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ÑÕÎÆÅ, ùî çâè÷àéíèé á³ã ñòàº íå-
â³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ æèòòÿ êîæíî-
ãî óêðà¿íöÿ. ² öå âêîòðå äîâîäèòü
Êè¿âñüêèé ï³âìàðàôîí. Âàæêî ïî-
â³ðèòè, àëå ø³ñòü ðîê³â òîìó ïåð-
øèé ïîä³áíèé çàõ³ä ç³áðàâ ëèøå ï³â-
òîðè òèñÿ÷³ ó÷àñíèê³â, à öüîãîð³÷
íà ñòàðò âèéøëî ïîíàä ñ³ì òèñÿ÷
(ùî íà 900 á³ëüøå,í³æ òîð³ê) àòëåò³â
³ç 43 êðà¿í ñâ³òó. Ìîòèâè ó êîæíîãî
ð³çí³ — õòîñü á³æèòü äëÿ ï³äòðèì-
êè ñâîº¿ ñïîðòèâíî¿ ôîðìè,õòîñü—
àáè äîâåñòè ñîá³ «ÿ çìîæó», à õòîñü
çà ðàäè áëàãî÷èííîñò³. Îäíàê âñ³õ
íàï³âìàðàôîíö³â îá’ºäíóº ëþáîâ
äî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. ² àáè
áóòè çäîðîâèì,äëÿ öüîãî ïîòð³áíî

çîâñ³ì íåáàãàòî—ëèøå çðó÷íå âçóò-
òÿ òà ãàðíèé íàñòð³é.

«Çà êîðäîíîì á³ã âæå äàâíî ïå-
ðåòâîðèâñÿ ç íàéïîïóëÿðí³øîãî âè-
äó ñïîðòó íà òàêó ñîá³ êóëüòóðó,—
ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» çàñíîâíèê ³
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð íàï³âìàðà-
ôîíó Äìèòðî ×åðíèöüêèé.— Òàì
ëþäè á³ãàþòü áóäü-äå ³ áóäü-êîëè.
Ùîñü ïîä³áíå õî÷åòüñÿ çðîáèòè ³ â
Óêðà¿í³. Ãîëîâíà ìåòà çàõîäó — íå
ãðîø³ ÷è ÿê³ñü ìàòåð³àëüí³ ö³ííî-
ñò³,à ïîêàçàòè ëþäÿì óñþ êðàñó çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ».

×àñ ñïëèâàº, ó÷àñíèê³â êëè÷óòü
äî ñòàðòó, àëå õâèëþâàííÿ ÷îìóñü
çîâñ³ì íå ïîì³òíî. ² öå íå äèâíî —

òóò óñ³ «ñâî¿». Â÷èòåë³, ìèòö³, ë³êà-
ð³, â³éñüêîâ³, á³çíåñìåíè, äåïóòà-
òè, ë³òí³ é ìîëîä³, õòîñü íàâ³òü íà
â³çêàõ — ì³ñöå çíàéäåòüñÿ êîæíî-
ìó ³ óñ³õ ï³äòðèìàþòü. «Îñîáèñòî ÿ
í³êîëè íå çàéìàâñÿ ñïîðòîì, òàê,
ëåãêà ðàíêîâà ðîçìèíêà, ³ íà öüî-
ìó ô³çè÷íà ä³ÿëüí³ñòü çàâåðøåíà.
Òîð³ê âèïàäêîâî ïî÷óâ, ÿê ì³é ï³ä-
ëåãëèé ðîçïîâ³äàâ ñâî¿ì êîëåãàì
ïðî ï³âìàðàôîí. Âîíè òàê æâàâî
îáãîâîðþâàëè, ðóêîïëåñêàëè éî-
ìó. ß íà ÿêóñü ìèòü íàâ³òü ïîçàç-
äðèâ êîëåç³. ² âèð³øèâ áóäü-ùî âçÿ-
òè ó÷àñòü ó öüîãîð³÷íîìó ïðîá³ãó.
Ö³ëèé ð³ê òðåíóâàâñÿ ³ ñüîãîäí³ ãî-
òîâèé âèéòè íà ñòàðò. Çâè÷àéíî, íå
íà 21 êì, àëå äåñÿòêó (10 êì) ïîäî-
ëàþ»,— ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ì âðàæåííÿ-
ìè ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü Â³òà-
ë³é Ãàéäóê.

Îäíèì ³ç íàéìàñîâ³øèõ ñòàâ áëà-
ãîä³éíèé çàá³ã íà 2 êì ï³ä äîòåï-
íîþ íàçâîþ «Íåòåðïëÿ÷êè». Ñåðåä
éîãî ó÷àñíèê³â áóâ ïîì³÷åíèé ³ î÷³ëü-
íèê ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í àê-
òèâíî ï³äáàäüîðþâàâ ïóáë³êó íà
ñòàðò³ ³ ç ïðåêðàñíèì íàñòðîºì ô³-
í³øóâàâ ï³ñëÿ äèñòàíö³¿.«Öå çîâñ³ì
íå âàæêî,—ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.—
Êîëåêòèâíèé äóõ äóæå äîïîìàãàâ,à
ùå ïðåêðàñíà ïîãîäà, ÷èñòå ïîâ³ò-

ðÿ,ñîíöå ³ óñì³õíåí³ îáëè÷÷ÿ.Ñïîðò
íàäèõàº ³ ïðîáóäæóº ãîðìîíè ùàñ-
òÿ».

Äî áëàãîä³éíîãî çàá³ãó äîëó÷èëè-
ñÿ ³ ëþäè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñ-
òÿìè.Ñåðåä òèõ,õòî íàñïðàâä³ çíàº
ö³íó çäîðîâ’þ ³ ïîâíîö³ííîìó æèò-
òþ, îïèíèëàñÿ êèÿíêà Óëÿíà Ï÷îë-
ê³íà, ÿêà äîëàëà äèñòàíö³þ íà â³ç-
êó.«Ñïîä³âàþñÿ,ùî ñüîãîäí³ ìè ç³-
áðàëè áàãàòî êîøò³â, ÿê³ äîïîìî-
æóòü íàøèì óêðà¿íñüêèì íåìîâëÿ-
òàì.Öå—íàéâàæëèâ³øà ìåòà çàá³-
ãó, ³ ÿ äóæå ðàäà,ùî ïðèºäíàëàñÿ äî
òàêî¿ þðáè áëàãîä³éíèê³â ³ ëþäåé,
â³äïîâ³äàëüíèõ äî ñâîãî æèòòÿ»,—
ñêàçàëà Óëÿíà.

Òàê ó òåïë³é òà íåâèìóøåí³é àò-
ìîñôåð³ ñïîðòèâíîãî ñâÿòà ãëÿäà-
÷³ íåç÷óëèñÿ, ÿê äî ô³í³øó ä³ñòàâñÿ
ïåðåìîæåöü íàéãîëîâí³øî¿ äèñòàí-
ö³¿. Íèì âèÿâèâñÿ Òàðàñ Ñàëî. Ëåã-
êîàòëåò ç³ Ëüâîâà ïîäîëàâ 21 êì çà
1 ãîäèíó 4 õâèëèíè 41 ñåêóíäó, ïî-
ë³ïøèâøè ñâîº ïîïåðåäíº äîñÿã-
íåííÿ á³ëüøå,í³æ íà õâèëèíó.Òàêîæ
öåé ðåçóëüòàò º ðåêîðäíèì äëÿ äà-
íîãî â³äð³çêà íà çìàãàííÿõ. Ïîêè
ïóáë³êà â³òàëà ïåðåìîæöÿ, ñòð³÷êó
ïåðåòíóëà é òð³óìôàòîðêà ñåðåä æ³-
íîê — Ãàííà Íîñåíêî (1 ãîäèíà 13
õâèëèí 54 ñåêóíäè) �

Íîâ³ ðåêîðäè 
Êè¿âñüêîãî ï³âìàðàôîíó
� Âèõ³äíèìè ó÷àñòü ó çàá³ãàõ âçÿëè ïîíàä ñ³ì òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â ³ç 43 êðà¿í ñâ³òó

«Øêîëà îá³çíàíîãî
êèÿíèíà» íàâ÷àòèìå,
ÿê óïðàâëÿòè
áóäèíêîì

Ç ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà

îòðèìàëà ïîíàä 120 çâåðíåíü â³ä

ìåøêàíö³â, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ

ñòâîðèòè îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â

áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â.Ïîñà-

äîâö³ ñïðèÿòèìóòü êèÿíàì, äå ùå

íå ñòâîðåíî ÎÑÁÁ, ùîá âîíè ìîã-

ëè îáèðàòè òîãî, õòî óïðàâëÿòèìå

é îáñëóãîâóâàòèìå ¿õí³é áóäèíîê.

