднє�цільо-

ве�призначення�земельної�ділян	и»�слова�«ба-

�атоф
н	ціонально�о�	омпле	с
�посл
��з�про-

даж
�авто,�СТО»�замінити�словами�«об’є	та

тор�овельно�о,�соціально-поб
тово�о�та�спор-

тивно-оздоровчо�о�призначення».

3.�Внести�зміни�в�додато	�до�рішення�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�від�28.08.2008�№ 135/135

«Про�затвердження�перелі	
�земельних�діля-

но	,�призначених�для�продаж
�на�земельних

тор�ах�(а
	ціонах�з�продаж
�земельних�діля-

но	�або�права�їх�оренди)�під�заб
дов
»,�а�са-

ме:�
�п
н	ті�4�в��рафі�4�«Попереднє�цільове

призначення�земельної�ділян	и»�слова�«б
дів-

ництва�та�е	спл
атації�адміністративно-вироб-

ничо-с	ладсь	о�о�	омпле	с
»�замінити�слова-

ми�«б
дівництва,�е	спл
атації�та�обсл
�ов
ван-

ня�тор�овельно�о�	омпле	с
».

4.�Внести�зміни�в�додато	�до�рішення�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�від�20.09.2012�№ 200/8484

«Про�визначення�перелі	
�земельних�діляно	

для�опрацювання�можливості�продаж
�їх�на�зе-

мельних�тор�ах»,�а�саме:

4.1.�У�п
н	ті�8�в��рафі�4�«Орієнтовна�площа

земельної�ділян	и,��а»�цифри�«0,92»�замінити

цифрами�«1,10».

4.2.�У�п
н	ті�13�в��рафі�3�«Запропоноване�ці-

льове�призначення�(ф
н	ціональне�ви	орис-

тання)»�слова�«автозаправно�о�	омпле	с
�із

с
п
тньою�інфрастр
	т
рою�(ма�азин-автоса-

лон)»�замінити�словами�«ма�азин
-автосало-

н
»�та�в��рафі�4�«Орієнтовна�площа�земельної

ділян	и,��а»�цифри�«0,17»�замінити�цифрами

«0,21».

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 до рішення Київської міської ради 
від 14.07.2011 № 687/6074 «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
державному підприємству «Національна енергетична компанія

«Укренерго» на вул. Стеценка, 1%а в Шевченківському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування ПС 330 кВ 

Октябрська, опори № 99, 100 Пл 330 кВ 
Новокиївська%Октябрська»

Рішення Київської міської ради № 1030/1894 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван%

ня в Україні», враховуючи звернення державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укр%
енерго» від 08.08.2014 № 027/3696, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�
�додато	�до�рішення�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�від�14.07.2011�№ 687/6074

«Про�надання�дозвол
�на�розроблення�прое	-

т
�земле
строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян	и�державном
�підприємств
�«Національ-

на�енер�етична�	омпанія�«У	ренер�о»�на�в
л.�Сте-
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цен	а,�1-а�в�Шевчен	івсь	ом
�районі�м.�Києва

для�е	спл
атації�та�обсл
�ов
вання�ПС�330�	В

О	тябрсь	а,�опори�№ 99,�100�Пл�330�	В�Ново-

	иївсь	а-О	тябрсь	а»,�додавши�дві�земельні

ділян	и�орієнтовною�площею�по�0,001��а�з�ід-

но�з�додат	ом�до�цьо�о�рішення�(справа�

К-23204).

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

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 передачу громадянці Жук Ользі Володимирівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Залежній, 6%г у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 979/1843 від 10 вересня 2015 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�Ж
	

Ользі�Володимирівні�для�б
дівництва�та�об-

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

сь	их�б
дівель�і�спор
д�на�в
л.�Залежній,�6-��


Голосіївсь	ом
�районі�м.�Києва�(	ате�орія�зе-

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

дови,�справа�№�А-18625).

2.�Передати��ромадянці�Ж
	�Ользі�Володи-

мирівні,�за�
мови�ви	онання�п
н	т
�3�цьо�о�рі-

шення,�
�приватн
�власність�земельн
�ділян	


площею� 0,0906� �а� (	адастровий� номер

8000000000:90:056:0030)�для�б
дівництва�та

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

сь	их�б
дівель�і�спор
д�на�в
л.�Залежній,�6-��


Голосіївсь	ом
�районі�м.�Києва�із�земель�	о-

м
нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Ж
	�Ользі�Володимирівні:

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�21.02.2011

№ 1848/0/18/19-11�та�Державно�о�
правлін-

ня�охорони�нав	олишньо�о�природно�о�сере-

довища�в�м.�Києві�від�23.02.2011�№ 05-08/1001.

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�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 поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ ГОСПОДАР» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування магазину 
по продажу саджанців на вул. Північній, 2%г 

в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 1021/1885 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем%
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са%
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ДОБ%
РИЙ ГОСПОДАР» від 10.06.2008 № 8, від 02.02.2015 № 4/17, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро	ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян	и�від�13.09.2005�№ 78-6-00307

площею� 0,0718� �а� (	адастровий� номер

8000000000:78:036:0001),�
	ладений�між�Ки-

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

нерним�товариством�«Добрий��осподар»�для

б
дівництва,�е	спл
атації�та�обсл
�ов
ван-

ня�ма�азин
�по�продаж
�саджанців�на�в
л.