«1 ëèïíÿ íå ñòàíå êðèòè÷íîþ

òî÷êîþ äëÿ êèÿí,ÿê³ íå âèçíà÷àòü-

ñÿ ç ôîðìîþ óïðàâë³ííÿ áóäèí-

êîì. Îäíàê äî ö³º¿ äàòè ì³ñòî ïî-

âèííå ïðîâåñòè ìîí³òîðèíã æèò-

ëîâîãî ôîíäó, ùîá ó ïîäàëüøîìó

ïðîâåñòè êîíêóðñ íà âèçíà÷åííÿ

óïðàâèòåëÿ. Îñê³ëüêè äîñ³ íåìàº

ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó,

ÿêèé ìàº çàòâåðäèòè Êàáì³í, ìè

íå çìîæåìî ïðîâåñòè éîãî äî 1

ëèïíÿ. Ó êîíêóðñ³ ìîæóòü âçÿòè

ó÷àñòü ÿê êîìåðö³éí³, òàê ³ ìóí³-

öèïàëüí³ óïðàâëÿþ÷³ êîìïàí³¿.Ìè

ñòâîðèëè 10 îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïðà-

öþþòü âæå ïîíàä 1,5 ðîêó. ßêùî

ìåøêàíö³â íå âëàøòóº ïðèçíà÷å-

íèé óïðàâèòåëü, âîíè çìîæóòü éî-

ãî ïåðåîáðàòè, ç³áðàâøè çáîðè äî

1 ëèïíÿ, ÷åðåç ì³ñÿöü àáî ð³ê»,—

ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

«Ñüîãîäí³ íàéïåðøå, ùî ðî-

áèòü ì³ñòî,— öå äîíîñèòü äî ëþ-

äåé ïðàâäèâó é âè÷åðïíó ³íôîð-

ìàö³þ ïðî ¿õí³ ïðàâà ³ ìîæëèâî-

ñò³ ÿê ñï³ââëàñíèê³â.Ìè çàïóñêàºìî

â ðîáîòó «Øêîëó îá³çíàíîãî êè-

ÿíèíà»,ÿêà ïðàöþâàòèìå íà òðüîõ

ð³âíÿõ: çàãàëüíà ³íôîðìàö³ÿ äëÿ

âñ³õ ìåøêàíö³â,á³ëüø ãëèáèííà—

äëÿ òèõ, õòî ïëàíóº çàéìàòèñÿ

óïðàâë³ííÿì,à òàêîæ íà ð³âí³ ï³ä-

âèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ òèõ, õòî

âæå çä³éñíþº óïðàâë³ííÿ»,— çà-

çíà÷èâ ïàí Ïàíòåëåºâ.

Ãðîìàä³ ì³ñòà
ïîâåðíóòü 0,60 ãà
çåìë³ íà Îáîëîí³

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñòîëèö³ çàäî-

âîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè Êè¿âñüêî¿

ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè ¹ 5 òà çî-

áîâ’ÿçàâ ïðèâàòíå òîâàðèñòâî ïî-

âåðíóòè ãðîìàä³ ì³ñòà 0,60 ãà çåì-

ë³ íà ïëîù³ Äðóæáè íàðîä³â, ùî

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.

Âñòàíîâëåíî,ùî îðåíäàð â ïî-

ðóøåííÿ óìîâ äîãîâîðó âèêîðèñ-

òîâóâàâ ä³ëÿíêó íå çà ïðèçíà÷åí-

íÿì,à, ïî÷èíàþ÷è ç ñåðïíÿ, âçàãà-

ë³ ïðèïèíèâ ñïëà÷óâàòè êîøòè çà

êîðèñòóâàííÿ íåþ.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðó-

øåííÿ, ïðîêóðàòóðà çàÿâèëà äî

Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êèºâà ïîçîâ

ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè

òà ïîâåðíåííÿ íàä³ëó ó êîðèñòóâàí-

íÿ òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³.

íîâèíè

Ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ îäíà ç íàéá³ëüøèõ ëåãêîàòëå-
òè÷íèõ ïîä³é âåñíè 2016 ðîêó — Êè¿âñüêèé íàï³â-
ìàðàôîí. Ïðîá³ãòèñÿ âóëèöÿìè ñòîëèö³ âèéøëè
ïîíàä 7 òèñÿ÷ á³ãóí³â, ÿê³ çìàãàëèñÿ íà 13-òè äèñ-
òàíö³ÿõ. Âò³ì, ó íàéãîëîâí³øîìó çàá³ãó — 21,095
êì — òð³óìôóâàëè óêðà¿íö³ Òàðàñ Ñàëî òà Ãàííà
Íîñåíêî. Íå â³äìîâèâ ñîá³ ïðîá³ãòèñÿ êè¿âñüêèìè
ïàãîðáàìè ³ ìåð ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»

Ó÷àñòü â öüîãîð³÷íîìó íàï³âìàðàôîí³ âçÿëè â÷èòåë³, ìèòö³, ë³êàð³, â³éñüêîâ³, á³çíåñìåíè, äåïóòàòè, ë³òí³ é ìîëîä³, íàâ³òü ìàìè ç íåìîâëÿòàìè ó äèòÿ÷èõ â³çî÷êàõ, çàãàëîì
ïîíàä ñ³ì òèñÿ÷ ëþáèòåë³â á³ãó
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 17 квітня 2013 року № 104/9161 

«Про запровадження в місті Києві багатофункціональної 
електронної пластикової картки «Картка киянина»

Рішення Київської міської ради № 321/321 від 14 квітня 2016 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», статті 19 Закону України

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», враховуючи рішення Київської міської ра'
ди від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч ки'
янам» на 2016 — 2018 роки», з метою підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення
міста Києва, впорядкування механізмів надання пільг, їх обліку та адресності, розвитку безготівкових форм
розрахунків Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17��вітня�2013�ро���№ 104/9161�«Про�запро-

вадження�в�місті�Києві�ба�атоф�н�ціональної

еле�тронної�пласти�ової��арт�и�«Карт�а��ияни-

на»�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�2�рішення�ви�ласти�в�та�ій�реда�-

ції:

«2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям,�Департамент��соціальної�політи�и

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

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

снювати�ідентифі�ацію,�реєстрацію�та�облі�

о�ремих��ате�орій��ромадян,�я�і�мають�право

на�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�від-

повідно�до�за�онодавства�У�раїни,�на�додат-

�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації

відповідно�до�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та

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

ївсь�ої�місь�ої�державної��адміністрації),�вн�т-

рішньо�переміщеним�особам�(особам,�облі�о-

ваним���місті�Києві,�я�і�переміщені�з�тимчасо-

во�о��пованої�території�У�раїни�або�район�

проведення�антитерористичної�операції).

1.2.�Доповнити�рішення�п�н�том�3�та�о�о

зміст�:

«3.�Карт�а�«Карт�а��иянина»�видається�за

зверненням��ромадян,�я�і:�мають�право�на�піль-

�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповід-

но�до�за�онодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль-

�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповід-

но�до�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�вн�трішньо

переміщеним�особам�(особам,�облі�ованим��

місті�Києві,�я�і�переміщені�з�тимчасово�о��по-

ваної�території�У�раїни�або�район��проведен-

ня�антитерористичної�операції)�на�час�прове-

дення�антитерористичної�операції;

зареєстровані�в�місті�Києві,�здійснюють�тр�-

дов��діяльність�в�місті�Києві�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни,�отрим�ють�дош�ільн�,

за�альносередню�та�вищ��освіт����навчальних

за�ладах�міста�Києва�всіх�рівнів�а�редитації,

або�є�бать�ами�(опі��нами)�тих,�хто�навчаєть-

ся���навчальних�за�ладах�міста�Києва.».

П�н�ти�3-16�вважати�відповідно�п�н�тами�4-17.�

1.3.�П�н�т�7�ви�ласти�в�новій�реда�ції:

«7.�Бан�івсь�им��становам —��часни�ам�про-

е�т��«Карт�а��иянина»�здійснювати�реєстра-

цію,�облі��та�видач���арто��«Карт�а��иянина»�за

зверненнями��ромадян,��ате�орії�я�их�визначе-

ні���п�н�ті�3�цьо�о�рішення,�без�ідентифі�ації

піль�ової��ате�орії�та�а�тивації�соціально�о�до-

дат�а��арт�и.».

2.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�ба-

�атоф�н�ціональн��еле�тронн��пласти�ов���арт-

���«Карт�а��иянина»�з�ідно�з�додат�ом�1�до

цьо�о�рішення.

3.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�єди-

ний�реєстр��трим�вачів��арто��«Карт�а��ияни-

на»�з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо�о�рішення.

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціально-

�о�захист�.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.04.2016�№�321/321

Зміни
до Положення про єдиний реєстр утримувачів карток «Картка киянина», 

затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження 

в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки 
«Картка киянина»

1.�Абзаци�1,�2�п�н�т��3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«Районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,�Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпеч�ють�збір,�пе-

реведення�в�еле�тронний�ви�ляд,�облі�,�систематизацію�інформації,�що�стос�ється�процесів

ідентифі�ації,�реєстрації�та�облі����ате�орій��ромадян,�я�і�мають�право�на�піль�и,�доплати,�до-

помо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допо-

мо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�вн�трішньо�переміщеним�особам�(осо-

бам,�облі�ованим���місті�Києві,�я�і�переміщені�з�тимчасово�о��пованої�території�У�раїни�або

район��проведення�антитерористичної�операції)�на�час�проведення�антитерористичної�опера-

ції.

Бан�івсь�і��станови —��часни�и�прое�т��«Карт�а��иянина»�забезпеч�ють�збір,�переведення

в�еле�тронний�ви�ляд,�облі�,�систематизацію�інформації,�що�стос�ється�процесів�реєстрації,

видачі�та�облі����арто��«Карт�а��иянина»��ромадянам,�я�і�мають�право�на�піль�и,�доплати,�до-

помо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допо-

мо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�вн�трішньо�переміщеним�особам�(осо-

бам,�облі�ованим���місті�Києві,�я�і�переміщені�з�тимчасово�о��пованої�території�У�раїни�або

район��проведення�антитерористичної�операції),�зареєстровані�в�місті�Києві,�здійснюють�тр�-

дов��діяльність�в�місті�Києві�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,�отрим�ють�дош�ільн�,�за-

�альносередню�та�вищ��освіт����навчальних�за�ладах�міста�Києва�всіх�рівнів�а�редитації,�або�є

бать�ами�(опі��нами)�тих,�хто�навчається���навчальних�за�ладах�міста�Києва».
Київський міський голова 

В. Кличко

Додато��2�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.04.2016�№�321/321

Зміни
до Положення про багатофункціональну електронну пластикову картку

«Картка киянина», затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 17 квітня 2013 року «Про запровадження в місті Києві 
багатофункціональної електронної пластикової картки 

«Картка киянина»

1.�В�абзаці�11�розділ��1�слова�«Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районні�в�місті�Києві�державні�ад-

міністрації,»�ви�лючити.

2.�Абзац�1�п�н�т��4.1.1�розділ��4�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«Для�отримання�«Карт�и��иянина»�та�від�риття�поточно�о�соціально�о�рах�н����арт�и�«Карт-

�а��иянина»��ромадянин,�я�ий�має�право�на�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно

до�за�онодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�-

тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�вн�трішньо�переміщена�особа�(особа,�облі�ована���місті�Києві,�я�а�пере-

міщена�з�тимчасово�о��пованої�території�У�раїни�або�район��проведення�антитерористичної

операції)�подає�заяв��до�бан�івсь�ої��станови —��часни�а�прое�т��«Карт�а��иянина»,�без�іден-

тифі�ації�піль�ової��ате�орії�та�а�тивації�соціально�о�додат�а.».

3.�У�абзаці�2�п�н�т��4.1.1�розділ��4�слова�«до��правлінь�праці�та�соціально�о�захист��населен-

ня�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�за�місцем�реєстрації�або�до�Департамент�

соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)»�ви�лючити.

4.�П�н�т�4.1.1�доповнити�новим�абзацом�3�та�о�о�зміст�:�

«Бан�івсь�а��станова —��часни��прое�т��«Карт�а��иянина»�забезпеч�є�передач��відповідних

до��ментів�до��правлінь�праці�та�соціально�о�захист��населення�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій�за�місцем�реєстрації�або�до�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�процед�рою,�визна-

ченою�о�ремим�до�овором,�з�метою�ідентифі�ації�піль�ової��ате�орії�та�а�тивації�соціально�о

додат�а��арт�и�«Карт�а��иянина»�та�внесення�відповідних�змін�до�ЄРУ».

У�зв’яз���з�цим�абзаци�4,�5�вважати�абзацами�5,�6�відповідно.

Київський міський голова
В. Кличко

Про утворення Департаменту 
з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 319/319 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про
внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя'
жень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстра'
ції речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та деяких інших законодавчих актів України що'
до децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та гро'
мадських формувань», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повно'
важень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», з метою забез'
печення здійснення переданих від територіальних органів Міністерства юстиції України, Державної мігра'
ційної служби України повноважень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�25��р�дня�2014�ро���№ 741/741,�а

саме:���п�н�ті�2�цифри�«1882»�та�«295»�замі-

нити�цифрами�«1954»�та�«305»�відповідно.

2.�Утворити�Департамент�з�питань�реєстра-

ції�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

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

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

3.1.�Вжити�відповідних�ор�анізаційно-право-

вих�заходів�щодо�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�рі-

шення.

3.2.�Затвердити�положення�про�Департамент

з�питань�реєстрації�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�за�попереднім�по�одженням�із

постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и,�постій-

ною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

місцево�о�самовряд�вання,�ре�іональних�та

міжнародних�зв’яз�ів,�постійною��омісією�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�власності�в��ста-

новленом��поряд��.

3.3.�Під�от�вати�та�подати�на�роз�ляд�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�зміни�до�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради,�що�випливають�із�цьо�о�рішення.

3.4.�Привести�свої�розпорядження���відпо-

відність�до�цьо�о�рішення.

4.�Київсь�ом��місь�ом���олові�затвердити�чи-

сельність�Департамент��з�питань�реєстрації

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�йо-

�о�штатний�розпис�після�по�одження�із�Депар-

таментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації).

5.�Внести�до�стр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�затвердженої�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2014�ро��

№ 741/741,�та�і�зміни:

після�п�н�т��19�доповнити�новим�п�н�том�20

та�о�о�зміст�:�«20.�Департамент�з�питань�ре-

єстрації».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�20 —�22�вважати�п�н�-

тами�21—23.

6.�Оп�блі��вати�це�рішення�в��азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів�та�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�ре�ла-

мент��та�деп�татсь�ої�ети�и.
Київський міський голова 

В. Кличко
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 03 березня 2016 № 116/116 

«Про затвердження міської цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам» на 2016 — 2018 роки

Рішення Київської міської ради № 320/320 від 14 квітня 2016 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'

їні», з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств на'
селення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03�березня�2016�№ 116/116�«Про�затвер-

дження�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.