Північній,�2-��в�Оболонсь	ом
�районі�м.�Ки-

єва�на�підставі�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�від�23.12.2004�№ 997/2407�«Про�переда-

ч
�за	ритом
�а	ціонерном
�товариств
�«Доб-

рий��осподар»�земельної�ділян	и�для�б
дів-

ництва,�е	спл
атації�та�обсл
�ов
вання�ма-

�азин
�по�продаж
�саджанців�на�в
л.�Північ-

ній,�2-��в�Оболонсь	ом
�районі�м.�Києва»

(справа�№�А-13506).

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

мельної�ділян	и�від�13.09.2005�№ 78-6-00307,

а�саме:�слова�«За	рите�а	ціонерне�товари-

ство�«Добрий��осподар»�замінити�словами

«Товариство�з�обмеженою�відповідальністю

«КОМПАНІЯ�«ДОБРИЙ�ГОСПОДАР».

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

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

ної�ділян	и�від�13.09.2005�№ 78-6-00307,�під-

ля�ає�приведенню�
�відповідність�до�норм

за	онодавства.

4.�Товариств
�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«КОМПАНІЯ�«ДОБРИЙ�ГОСПОДАР»:

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

тамент
�земельних�рес
рсів�ви	онавчо�о�ор-

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

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

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

ня�додат	ової�
�оди�про�поновлення�до�о-

вор
�оренди�земельної�ділян	и�від�13.09.2005

№ 78-6-00307�та�внесення�змін�до�ньо�о.

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

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

	онавчо�о�ор�ан
�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Ки-

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

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

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

ством.

4.3.�Ви	онати�вимо�и,�ви	ладені�
�виснов-

	
�Департамент
�земельних�рес
рсів�ви	о-

навчо�о�ор�ан
�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київ-

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�від

12.05.2015�№ 057041-8269.

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 поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «ДКС» 

договорів оренди земельних ділянок для експлуатації 
та обслуговування житлового будинку 

і господарських будівель на вул. Щербакова, 19 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1008/1872 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши клопотання товариства з обме%

женою відповідальністю «ДКС» про поновлення договорів оренди земельних ділянок № 03%16%03 від 06.03.2009
та № 11%29%03 від 01.11.2012, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро	ів�до�овори�оренди�зе-

мельних�діляно	�№ 91-6-00749�від�29.12.2007

площею� 0,0259� �а� (	адастровий� номер

8000000000:88:047:0095)�та�№ 91-6-00748�від

29.12.2007�площею�0,0057��а,�в�межах�черво-

них� ліній� (	адастровий� номер

8000000000:88:047:0069),�
	ладені�між�Київ-

сь	ою�місь	ою�радою�і�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«ДКС»�для�е	спл
ата-

ції�та�обсл
�ов
вання�житлово�о�б
дин	
�і��ос-

подарсь	их�б
дівель�на�в
л.�Щерба	ова,�19�


Шевчен	івсь	ом
�районі�м.�Києва�на�підставі

рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�19.12.2006

№ 293/350�«Про�передач
�товариств
�з�обме-

женою�відповідальністю�«ДКС»�земельної�ді-

лян	и�для�е	спл
атації�та�обсл
�ов
вання�жит-

лово�о�б
дин	
�і��осподарсь	их�б
дівель�на

в
л.�Щерба	ова,�19�
�Шевчен	івсь	ом
�райо-

ні�м.�Києва»�(справа�А-14638).

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

плати,�визначені�в�до�оворах�оренди�земель-

них�діляно	�№ 91-6-00749�від�29.12.2007�та

№ 91-6-00748�від�29.12.2007,�підля�ають�при-

веденню�
�відповідність�до�норм�за	онодав-

ства.

3.�Товариств
�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ДКС»:

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

мент
�земельних�рес
рсів�ви	онавчо�о�ор�а-

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

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

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

ди�про�поновлення�до�оворів�оренди�земель-

них�діляно	�№ 91-6-00749�від�29.12.2007�та

№ 91-6-00748�від�29.12.2007.

3.2.�Ви	онати�вимо�и�ви	ладені�в�листі�Де-

партамент
�земельних�рес
рсів�від�13.08.2014

№ 05741-7902.