Наз�стріч��иянам»�на�2016 —�2018�ро�и�та�і

зміни:

1.1.�Підп�н�т�2.2�п�н�т��2�рішення�ви�лючи-

ти.

1.2.�Підп�н�ти�5.1,�5.2�п�н�т��5�рішення�ви-

�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«5.1.�В�Київсь�ом��метрополітені�надається

особам,�зазначеним���п�н�ті�З�цьо�о�рішення

(�рім��чнів�(вихованців)�за�альноосвітніх�на-

вчальних�за�ладів�денної�форми�навчання�та

непрацюючих�працездатних�осіб,�я�і�здійсню-

ють�до�ляд�за�інвалідом�І��р�пи,�дитиною-ін-

валідом�або�за�престарілим,�я�ий�дося��80-

річно�о�ві��)�до�01�жовтня�2016�ро���на�підста-

ві�посвідчення,�або�«Карт�и��иянина»,�з�01�жовт-

ня�2016�ро�� —�ви�лючно�на�підставі�«Карт�и

�иянина».

5.2.�У�наземном��пасажирсь�ом��транспор-

ті�за�ально�о��орист�вання,�я�ий�працює���зви-

чайном��режимі�р�х�,�надається�особам,�за-

значеним���п�н�ті�4�цьо�о�рішення�(�рім��чнів�(ви-

хованців)�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів

денної�форми�навчання�та�непрацюючих�праце-

здатних�осіб,�я�і�здійснюють�до�ляд�за�інвалі-

дом�І��р�пи,�дитиною-інвалідом�або�за�преста-

рілим,�я�ий�дося��80-річно�о�ві��)�на�підставі

посвідчення�до�01�січня�2017�ро��,�а�з�01�січ-

ня�2017�ро���ви�лючно�за�«Карт�ою��иянина».

1.3.�Доповнити�п�н�т�5�підп�н�том�5.4�та�о-

�о�зміст�:

«5.4.�Непрацюючим�працездатним�особам,

я�і�здійснюють�до�ляд�за�інвалідом�І��р�пи,�ди-

тиною-інвалідом�або�за�престарілим,�я�ий�до-

ся��80-річно�о�ві��:

в�Київсь�ом��метрополітені�до�01�жовтня

2016�ро���на�підставі�довід�и�про�отримання��ом-

пенсаційної�виплати�або�про�отримання��ом-

пенсації�фізичним�особам,�я�і�надають�соці-

альні�посл��и,�що�видаються��правліннями�пра-

ці�та�соціально�о�захист��населення�районних

в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�та�до-

��мента,�я�ий�посвідч�є�особ�,�або�«Карт�и��и-

янина»,�з�01�жовтня�2016�ро�� —�ви�лючно�на

підставі�«Карт�и��иянина»;

��наземном��пасажирсь�ом��транспорті�за-

�ально�о��орист�вання,�я�ий�працює���звичай-

ном��режимі�р�х��надається�на�підставі�довід-

�и�про�отримання��омпенсаційної�виплати�або

про�отримання��омпенсації�фізичним�особам,

я�і�надають�соціальні�посл��и,�що�видаються

�правліннями�праці�та�соціально�о�захист��на-

селення�районних�в�місті�Києві�державних�ад-

міністрацій,�та�до��мента,�я�ий�посвідч�є�осо-

б�.».

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціально-

�о�захист�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Ямській між будинками № 54 та № 56 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 246/246 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 51'
53 Закону України «Про природно'заповідний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у на'
селених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'кому'
нального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, з метою підвищення рекреаційного потенціалу
м. Києва, раціонального використання та збереження зелених насаджень, враховуючи звернення громадян,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

на�в�л.�Ямсь�ій�між�б�дин�ами�№ 54�та�№ 56

орієнтовною�площею�0,15��а�(�адастровий��од

8000000000:79:034:022)���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

2.�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�липня�2005�ро-

���№ 806/3381�та�продовжених�на�період�до

2015�ро���рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27�листопада�2009�ро���№ 714/2783�(таблиця

2�«Озеленені�території�за�ально�о��орист�ван-

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

озна�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),�додав-

ши�земельн��ділян��,�визначен��п�н�том�1�цьо-

�о�рішення,�до�перелі���с�верів�Голосіївсь�о-

�о�район��м.�Києва.

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

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації):

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

ди�щодо�оформлення�права��орист�вання�та

бла�о�строю�земельної�ділян�и,�зазначеної��

п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

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

тів�меценатів�для�створення�с�вер����Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва.

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

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання статусу парку з водними об’єктами 
земельній ділянці (орієнтовна площа 13 га) 

вздовж просп. Генерала Ватутіна 
між просп. Володимира Маяковського 

та вул. Оноре де Бальзака 
у Деснянському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 248/248 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статей 19, 123 Земельного Кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра'

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповід'
ний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених на'

казом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України від 10 червня
2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи
численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

4 Паркова зона між просп. Ватутіна і вул. Закревського орієнтовна 25 у т. ч. 3,81 га —акваторія

5

Парк з водними об’єктами вздовж 
просп. Генерала Ватутіна 

між. просп. Володимира Маяковського 
та вул. Оноре де Бальзака

орієнтовна 13 у т. ч. 3,55 га —акваторія

таблицю�2�«Озеленені�території�за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,�що�відповідають�типоло-

�ічним�озна�ам�та�план�вальним�вимо�ам»�по�Деснянсь�ом��район��доповнити�позицією�5�та-

�о�о�зміст�:

У�зв’яз���з�цим�позиції�5-34�вважати�відповідно�позиціями�6-35.

5.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�е�оло�ічної�політи�и.
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 статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Північній між будинками № 12 та № 18 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 87/87 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 51'
53 Закону України «Про природно'заповідний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у на'
селених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'кому'
нального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, та з метою підвищення рекреаційного потенці'
алу міста Києва, раціонального використання та збереження зелених насаджень, а також враховуючи звер'
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці�на

в�л.�Північній�між�б�дин�ами�№ 12�та�№ 18�за-

�альною�площею�0,59��а�(�адастровий�номер

8000000000:78:036:0136)�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(с�вер�із�дитячим�та�спортивним

майданчи�ами).

2.�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�липня�2005

ро���№ 806/3381�та�продовжених�на�період�до

2015�ро���рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27�листопада�2009�ро���№ 714/2783�(таблиця

2�«Озеленені�території�за�ально�о��орист�ван-

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

озна�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),�додав-

ши�земельн��ділян��,�визначен��п�н�том�1�цьо-

�о�рішення,�до�перелі���с�верів�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

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

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

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

зняття�з�реєстрації�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�від�14�люто�о�2005�ро���№ 78-6-00248

площею� 0,59� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:036:0136)�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою

радою�та�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Б�дівельна��омпанія�«Кро�н».

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації):

4.1�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�бла�о�строю�земельної�ділян�и�на�в�л.

Північній�між�б�дин�ами�№ 12�та�№ 18�за�аль-

ною�площею�0,59��а�(�адастровий�номер

8000000000:78:036:0136)�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

4.2�Роз�лян�ти�можливість�зал�чення��ош-

тів�меценатів�для�створення�с�верів�в�Оболон-

сь�ом��районі�міста�Києва.

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

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Надати�земельній�ділянці�(орієнтовна�пло-

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

просп.�Володимира�Мая�овсь�о�о�та�в�л.�Оно-

ре�де�Бальза�а���Деснянсь�ом��районі�міста

Києва�стат�с�пар���з�водними�об’є�тами�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених

надсаджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о

ор�ан��Київс�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�пра-

ва��орист�вання�земельною�ділян�ою�та�об-

лашт�вання�пар���на�земельній�ділянці,�зазна-

ченій�в�п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

3.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснити�фі-

нанс�вання�заходів�(робіт),�зазначених���п�н�-

тах�1�і�2�цьо�о�рішення,�в�межах�бюджетних

призначень,�затверджених���спеціальном��фон-

ді�бюджет��міста�Києва�на��апітальний�ремонт

об’є�тів�бла�о�строю�на�2016�рі�.

4.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�19�липня�2005�ро���№ 806/3381�«Про

затвердження�Про�рами�розвит���зеленої�зони

міста�Києва�до�2010�ро���та��онцепції�форм�-

вання�зелених�насаджень�в�центральній�части-

ні�міста»�(із�змінами�та�доповненнями)�(табли-

ця�2�«Озеленені�території�за�ально�о��орист�-

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

озна�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),�а�саме:

позицію�4�таблиці�2�«Озеленені�території�за-

�ально�о��орист�вання�м.�Києва,�що�відпові-

дають�типоло�ічним�озна�ам�та�план�вальним

вимо�ам»�по�Деснянсь�ом��район��ви�ласти�в

та�ій�реда�ції:
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Про надання статусу скверу земельним ділянкам 
на вул. Північній вздовж будинків № 2'в — 46 

та на алеї між будинком № 58 
на просп. Героїв Сталінграда та будинком № 31 

на вул. Прирічній в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 137/137 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 51'
53 Закону України «Про природно'заповідний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у на'
селених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'кому'
нального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, з метою підвищення рекреаційного потенціалу
міста Києва, раціонального використання та збереження зелених насаджень, а також враховуючи звернен'
ня громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельним�ділян-

�ам�в�Оболонсь�ом��районі�міста�Києва,�а�са-

ме:

1)�на�в�л.�Північній�вздовж�б�дин�ів�№ 2-в —

46�орієнтовною�площею�0,85��а�(с�вер�з�але-

єю);

2)�на�алеї�між�б�дин�ом�№ 58�на�просп.�Ге-

роїв�Сталін�рада�та�б�дин�ом�№ 31�на�в�л.

Прирічній�орієнтовною�площею�0,65��а�(с�вер

з�алеєю).

2.�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�липня�2005�ро-

���№ 806/3381�та�продовжених�на�період�до

2015�ро���рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27�листопада�2009�ро���№ 714/2783�(таблиця

2�«Озеленені�території�за�ально�о��орист�ван-

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

озна�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),�додав-

ши�земельні�ділян�и,�визначені�п�н�том�1�цьо-

�о�рішення,�до�перелі���с�верів�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

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

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації):

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

ди�щодо�оформлення�права��орист�вання�та

бла�о�строю�земельних�діляно��в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва,�в�азаних���п�н�ті�1�цьо�о

рішення.

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

тів�меценатів�для�створення�с�верів�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва.

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

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на просп. Героїв Сталінграда, 51 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 86/86 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве са'

моврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 51'53
Закону України «Про природно'заповідний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населе'
них пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунально'
го господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, та з метою збереження пам’яті про події Революції Гід'
ності та Героїв Небесної сотні, а також підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціонального ви'
користання та збереження зелених насаджень, враховуючи звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

на�просп.�Героїв�Сталін�рада,�51�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,48

�а�(облі�овий��од�8000000000:78:043:0125)�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�(с�вер�з�дитячим

та�спортивним�майданчи�ами).

2.�Надати�с�вер��на�просп.�Героїв�Сталін-

�рада,�51�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�на-

зв��«С�вер�імені�Героя�Небесної�сотні�Мельні-

ч��а�Володимира�Валерійовича».

3.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит��

зеленої�зони�міста�Києва�до�2010�ро���та

�онцепції�форм�вання�зелених�насаджень

в�центральній�частині�міста,�затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19�лип-

ня�2005�ро���№ 806/3381�та�продовжених

на�період�до�2015�ро���рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�27�листопада�2009�ро��

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�терито-

рії�за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,�що

відповідають�типоло�ічним�озна�ам�та�пла-

н�вальним�вимо�ам»),�додавши�земельн�

ділян��,�визначен��п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня,�до�перелі���с�верів�Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації):

4.1�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�бла�о�строю�земельної�ділян�и�на�просп.

Героїв�Сталін�рада,�51�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,48��а�(об-

лі�овий��од�8000000000:78:043:0125)�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва.

4.2�Роз�лян�ти�можливість�зал�чення��ош-

тів�меценатів�для�створення�с�верів�в�Оболон-

сь�ом��районі�міста�Києва.

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

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про передачу земельної ділянки громадянам 
Михальченко Олені Вікторівні та Скачеку Сергію Михайловичу
для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону 

на вул. Овруцькій, 15'а у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 991/1855 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Михальчен�о�Оле-

ні�Ві�торівні�та�С�аче���Сер�ію�Михайлович�,

за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в

�орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів�земельн�

ділян���площею�0,0370��а�(�адастровий�номер

8000000000:91:077:0031)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�тор�овельно�о�павільйон��на

в�л.�Овр�ць�ій,�15-а�в�Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з

переходом�права�власності�на�майно�(до�ово-

ри���півлі-продаж��нежитлових�приміщень�від

28.05.2013�№ 487�та�від�24.06.2005�№ 2527)

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

сь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�18.11.2014�№ 01006-

000157122-014,�справа�А-20963).

2.�Громадянам�Михальчен�о�Олені�Ві�то-

рівні�та�С�аче���Сер�ію�Михайлович�:

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

вачів�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

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

мент��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-

�овор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розмі-

щених���межах�земельної�ділян�и.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.5.�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.

2.6.�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.

3.�Попередити�земле�орист�вачів,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�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 
Перевезію Валерію Олександровичу земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Котовського, 37'а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 974/1838 від 10 вересня 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��Перевезію�Вале-

рію�Оле�сандрович����приватн��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,0764��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:273:0017)�із�земель

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

ди�міста�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Котовсь�о�о,�37-а���Дар-

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

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

ва�№�П-9139).

2.�Громадянин��Перевезію�Валерію�Оле�-

сандрович�:

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 
«Міжнародний автомобільний холдинг «АТЛАНТ'М» 

земельної ділянки для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування торговельного комплексу зі станцією 

технічного обслуговування на Дніпровській набережній, 16 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1003/1867 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�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«Міжнародний�авто-

мобільний�холдин��«АТЛАНТ-М»�для�ре�он-

стр��ції,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор-

�овельно�о��омпле�с��зі�станцією�технічно�о

обсл��ов�вання�на�Дніпровсь�ій�набережній,

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

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

дови,�справа�Д-7034,�заява�ДЦ�№ 01026-

000175933-014�від�20.05.2015).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Міжнародний�автомобільний

холдин��«АТЛАНТ-М»,�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��5�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�25�ро�ів�зе-

мельн��ділян���площею�1,1452��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:009:0032,�витя��з

Державно�о�земельно�о��адастр��про�земель-

н��ділян���№�НВ-8000168862015)�для�ре�онстр��-

ції,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овель-

но�о��омпле�с��зі�станцією�технічно�о�обсл�-

�ов�вання�на�Дніпровсь�ій�набережній,�16��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва���зв’яз���зпереходом�права�власно-

сті�на�майно�(до�овір���півлі-продаж��нежит-

лово�о�б�дин���від�19.10.2004�№ 4689).

3.�Залишити�в�оренді�до�13.01.2028�товари-

ства�з�обмеженою�відповідальністю,�фірми�«Ав-

тоха�с�Київ,�ГМБХ»�земельні�ділян�и�за�аль-
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Про передачу приватному акціонерному товариству 
«МЕДТЕХСЕРВІС» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративно'виробничо'складських 
будівель і споруд на просп. Московському, 21'б 

(літери «А», «Б», «В») в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 998/1862 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�приватном��а�-

ціонерном��товариств��«МЕДТЕХСЕРВІС»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністратив-

но-виробничо-с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

просп.�Мос�овсь�ом�,�21-б�(літери�«А»,�«Б»,

«В»)�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови,�справа�Д-6278,�заява�ДЦ�№ 01020-

000182491-014�від�16.07.2015).