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

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

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

земле	орист
вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення Національній академії прокуратури України
договору оренди земельних ділянок 

для експлуатації та обслуговування навчального корпусу 
та господарських будівель 

на вул. Мельникова, 81%б у Шевченківському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 1023/1887 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши клопотання Національної

академії прокуратури України від 28.05.2014 № КОП%0201, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро	ів�до�овір�оренди�зе-

мельних�діляно	�№ 91-6-00315�від�10.08.2004

(з�
рах
ванням�до�овор
�про�поновлення

до�овор
�оренди�земельних�діляно	�№ 91-

6-00927�від�06.06.2011)�площами�0,1399��а

(	адастровий�номер�8000000000:91:088:0137)

та� 0,2149� �а� (	адастровий� номер

8000000000:91:088:0136),�
	ладений�між

Київсь	ою�місь	ою�радою�і�А	адемією�про-

	
рат
ри�У	раїни�при�Генеральній�про	
ра-

т
рі�У	раїни�для�е	спл
атації�та�обсл
�ов
-

вання�навчально�о�	орп
с
�та��осподарсь	их

б
дівель�на�в
л.�Мельни	ова,�81-б�
�Шев-

чен	івсь	ом
�районі�м.�Києва�на�підставі

п
н	т
�7�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�від

23.10.2003�№ 122-1/995�«Про�надання�і�ви-

л
чення�земельних�діляно	,�по�одження

місць�розташ
вання�об’є	тів�та�припинен-

ня�права�	орист
вання�землею»�(справа�

А-21119).

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

плати,�визначений�в�до�оворі�оренди�зе-

мельних�діляно	�№ 91-6-00315�від�10.08.2004

(з�
рах
ванням�до�овор
�про�поновлення

до�овор
�оренди�земельних�діляно	�№ 91-

6-00927�від�06.06.2011),�підля�ає�приведен-

ню�
�відповідність�до�норм�за	онодавства.

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

них�діляно	�№ 91-6-00315�від�10.08.2004,�а

саме:

— слова�«А	адемія�Про	
рат
ри�У	раїни

при�Генеральній�Про	
рат
рі�У	раїни»�замі-

нити�словами�«Національна�а	адемія�про-

	
рат
ри�У	раїни»�
�відповідних�відмін	ах.

4.�Національній�а	адемії�про	
рат
ри�У	ра-

їни:

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

тамент
�земельних�рес
рсів�ви	онавчо�о

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

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

значені�за	онодавством,�для�
	ладання�до-

дат	ової�
�оди�про�поновлення�до�овор


оренди�земельних�діляно	�№ 91-6-00315

від�10.08.2004�(з�
рах
ванням�до�овор
�про

поновлення�до�овор
�оренди�земельних�ді-

ляно	�№ 91-6-00927�від�06.06.2011)�та�вне-

сення�змін�до�ньо�о.

4.2.�Ви	он
вати�вимо�и,�ви	ладені�в�лис-

ті�Департамент
�земельних�рес
рсів�від

15.09.2014�№ 057041-9302.

5.�Контроль�за�ви	онанням�цьо�о�рішен-

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

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

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

В. Кличко
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Про приватизацію громадянину Половинку Володимиру Степановичу 
земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Патріотів, 91 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 965/1829 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких зако(
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�	ромадянин��Половин���Володимир��Сте-

панович����приватн��власність�земельн��ділян���площею

0,0243�	а�(�адастровий�номер�8000000000:69:244:0011)

із�земель��ом�нальної�власності�територіальної�	рома-

ди�міста�Києва�для�обсл�	ов�вання�житлово	о�б�дин��,

	осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Патріотів,�91��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате	орія�земель —

землі�житлової�та�	ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9024).

2.�Громадянин��Половин���Володимир��Степанович�:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земельної�ділян-

�и�відповідно�до�статті�91�Земельно	о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ладання�но-

вих,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж

і�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��ції�чи�но-

во	о�б�дівництва�питання�оформлення�дозвільної�та�про-

е�тно-�ошторисної�до��ментації�виріш�вати�в�поряд��,

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Департамен-

том�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо	о�ор	ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�до	овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-

���та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в��ста-

новленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації�права

власності�на�земельн��ділян�����поряд��,�встановлено-

м��За�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,�що�право

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

випад�ах,�передбачених�статтями�140,�143�Земельно	о

�оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо	о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 73/9130
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Гривківській Світлані Михайлівні 
на вул. Карла Маркса, 31(а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 1029/1893 від 10 вересня 2015 року

У зв’язку з технічною помилкою при прийнятті рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 73/9130 «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гривківській Світлані Михайлівні на вул. Кар(
ла Маркса, 31(а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд», керуючись статтею 9 Земельного кодексу України, враховуючи Закон України «Про внесення змін до деяких законодав(
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та відповідно до пункту 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

28.02.2013�№ 73/9130,�ви�лавши�п�н�т�1�в�та�ій�реда�-

ції:

«Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�	ромадянці�Грив�ів-

сь�ій�Світлані�Михайлівні�на�в�л.�Карла�Мар�са,�31-а���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�за	альною�орієнтовною

площею�0,0624�	а�із�земель��ом�нальної�власності�тери-

торіальної�	ромади�міста�Києва,�в�том��числі:

— земельн��ділян���площею�0,0300�	а�на�праві�постій-

но	о��орист�вання�(державний�а�т�на�право�постійно	о

�орист�вання�землею�від�09.03.2000�№ 72-3-000099);

— земельн��ділян���площею�0,0324�	а�за�рах�но��зе-

мель,�не�наданих���власність�чи��орист�вання,���влас-

ність�для�б�дівництва�та�обсл�	ов�вання�житлово	о�б�-

дин��,�	осподарсь�их�б�дівель�та�спор�д�з	ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-19990)»�(справа�А-

21562).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо	о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянину Лихварю Валентину Андрійовичу у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Шевченка, 17 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 985/1849 від 10 вересня 2015 року
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодек(

су України Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�	ромадянин��Лихварю�Валентин��Ан-

дрійович��для�б�дівництва�та�обсл�	ов�вання�житлово-

	о�б�дин��,�	осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Шев-

чен�а,�17���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате	орія

земель —�землі�житлової�та�	ромадсь�ої�заб�дови,�спра-

ва�А-16068).