2.�Передати�приватном��а�ціонерном��то-

вариств��«МЕДТЕХСЕРВІС»,�за��мови�ви�онан-

ня�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�5�ро-

�ів�земельн��ділян���площею�0,5911��а,���том�

числі�в�межах�червоних�ліній�0,1309��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:78:166:0002,�витя�

з�Державно�о�земельно�о��адастр��№�НВ-

8000193492015)�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�адміністративно-виробничо-с�лад-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�просп.�Мос�овсь�о-

м�,�21-б�(літера�«А»,�«Б»,�«В»)�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва���зв’яз���з�наб�ттям�права

власності�на�нер�хоме�майно�(свідоцтво�про

право�власності�на�майновий��омпле�с�від

18.09.98,�серія�МК�№ 010001758)�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Приватном��а�ціонерном��товариств�

«МЕДТЕХСЕРВІС»:

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.�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�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

від�21.05.2015�№ 6234/0/12/19-14,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

25.06.2015�№ 19-26-0.31-25/20-15.

3.5.�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.

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

в��становленом��поряд��.

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 передачу громадянину Зубу Івану Михайловичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Шевченка, 14'д 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 983/1847 від 10 вересня 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��ромадянин��З�-

б��Іван��Михайлович��для�б�дівництва�та�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Шевчен�а,�

14-д���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�А-17494).

2.�Передати��ромадянин��З�б��Іван��Михай-

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

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

площею� 0,0543� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:534:0024)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель і�спор�д���пров.�Шевчен�а,�14-

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

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��З�б��Іван��Михайлович�:

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.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становле-

ном��за�онодавством�поряд��.

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

дання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації�іс-

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

них���межах�земельної�ділян�и.

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

відно�до�за�онодавства.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�15.10.2010

№ 19-11755,�Державно�о��правління�охорони

нав�олишньо�о�природно�о�середовища�в�

м.�Києві�від�28.10.2010�№ 05-08/6525,�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві

від�05.06.2012�№ 218.

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 поновлення фірмі «Шахід Бахонар Купер Індастріз», 
відкритого типу, договору оренди земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
виробничо'лабораторного корпусу замість існуючої будівлі 

(колишнє пожежне депо заводу «Більшовик») 
на просп. Перемоги, 49/2 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1024/1888 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі», За'
кону 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 самовря'
дування в Україні» та враховуючи звернення фірми «Шахід Бахонар Купер Індастріз», відкритого типу, від
25.07.2014 № КОП'0234, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�01.11.2007�№ 72-6-00450

(з��рах�ванням���оди�про�поновлення�та�про

внесення�змін�та�доповнень�до�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�від�19.11.2010�№ 72-6-

00624)�площею�0,1649��а�(�адастровий�номер

8000000000:69:014:0015)�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничо-лабо-

раторно�о��орп�с��замість�існ�ючої�б�дівлі�(�о-

лишнє�пожежне�депо�завод��«Більшови�»)�на

просп.�Перемо�и,�49/2���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва,���ладений�між�Київсь�ою�місь�ою

радою�та�фірмою�«Шахід�Бахонар�К�пер�Індас-

тріз»,�від�рито�о�тип�,�на�підставі�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�22.02.2007�№ 239/900

«Про�передач��фірмі�«Шахід�Бахонар�К�пер�Ін-

дастріз»,�від�рито�о�тип�,�земельних�діляно�

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�виробничо-лабораторно�о��орп�с��замість

існ�ючої�б�дівлі�(�олишнє�пожежне�депо�заво-

д��«Більшови�»)�на�просп.�Перемо�и,�49/2���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�А-21172).

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

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

ної�ділян�и�від�01.11.2007�№ 72-6-00450,�під-

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

�онодавства.

3.�Фірмі�«Шахід�Бахонар�К�пер�Індастріз»,

від�рито�о�тип�:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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�земельної

ділян�и�від�01.11.2007�№ 72-6-00450.

3.2.�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�15.04.2015�№ 057041-

6148.

3.3.�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.

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 громадянці Немченко Лідії Михайлівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Московській, 22'б 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 984/1848 від 10 вересня 2015 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116, 118,
121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Немчен-

�о�Лідії�Михайлівні�для�б�дівництва�та�обсл��о-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мос�овсь�ій,�22-б���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

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

ви,�справа�А-13578).

2.�Передати��ромадянці�Немчен�о�Лідії�Ми-

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

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

площею� 0,0432� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:531:0104)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мос�овсь�ій,

22-б���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

ною�площею�2,3929��а�(�адастрові�номери

8000000000:90:009:0260� та

8000000000:90:009:0261)�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о��ом-

пле�с��із�станціями�технічно�о�обсл��ов�вання

«Опель»,�«Рено»,�«Ніссан»�на�Дніпровсь�ій�на-

бережній�в�11-м��мі�рорайоні�житлово�о�ма-

сив��Позня�и���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю,�фірмі�«Автоха�с�Київ,�ГМБХ»�вжити�захо-

дів�щодо�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�13.01.2003�№ 63-6-00037.

5.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Міжнародний�автомобільний�холдин��«АТ-

ЛАНТ-М»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

5.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

5.3.�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.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

5.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

від�03.07.2013�№ 11198/0/12/19-13,�Головно-

�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

13.02.2015�№ 19-26-0.3-2254/2-15.

5.6.�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.

5.7.�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.

6.�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.

7.�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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мель��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Немчен�о�Лідії�Михайлівні:

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

відно�до�за�онодавства�У�раїни.

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

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

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д���межах�зе-

мельної�ділян�и.

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

27.03.2009 19-2636,�Державно�о��правління

охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середо-

вища�в�м.�Києві�від�21.11.2011�№ 05-08/8249,

Головно�о��правління�Держзема�ентства�У�ра-

їни�в�м.�Києві�від�27.03.2014�№ 8-26-0.31-

1405/2-14.

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,�передба-

чених�статтями�140,�143�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Демянчуку Сергію Станіславовичу 
у власність земельної ділянки для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Сквирському,
3'а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 981/1845 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де'

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз'
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення��ромадянин��Демянч����Сер�ію�Ста-

ніславович��земельної�ділян�и�для�обсл��ов�-

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

дівель�і�спор�д���пров.�С�вирсь�ом�,�3-а���Го-

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

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

дови,�справа�№�А-18948).

2.�Передати��ромадянин��Демянч����Сер�ію

Станіславович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,���власність�земельн��ділян��

площею� 0,0693� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:219:0035)�для�обсл��ов�вання

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

спор�д���пров.�С�вирсь�ом�,�3-а���Голосіїв-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Демянч����Сер�ію�Станісла-

вович�:

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.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��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�вирішити�відпо-

відно�до�за�онодавства.

3.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

Головно�о��правління�містоб�д�вання�та�ар-

хіте�т�ри�від�07.09.2011�№ 10049/18/19-11,

Київсь�ої�місь�ої�санітарно-епідеміоло�ічної

станції�від�26.12.2011�№ 7351,�Державно�о

�правління�охорони�нав�олишньо�о�природ-

но�о�середовища�в�м.�Києві�від�01.12.2011

№ 05-08/8251�та�Головно�о��правління�зе-

мельних�рес�рсів�від�10.10.2012�№ 05-9102.

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�припинено���випад�ах,�передбачених

статтями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�ра-

їни.

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 
Шпаковичу Олександру Олександровичу земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Лісній, 19/28'в 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 988/1852 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» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення��ромадянин��Шпа�ович��Оле�сан-

др��Оле�сандрович��земельної�ділян�и�для�б�-

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

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

ній,�19/28-в�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

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

сь�ої�заб�дови,�справа�№�Щ-1143).

2.�Передати��ромадянин��Шпа�ович��Оле�-

сандр��Оле�сандрович�,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,���приватн��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,0365��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:85:074:0015)�для�б�-

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

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

ній,�19/28-в�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�із

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Шпа�ович��Оле�сандр��Оле�-

сандрович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�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».