2.�Передати�	ромадянин��Лихварю�Валентин��Андрі-

йович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо	о�рішення,��

приватн��власність�земельн��ділян���площею�0,0927�	а

(�адастровий�номер�8000000000:72:5.36:0021)�для�б�дів-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Шевчен�а,�17���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�	ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Лихварю�Валентин��Андрійович�:

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

�и�відповідно�до�вимо	�статті�91�Земельно	о��оде�с�

У�раїни.

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

вих,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж

і�спор�д,�що�знаходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.3.�Ви�онати�вимо	и,�ви�ладені���листах�Головно	о

�правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�дизайн��місь-

�о	о�середовища�від�03.03.2011�№ 2339/0/18/19-11,

Державно	о��правління�охорони�нав�олишньо	о�природ-

но	о�середовища�в�м.�Києві�від�21.02.2011�№ 05-08/924,

Київсь�ої�місь�ої�санітарно-епідеміоло	ічної�станції�від

11.06.2012�№ 3530.

3.4.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ділян�и

з	ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�обмеженнями�щодо

заб�дови�та�до��ментами,�що�дають�право�на�ви�онан-

ня�під	отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержаними�в��с-

тановленом��за�онодавством�поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�вирішити�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації�права

власності�на�земельн��ділян�����поряд��,�встановлено-

м��За�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

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

приватної�власності�на�землю�може�б�ти�припинено��

випад�ах,�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�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ

âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó æèòëîâî¿ ïëîù³;

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ (íà ïåð³îä â³äïóñòêè äëÿ

äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ òðèð³÷íîãî â³êó îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà äî 12.06.2016);

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â (íà ïåð³îä â³äïóñòêè

äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ òðèð³÷íîãî â³êó îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà äî

18.12. 2017);

- ñïåö³àë³ñò ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì;

- ñïåö³àë³ñò ² êàòåãîð³¿ ñåêòîðó âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè òà ç ïèòàíü

çàïîá³ãàííÿ ³ âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿;

- íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â — äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð;

- çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ

îñ³á-ï³äïðèºìö³â — äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð;

- äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð â³ää³ëó ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ

îñ³á-ï³äïðèºìö³â;

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ

îñ³á-ï³äïðèºìö³â;

- íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ/ïåðåáóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á;

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ï³äïðèºìíèöòâà, òîðã³âë³ òà ñïîæèâ÷îãî ðèíêó;

- àäì³í³ñòðàòîð â³ää³ëó (öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã.

Âèìîãè: â³äïîâ³äíà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî âèìîãè ðîçì³ùåíà

íà îô³ö³éí³é âåá-ñòîð³íö³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âåá-

ïîðòàëó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ:

âóë. Ñóâîðîâà, 15, ê³ì. 204, òåë. 280-74-97.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 180,63 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²²
ñòóïåí³â ¹ 62 íà âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-Â ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ êóðñ³â ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè (³íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 3 057 760,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü
38 209,50 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,
íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî
êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,

ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 88,46 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ ã³ìíàç³¿ ¹ 261

íà âóë. Âåðáèöüêîãî, 7 ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ êóðñ³â ç íàâ÷àííÿ âîä³¿â àâòîìîá³ë³â, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364

äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 10 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1 714 230,00

ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 14 285, 25 ãðí. áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà

³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ

äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11,

êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42,564-92-01.

Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä:

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíî-ìåäè÷íî¿ ðîáîòè; âèìîãè: âèùà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè.

Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 4-À, êàá. ¹ 301, ò. (044) 528-70-85.

11.05.2016 î 13.20 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà

(ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáà÷àíà, 8, êîðïóñ 1) ñóääÿ ²ùóê ². Î. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå

çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/23436/15 çà ïîçîâîì ÃÎ "Òðóäîâà

ñï³âäðóæí³ñòü" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä

22.12.2015 ¹ 61/61 â ÷àñòèí³.

Âòðà÷åíî äèïëîì ñïåö³àë³ñòà ÀÍ ¹ 11059415, âèäàíèé 25 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó Ñõ³äíîóê-
ðà¿íñüêèì äåðæàâíèì óí³âåðñèòåòîì íà ³ì'ÿ Ïîðòíîâà Àíäð³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à òà äîäàòîê
äî íüîãî. Ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Âòðà÷åíèé Ñòàòóò Àñîö³àö³¿ ïðàö³âíèê³â àãðàðíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè "Óêðàãðî-

îñâ³òà", çàðåºñòðîâàíèé â Ì³í'þñò³ 16.10.2003, Ñâ³äîöòâî ¹ 1976, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 46981
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Âèõ³äíèìè ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ 
Êè¿âñüêèé ï³âìàðàôîí
17 ÊÂ²ÒÍß ó Êèºâ³
âøîñòå â³äáóäåòüñÿ
Êè¿âñüêèé ì³æíàðîä-
íèé ï³âìàðàôîí,ÿêèé
çáåðå, çà îö³íêàìè îð-
ãàí³çàòîð³â, áëèçüêî
8 500 ó÷àñíèê³â. Äëÿ
ó÷àñò³ â çìàãàííÿõ íå
îáîâ’ÿçêîâî áóòè ïðî-
ôåñ³éíèì àòëåòîì àáî
á³ãàòè ìàðàôîíè: ó
ðàìêàõ çàõîäó, êð³ì
çàá³ãó íà 21 êì, òàêîæ â³äáóäóòüñÿ çàá³ãè íà 5 ³ 10 êì, áëàãîä³éíèé
çàá³ã íà 2 êì, åñòàôåòà ç 4 äî 5 êì òà âåëèê³ çà¿çäè äëÿ ðîëåð³â íà 
5 ³ 21 êì. Òàêîæ çàïëàíîâàíî ø³ñòü äèòÿ÷èõ äèñòàíö³é.

Ïîâíèé ìàðøðóò ï³âìàðàôîíó ñÿãàº 21-ãî ê³ëîìåòðà. Â³í ïðîñ-
òÿãíåòüñÿ ç Ïîäîëó ÷åðåç Íàáåðåæíó Äí³ïðà, Ìîñêîâñüêèé ì³ñò,
Òðóõàí³â îñòð³â ³ çàâåðøèòüñÿ íà Ïîäîë³.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó ñóáîòó òà íåä³ëþ, 16 ³ 17 êâ³òíÿ, ÷àñòêîâî àáî ïîâ-
í³ñòþ áóäå îáìåæåíî ðóõ òðàíñïîðòó íà íàñòóïíèõ âóëèöÿõ òà ìîñ-
òàõ.
16 ÊÂ²ÒÍß: ïî âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî ç 6.00 ðàíêó 16 êâ³òíÿ äî
22.00 17 êâ³òíÿ áóäå ïåðåêðèòî ðóõ (÷àñòêîâî);

Êîíòðàêòîâà ïëîùà áóäå ïåðåêðèòà ç 6.00 ðàíêó 16 êâ³òíÿ äî
20.00 17 êâ³òíÿ.
17 ÊÂ²ÒÍß: Äí³ïðîâñüêèé ñïóñê — ç 9.00 äî 13.05 áóäå ïåðåêðèòî
ï³äéîì ³ ñïóñê á³ëÿ ìîñòó Ìåòðî;

Íàáåðåæíå øîñå — ç 9.00 äî 13.05 áóäå ïåðåêðèòî ðóõ â îáîõ íà-
ïðÿìêàõ â³ä ìîñòó Ìåòðî äî Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³, ç 9.00 äî 15.30 —
â³ä Áîðè÷åâîãî óçâîçó äî ìîñòó Ìåòðî;

âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà — ç 8.30 äî 15.30 áóäå ïåðåêðèòî
ðóõ íà ä³ëÿíö³ â³ä Áîðè÷åâîãî óçâîçó äî Ãàâàíñüêîãî ìîñòó;

Ãàâàíñüêèé ì³ñò — ç 9.00 äî 13.05 áóäå ïåðåêðèòî ðóõ â îáîõ íà-
ïðÿìêàõ, ç 9.00 äî 11.40 ïåðåêðèòî ðóõ ó á³ê Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó;

âóë. Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêà — ç 9.30 äî 11.40 áóäå ïåðåêðèòî ðóõ
â îáîõ íàïðÿìêàõ, ç 09.00 äî 12.15 ïåðåêðèòî ðóõ ó á³ê Ìîñêîâñüêî-
ãî ìîñòó;

Ìîñêîâñüêèé ì³ñò — ç 9.30 äî 11.40 áóäå ïåðåêðèòî ðóõ ó á³ê Ë³-
âîãî áåðåãà äî çóïèíêè «Ïàðê Äðóæáè íàðîä³â»;

âóë. Òðóõàí³âñüêà — ç 8.00 äî 15.45 áóäå ïåðåêðèòî ðóõ â îáîõ
íàïðÿìêàõ;

Âîëîäèìèðñüê³é óçâ³ç — ç 8.30 äî 15.45 áóäå ïåðåêðèòî ðóõ â
îáîõ íàïðÿìêàõ;

Ì³ñò Ìåòðî — â³ä Ã³äðîïàðêó äî Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿ ç 9.00
äî 9.40 ³ ç 12.10 äî 13.00.

Åíåðãåòèêè ðîçïî÷àëè ã³äðàâë³÷í³ 
âèïðîáóâàííÿ òåïëîìåðåæ
ÃÎÒÓÞ×ÈÑÜ äî íîâîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ ðîç-
ïî÷àëî ç 14 êâ³òíÿ ã³äðàâë³÷í³ âèïðîáóâàííÿ ñòîëè÷íèõ òåïëîìå-
ðåæ. Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ âèïðîáóâàíü ïîãîäæóºòüñÿ ç ÊÌÄÀ.