3.3.�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.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

07.12.2009�№ 19-13657,�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�31.12.2013

№ 5753,�Державної�сл�жби�з�питань�національ-

ної� ��льт�рної� спадщини� від� 03.06.2010

№ 22/1533/9.

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 Василинчуку Івану Даниловичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Ватутіна, 22 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 986/1850 від 10 вересня 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�від-

ведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Васи-

линч����Іван��Данилович��для�б�дівництва�та�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ват�тіна,�22��

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

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

дови,�справа�А-18683).

2.�Передати��ромадянин��Василинч����Іва-

н��Данилович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

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

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

8000000000:72:537:0024)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ват�тіна,�22��

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Василинч����Іван��Данило-

вич�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становле-

ном��за�онодавством�поряд��.

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

дання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації�іс-

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

них���межах�земельної�ділян�и.

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

відно�до�за�онодавства.

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

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�від�22.02.2012�№ 2209/0/18-3/19-12,�Дер-

жавно�о��правління�охорони�нав�олишньо�о

природно�о�середовища�в�м.�Києві�від�29.05.2012

№ 05-08/2546,�Головно�о��правління�охорони

��льт�рної�спадщини�від�02.07.2012�№ 3922,

Головно�о��правління�Держзема�ентства���

м.�Києві�від�04.02.2014�№ 19-26-0.3-508/2-14.

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 поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «ФЛАМЕНКО» договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування 
сервісно'торговельно'офісних будівель 

на вул. Дорогожицькій, 1 (літ. А, Б) у Шевченківському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 1009/1873 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши клопотання товариства з об'

меженою відповідальністю «ФЛАМЕНКО» про поновлення договору оренди земельної ділянки від 28.05.2012
№ 2805'1/3, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�№ 91-6-00724�від�12.11.2007

площею� 1,1469� �а� (�адастровий� номер

8000000000:91:088:0059),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�і�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«ФЛАМЕНКО»�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�сервісно-тор�о-

вельно-офісних�б�дівель�на�в�л.�Доро�ожиць-

�ій,�1�(літ.�А,�Б)���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�14.06.2007�№ 842/1503�«Про�пере-

дач��земельної�ділян�и�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Фламен�о»�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�сервісно-тор�овель-

но-офісних�б�дівель�на�в�л.�Доро�ожиць�ій,�1

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�А-

20224).

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

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

ної�ділян�и�№ 91-6-00724�від�12.11.2007,�під-

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

�онодавства.

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

ної�ділян�и�№ 91-6-00724�від�12.11.2007,�а�са-

ме:

— слова�та�цифр��«в�л.�Доро�ожиць�а,�1»

замінити�словами�та�цифрою�«в�л.�Доро�о-

жиць�а,�1�(літ.�А,�Б)»���відповідних�відмін�ах.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ФЛАМЕНКО»:

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-
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ної�ділян�и�№ 91-6-00724�від�12.11.2007�та

внесення�змін�до�ньо�о.

4.2.�Ви�он�вати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі

Департамент��земельних�рес�рсів�від�15.09.2014

№ 057041-9285.

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 
Ковалю Мирославу Мирославовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

у пров. Залежному, 19'з у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 980/1844 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» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

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

валю�Мирослав��Мирославович��для�б�дівниц-

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

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Залеж-

ном�,�19-з���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�справа�№�А-21472).

2.�Передати��ромадянин��Ковалю�Миросла-

в��Мирославович�,�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��3�цьо�о�рішення,���приватн��власність�зе-

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

вий�номер�8000000000:90:066:0203)�для�б�-

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

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

лежном�,�19-з���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Ковалю�Мирослав��Миро-

славович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

від�12.01.2015�№ 38/0/20/19-15�та�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

28.01.2015�№ 19-26-0.3-1226/2-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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 громадянам 
Гуляру Георгію Івановичу, Гуляру Олександру Івановичу 
для експлуатації та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Макарівській, 10 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 968/1832 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пе'
рехідних 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.�Передати��ромадянам�Г�ляр��Геор�ію�Іва-

нович�,�Г�ляр��Оле�сандр��Іванович����спіль-

н��част�ов��власність�земельн��ділян���пло-

щею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:91:077:0007)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�е�спл�атації�таобсл��ов�вання�житло-

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

на�в�л.�Ма�арівсь�ій,�10���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�з�них:

— �ромадянин��Г�ляр��Геор�ію�Іванович� —

3/4�від�0,1000��а;

— �ромадянин��Г�ляр��Оле�сандр��Іванови-

ч� —�1/4�від�0,1000��а�(�ате�орія�земель —�зем-

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

П-9041).

2.�Громадянам�Г�ляр��Геор�ію�Іванович�,�Г�-

ляр��Оле�сандр��Іванович�:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�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�ів�земельної�ділян-

�и,�що�право�власності�на�земельн��ділян��

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

чених�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 передачу громадянину 
Деркачу Володимиру Олександровичу у приватну власність 

земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Добрий шлях, 54 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 978/1842 від 10 вересня 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» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

Дер�ач��Володимир��Оле�сандрович��для�ве-

дення�індивід�ально�о�садівництва�на�в�л.�Доб-

рий�шлях,�54���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

(�ате�орія�земель —�землі�сільсь�о�осподар-

сь�о�о�призначення)�(справа�№�А-14609).

2.�Передати��ромадянин��Дер�ач��Володи-

мир��Оле�сандрович�,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,���власність�земельн�

ділян���площею�0,0125��а�(�адастровий�номер

8000000000:79:233:0068)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Добрий�шлях,

54���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Дер�ач��Володимир��Оле�-

сандрович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

ній�ділянці�садово�о�б�дин���та�інших�необхід-

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

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

ментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�па-

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

встановлених�за�онодавством.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архі-

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

29.09.2009�№ 19-9958�та�Головно�о��прав-

ління�Держзема�ентства���м.�Києві�від�17.09.2013

№ 3479.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�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 громадянці 
Воробйовій Людмилі Петрівні для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Замковецькій, 13'а 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 967/1831 від 10 вересня 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�Воробйовій�Людми-

лі�Петрівні���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0495��а�(�адастровий�номер

8000000000:85:219:0170)�із�земель��ом�наль-

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

євадля�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

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

�овець�ій,�13-а���Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

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

мадсь�ої�заб�дови,�П-9110).

2.�Громадянці�Воробйовій�Людмилі�Петрів-

ні:

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

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

но�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,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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.�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.�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��.

2.7�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.�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.

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 громадянкам 
Мельниковій Ірині Дмитрівні та Осініній Тамарі Павлівні 

у спільну часткову власність земельної ділянки 
для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Степана Сагайдака, 79 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 966/1830 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 86, 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» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель'
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати���спільн��част�ов��власність�зе-

мельн��ділян����ромадян�ам�Мельни�овій�Іри-

ні�Дмитрівні —�3/4�від�0,1000��а�та�Осініній�Та-

марі�Павлівні —�1/4�від�0,1000��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:66:045:0032)�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.�Степана�Са�айда�а,�79���Дніпровсь�ом�

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

лової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�№�А-

20484).

2.�Громадян�ам�Мельни�овій�Ірині�Дмитрів-

ні�та�Осініній�Тамарі�Павлівні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�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�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.4.�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».

2.5.�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.

2.6.�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.

3.�Попередити�власни�ів�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 поновлення автогаражному кооперативу 
по експлуатації гаражів та зберіганню 

транспортних засобів «Північ» договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування гаражів на вул. Миколи Закревського, 93 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1015/1879 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи звернення автогаражного коопе'

ративу по експлуатації гаражів та зберіганню транспортних засобів «Північ» від 27.12.2013 № КОП'0133, Київ'
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�3�ро�и�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�25.11.2008�№ 62-6-00507

площею� 6,5730� �а� (�адастровий� номер

8000000000:62:211:0001),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�авто�аражним��о-

оперативом�по�е�спл�атації��аражів�та�збері-

�анню�транспортних�засобів�«Північ»�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання��аражів�на�в�л.