Òàê, â³äó÷îðà ³ äî 28 êâ³òíÿ ðîáîòè ïðîâîäèòèìóòüñÿ â³ä ðàéîí-
íèõ êîòåëåíü «Òåðåìêè» ³ «Âèíîãðàäàð» òà ñòàíö³¿ òåïëîïîñòà÷àí-
íÿ «Á³ëè÷³». Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òèì÷àñîâî
ïðèïèíèòüñÿ äëÿ ñïîæèâà÷³â 29-òè æèòëîâèõ áóäèíê³â, 3-õ äèòñàä-
ê³â, 2-õ øê³ë òà 6-òè â³äîìñòâ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³; 253-õ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â, 13-òè äèòñàäê³â, 11-òè øê³ë, 61-ãî â³äîìñòâà òà 
14-òè ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³; 245-òè æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â, 24-õ äèòñàäê³â, 12-òè øê³ë, 67-ìè â³äîìñòâ òà 5-òè
ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Ó òðàâí³ ã³äðîâèïðîáóâàííÿ ïðîâîäèòèìóòüñÿ ó öåíòð³ ñòîëèö³
(ðàéîí Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, Áîòñàäó, Õðåùàòèêó òà Áåññàðàáñüêî¿
ïëîù³), íà Îáîëîí³, æèòëîâèõ ìàñèâàõ Â³äðàäíèé òà Òåðåìêè, à òà-
êîæ ÷àñòèí³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó, ùî çàáåçïå÷óºòüñÿ â³ä Äàðíèöü-
êî¿ ÒÅÖ (ÒÎÂ «ªâðîðåêîíñòðóêö³ÿ»).

Ó ÷åðâí³ — â ÷àñòèí³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó, íà æèòëîâèõ ìà-
ñèâàõ Ì³íñüêèé òà Ìèê³ëüñüêà Áîðùàã³âêà. Ó ëèïí³ — íà Òðîºùèí³,
Ë³ñîâîìó ìàñèâ³ òà Âîñêðåñåíö³, ó ñåðïí³ — ó ì³êðîðàéîíàõ Íèâêè
òà Ïîçíÿêè.

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ,
«Õðåùàòèê»

ÌÈ íå çàìèñëþºìîñÿ íàä òèì, ÿê
øâèäêî áèëîñÿ ñåðöå ó ãðóäÿõ ëþ-
äèíè, ÿêà ñòîÿëà íà ïîðîç³ íåâ³-
äîìîñò³, ÿêà ïåðøîþ â³äêðèëà äëÿ
ñåáå êîñìîñ ³ ïîâåðíóëàñÿ íà Çåì-
ëþ ãåðîºì. ×àð³âí³ñòü, ïðîñòîòà,
ðîçóì, ñì³ëèâ³ñòü òà ìóæí³ñòü —
îñü ÿê ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè
Þð³ÿ Ãàãàð³íà! Öüîãî ðîêó âèïîâ-
íèëîñÿ 55 ðîê³â ç äíÿ ïåðøîãî ïî-
ëüîòó ëþäèíè ó êîñìîñ, â ÷åñòü
ÿêî¿ áóëî çàïî÷àòêîâàíå ñâÿòî —
Äåíü êîñìîíàâòèêè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ³ñïèò³â êîðàá-
ëÿ «Âîñòîê» Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ âè-
ð³øèëà, ùî ãîòîâà âèïóñòèòè ïåð-
øó ëþäèíó â êîñìîñ. 12 êâ³òíÿ 1961
ðîêó î 9-é ãîäèí³ 6 õâèëèí çà ìîñ-
êîâñüêèì ÷àñîì áóâ çàïóùåíèé
ÊÊ «Âîñòîê» ç êîñìîíàâòîì Þð³-
ºì Ãàãàð³íèì. «Ïðîñòà çàäà÷à —
çðîáèòè ìàøèíó, êîòðà á ëåò³ëà
8 ê³ëîìåòð³â çà ñåêóíäó, àëå ëþä-
ñòâî ç öèì âïîðàëîñÿ ëèøå â ñå-
ðåäèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ! Çàâäÿêè ãåí³-
àëüíîìó êîíñòðóêòîðó Ñåðã³þ Êî-
ðîëüîâó áóëî ñòâîðåíî êîíñòðóê-
òîðñüêå áþðî, ÿêå çìîãëî ñòâîðè-
òè ñïðàâæí³é øåäåâð òà äèâî!»,—

ðîçïîâ³â Â’ÿ÷åñëàâ Øèíêàðåíêî,
ÿêèé íà òîé ÷àñ áóâ ìîëîäèì ëåé-
òåíàíòîì ³ ðàçîì ç êîëåãàìè áó-
äóâàâ ðàêåòó é â³äïðàâëÿâ Þð³ÿ
Ãàãàð³íà ó êîñìîñ.

«Àëå ùå äî ëþäèíè êîñìîñ ïî-
áà÷èëè ëàéêè,— ðîçïîâ³â âåòåðàí
Áàéêîíóðà.— 4 æîâòíÿ 1951 ðîêó
ç êîñìîäðîìó áóëî çàïóùåíî ïåð-
øèé øòó÷íèé ñóïóòíèê Çåìë³, à
ïåðøèìè êîñì³÷íèìè ïàñàæèðà-
ìè áóëè ñîáàêè. Ó ãðóäí³ 1960 ðî-
êó â êîñìîñ ïîëåò³ëè Ìóøêà òà
Áäæ³ëêà, àëå íà 425-é ñåêóíä³ ñòàâ-
ñÿ çá³é, ³ ðàêåòà ç ÷îòèðèëàïèìè ï³-
ä³ðâàëàñÿ. Íàñòóïí³ äâ³ ñîáàêè,
Ïëàíåòà é Øóòêà, áóëè â³äñòð³ëÿ-
í³ ðàçîì ç êîíòåéíåðîì ïðè àâà-
ð³éíîìó ñòàí³ êîðàáëÿ. 9 áåðåçíÿ
1960 ðîêó ó êîñìîñ ïîëåò³â ìàíå-
êåí ëþäèíè — ²âàí ²âàíîâè÷. Ðà-
çîì ç íèì íà êîðàáë³ áóëè ïàöþ-
êè é ñîáàêà, êëè÷êà ÿêî¿, íà æàëü,
íå çáåðåãëàñÿ. Åê³ïàæ óñï³øíî ïî-
âåðíóâñÿ íà çåìëþ.Òîæ òâàðèíè áó-
ëè ïåðøèìè, õòî äîïîì³ã ëþäÿì
õî÷ òðîõè ä³çíàòèñÿ ïðî êîñìîñ».

Äî 12 êâ³òíÿ 1961 ðîêó íà ïî-
ë³ò ó êîñìîñ ïðåòåíäóâàëî 6 êàí-
äèäàò³â, àëå îáðàëè ìîëîäîãî ëüîò-
÷èêà Þð³ÿ Ãàãàð³íà. Éîãî ðîäèíà
äî îñòàííüî¿ õâèëèíè íå çíàëà,
ùî Þð³é ëåòèòü ó êîñìîñ, áî öå
áóëà äåðæàâíà òàºìíèöÿ.

«Ãàãàð³í ïåð³îäè÷íî ïåðåäà-
âàâ, ùî ñàìîïî÷óòòÿ ÷óäîâå, ³ âñ³,
çàòà¿âøè ïîäèõ, ñïîñòåð³ãàëè çà
ïîëüîòîì,— çãàäóº Â’ÿ÷åñëàâ Ìè-
õàéëîâè÷.— Êîëè Þð³é Îëåêñ³éî-
âè÷ ñ³äàâ ó êîðàáåëü, Êîðîëüîâ äàâ
ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè éîìó â êà-
á³íó ï³ñòîëåò, àäæå í³õòî íå çíàâ,
ÿê ðåàãóâàòèìå ïñèõ³êà ëþäèíè
íà çîâñ³ì ³íøèé ñâ³ò». 200 ì³ëü-
éîí³â ìàøèí — òàê ìîæíà ïîð³â-
íÿòè ïîòóæí³ñòü ðàêåòè. ßê ñòâî-
ðèòè òàêèé êîðàáåëü? Ï³ñëÿ â³é-
íè ùå ï³â-Êèºâà áóëî ó ðó¿íàõ, àëå
ðàêåòè áóäóâàëèñü. Äëÿ ¿õ ñòâî-

ðåííÿ ïîòð³áí³ áóëè íàéãîñòð³ø³
óìè, òðåáà áóëî ïîáóäóâàòè ïîë³-
ãîí òà â³äøóêàòè íàéñì³ëèâ³øèõ,
õòî ïîëåòèòü.

«Îáðàëè 6 êàíäèäàò³â, àëå ÿê
¿õ ãîòóâàòè, ÷îìó íàâ÷àòè? Í³õòî
íå çíàâ, ùî çíàõîäèòüñÿ ó êîñìî-
ñ³, áóëè ëèøå ïðèïóùåííÿ. Òîìó
ãîòóâàëè äî âñ³õ íåñïîä³âàíîê, íå
ìàþ÷è ãàðàíò³¿, ùî ëþäèíà ïî-
âåðíåòüñÿ ç êîñìîñó. Ïåðåä ïîëüî-
òîì Ãàãàð³íà äâà òàêèõ ñàìèõ êî-
ðàáëÿ ï³ä³ðâàëèñÿ. Óÿâ³òü, ëþäè-
íà ãîòóºòüñÿ äî ïîëüîòó ÷åðåç ì³-
ñÿöü, à íà ¿¿ î÷àõ — ñòåðò³ ç ëèöÿ
çåìë³ äâà ³äåíòè÷íèõ êîðàáë³. Áåç-
ìåæíà ìóæí³ñòü ó ëþäåé, ÿê³ ïîãî-
äèëèñÿ áóòè ãîñòÿìè êîñìîñó!»,—
ðîçïîâ³äàº Ìèõàéëî Ëèñåíêî, ó
ìèíóëîìó øòóðìàí ³ êîìàíäèð
åñêàäðèëü¿, ëüîò÷èê-âèïðîáóâà÷
1-ãî êëàñó, à çàðàç — ³íñòðóêòîð ç
ëüîòíî-øòóðìàíñüêî¿ ï³äãîòîâêè
Àâ³àö³éíî-êîñì³÷íîãî öåíòðó ïðè
ÊÏÄÞ.

²ñíóþòü òðè ð³çí³ ðåàêö³¿ ëþ-
äåé íà íåâàãîì³ñòü: ïåðøèé ìàº
ïî÷óòòÿ, íà÷å â³í ïàäàº ó êîëî-
äÿçü, äðóãèé — ñï³âàº ï³ñí³, òàí-
öþº, àäæå ìàº êîëîñàëüíå çáó-
äæåííÿ, ³ ëèøå òðåò³é çäàòåí
àäåêâàòíî îö³íþâàòè îáñòàíîâ-
êó. Êîíñòðóêòîð, ÿêèé ï³ä³éìàâ-
ñÿ ðàçîì ç Ãàãàð³íèì íà êîðà-
áåëü, òðèìàâñÿ çà ñåðöå, àäæå
ñòðàõ ïåðåä íåâ³äîì³ñòþ îõîï-
ëþâàâ êîæíîãî. Ùî ñòàíåòüñÿ ç
ëþäèíîþ ó êîñìîñ³? Êèñíþ âè-
ñòà÷èòü ëèøå íà 2 äí³, íà ðîçðà-
õóíêè áàãàòî ÷àñó íå áóäå. «×å-
ðåç ê³ëüêà ñåêóíä êîðàáåëü ïî-
íåñå ìåíå â êîñìîñ, ùî ìîæó ñêà-
çàòè â ö³ õâèëèíè ïåðåä ñòàð-
òîì? Âñå, ùî áóëî ïðîæèòî ³ çðîá-
ëåíî, âñå äëÿ ö³º¿ õâèëèíè!»,—
ñêàçàâ Ãàãàð³í ïåðåä ïîëüîòîì.
«Õâèëèííà ãîòîâí³ñòü! Ïî¿õàëè!».
² êîðàáåëü â³äïðàâèâñÿ ó íåâ³äî-
ìèé ñâ³ò êîñìîñó. «Êîðîëüîâ ñë³ä-
êóº çà ñòð³÷êîþ. 5, 5, 5 — âñå ÷ó-
äîâî, ³ ðàïòîì ç’ÿâëÿºòüñÿ 3. Òð³é-
êà îçíà÷àëà ïåðåäàâàð³éíèé ñòàí,
ó âñ³õ ïî÷àëàñÿ ïàí³êà. Àëå ÷å-
ðåç ìèòü çíîâó íà ñòð³÷ö³ áóëè
ëèøå ï’ÿò³ðêè. Âèÿâèëîñÿ, ùî öå
áóâ ñá³é íà ñòð³÷ö³, é îäíà öèô-
ðà 5 çàïèñàëàñÿ ÿê 3, ùî âñ³ì äó-
æå ïîëîñêîòàëî íåðâè»,— êîìåí-
òóº Â’ÿ÷åñëàâ Øèíêàðåíêî.

Ðàêåòà ç ïåðøèì êîñìîíàâòîì
óñï³øíî ïðèçåìëèëàñÿ â Ñàðàòîâ-
ñüê³é îáëàñò³, à êîñìîíàâò óñï³ø-
íî ñïóñòèâñÿ íà ïàðàøóò³. Ïîíàä
30 ðîê³â òðèìàâñÿ â òàºìíèö³ ì³ô,
ùî ðàêåòà ïðèçåìëÿºòüñÿ ðàçîì ç
ï³ëîòîì â êàá³í³, àëå íà òîé ÷àñ ùå
íå áóëî âèíàéäåíî ïðèñòðî¿â äëÿ
òàêî¿ áåçïå÷íî¿ ïîñàäêè. Âñ³ êîñ-
ìîíàâòè, ÿê³ ïîâåðòàëèñÿ ç êîñ-
ìîñó, ñïî÷àòêó ïðîõîäèëè ðåàá³ë³-
òàö³þ ó ë³êàðí³, çóñòð³÷àëèñÿ ç ð³ä-
íèìè, à ïîò³ì — ç³ ñâî¿ìè êîëåãà-
ìè â Áóäèíêó îô³öåð³â.

Áåçóìîâíî, ùî 12 êâ³òíÿ çàëè-
øèòüñÿ íàâ³êè ó ïàì’ÿò³ ñâ³òó ÿê
äåíü, êîëè Þð³é Ãàãàð³í ñì³ëèâî
âèðóøèâ íàçóñòð³÷ â³äêðèòòÿì ³
ñòàâ ïåðøîþ ëþäèíîþ íà ïëàíå-
ò³, ÿêà ï³äêîðèëà êîñìîñ.

Â³í âèïóñêàâ 
ó êîñìîñ Ãàãàð³íà

Ó ñòîëè÷í³é ã³ìíàç³¿ ¹ 34 «Ëè-

á³äü» ³ìåí³ Â³êòîðà Ìàêñè-

ìåíêà çà ³í³ö³àòèâè á³áë³îòå-
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