Ми�оли�За�ревсь�о�о,�93���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�14.06.2007�№ 833/1494�«Про�пе-

редач��авто�аражном���ооператив��«ПІВНІЧ»

земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання��аражів�на�в�л.�Ми�оли�За�ревсь�о-

�о,�93���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва»�(спра-

ва�А-21014).

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

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

ної�ділян�и�від�25.11.2008�№ 62-6-00507,�під-

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

�онодавства.

3.�Авто�аражном���ооператив��по�е�спл�-

атації��аражів�та�збері�анню�транспортних�за-

собів�«Північ»:

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�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�25.11.2008�№ 62-6-00507.

3.2.�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�22.04.2014

№ 05704-3944.

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 договору оренди земельної ділянки суб’єкту
підприємницької діяльності — фізичній особі Черноті Наталії 

Володимирівні для експлуатації та обслуговування 
торговельного павільйону на вул. Андрія Малишка, 3'д (літ. А) 

у Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 1014/1878 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист'звернення суб’єкта
підприємницької діяльності — фізичної особи Черноти Наталії Володимирівни від 03.12.2013 № КОП'0121, Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�№ 66-6-00123�від�13.12.2003

площею� 0,0205� �а� (�адастровий� номер

8000000000:66:172:0004)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�тор�овельно�о�павільйон��на

в�л.�Андрія�Малиш�а,�3-д���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва,���ладений�між�Київсь�ою�місь�ою

радою�та�с�б’є�том�підприємниць�ої�діяльно-

сті —�фізичною�особою�Чернотою�Наталією

Володимирівною�на�підставі�п�н�т��15�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.10.2002�№ 69/229

«Про�надання�і�вил�чення�земельних�діляно�

та�припинення�права��орист�вання�землею»

(справа�№�А-20983).

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

ної�ділян�и�№ 66-6-00123�від�13.12.2003,�а�са-

ме:

— слова�«с�б’є�т�підприємниць�ої�діяльності —

фізична�особа»�замінити�словами�«фізична�осо-

ба —�підприємець»;

— слова�та�цифр��«в�л.�Андрія�Малиш�а,�

3-д»�замінити�словами�та�цифрою�«в�л.�Андрія

Малиш�а,�3-д�(літ.�А)».

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�13.12.2003�№ 66-6-00123,�підля-

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

нодавства.

4.�С�б’є�т��підприємниць�ої�діяльності —�фі-

зичній�особі�Черноті�Наталії�Володимирівні:

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

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

чені�за�онодавством,�для���ладання�додат-

�ової���оди�про�поновлення�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�від�13.12.2003�№ 66-6-

00123.

4.2.�Ви�он�вати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі

Департамент��земельних�рес�рсів�від�29.11.2014

№ 057041-13466.

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 спільному українсько'бельгійському 
підприємству в формі товариства 

з обмеженою відповідальністю «РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА»
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративно'побутового корпусу (літ. А)
на вул. Тепловозній, 18'д 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 994/1858 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�спільном����раїнсь�о-бель�ій-

сь�ом��підприємств��в�формі�товариства�з�об-

меженою�відповідальністю�«РЕЙКАРЦ�І�ПАРТ-

НЕРИ.�УКРАЇНА»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,�в�оренд��на�5�ро�ів�земельн�

ділян���площею�0,1547��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:142:0009)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративно-поб�тово�о

�орп�с��(літ.�А)�на�в�л.�Тепловозній,�18-д���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�наль-

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

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

мадсь�ої�заб�дови)���зв’яз���із�переходом�пра-

ва�власності�на�майно�(до�овір���півлі-прода-

ж��нер�хомо�о�майна�від�14.12.2012�№ 3263)

(справа�А-21017,�заява�ДЦ�№ 01038-000172222-

014�від�02.04.2015,�витя��з�Державно�о�зе-

мельно�о��адастр��про�земельн��ділян���від

25.11.2014�№�НВ-8000059062013).

2.�Спільном����раїнсь�о-бель�ійсь�ом��під-

приємств��в�формі�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�«РЕЙКАРЦ�І�ПАРТНЕРИ.�УКРА-

ЇНА»:

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.�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.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.4.�У�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.

2.5.�Питання�пайової��часті�та���ладання�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.�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.

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 громадянці Щербаковій Марині Валеріївні 
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 

нежитлового адміністративно'офісно'торгового приміщення 
на вул. Рахманінова, 21/26 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 990/1854 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз'
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Щер-

ба�овій�Марині�Валеріївні�для�обсл��ов�вання

та�е�спл�атації�нежитлово�о�адміністративно-

офісно-тор�ово�о�приміщення�на�в�л.�Рахма-

нінова,�21/26���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

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

мадсь�ої�заб�дови,�справа�№�Д-6955).

2.�Передати��ромадянці�Щерба�овій�Мари-

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

�о�рішення,�в��орот�остро�ов��оренд��на�1�рі�

земельн��ділян���площею�0,0503��а�(�адастро-
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вий�номер�8000000000:75:039:0009)�для�об-

сл��ов�вання�та�е�спл�атації�нежитлово�о�ад-

міністративно-офісно-тор�ово�о�приміщення

на�в�л.�Рахманінова,�21/26���Святошинсь�ом�

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва��

зв’яз���з�переходом�права�власності�на�нер�-

хоме�майно�(до�овір���півлі-продаж��нежитло-

во�о�б�дин���від�12.12.2008).

3.�Громадянці�Щерба�овій�Марині�Валеріїв-

ні:

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

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

3.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

від�23.05.2014�№ 5337/0/12-1/19-14�та�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві

від�08.09.2014�№ 19-26-0.3-4783/2-14.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.4.�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�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

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.�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.

3.7.�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�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«РІЕЛТІ СІСТЕМ» земельної ділянки для обслуговування 

та експлуатації торговельно'офісного комплексу 
та закладу громадського харчування 

на вул. Михайла Гришка, 8'в 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 996/1860 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�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«РІЕЛТІ�СІСТЕМ»

для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�тор�овель-

но-офісно�о��омпле�с��та�за�лад���ромадсь�о-

�о�харч�вання�на�в�л.�Михайла�Гриш�а,�8-в���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�наль-

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

єва� (справа�Д-6817,�заява�ДЦ�№ 01026-

000171430-014�від�24.03.2015).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«РІЕЛТІ�СІСТЕМ»,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в�оренд��на

15�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,0502��а

(�адастровий�номер�8000000000:90:011:0201)

для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�тор�о-

вельно-офісно�о��омпле�с��та�за�лад���ро-

мадсь�о�о�харч�вання�на�в�л.�Михайла�Гриш-

�а,�8-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва���зв’яз���із�переходом

права�власності�на�майно�(до�овір���півлі-

продаж��нежитлової�б�дівлі�від�06.12.2012

№ 2887).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«РІЕЛТІ�СІСТЕМ»:

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.�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

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

від�26.09.2013�№ 17240/0/12-1/19-13,�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві

від�14.10.2014�№ 19-26-0.3-5511/2-14.

3.5.�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.

3.6.�Питання�пайової��часті�та���ладання�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.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«РІЕЛТІ СІСТЕМ» земельної ділянки 

для обслуговування торговельно'офісного комплексу 
та закладу громадського харчування на вул. Олександра 

Мишуги, 7'а у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1002/1866 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«РІЕЛТІ�СІСТЕМ»,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�15

ро�ів�земельн��ділян���площею�0,0467��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:90:012:0033)�для

обсл��ов�вання�тор�овельно-офісно�о��ом-

пле�с��та�за�лад���ромадсь�о�о�харч�вання�на

в�л.�Оле�сандра�Миш��и,�7-а���Дарниць�ом�

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва��

зв’яз���із�переходом�права�власності�на�май-

но�(до�овір���півлі-продаж��нежитлової�б�дів-

лі�від�05.12.2012�№ 2871�(справа�А-20763,�за-

ява�ДЦ�№ 01026-000171431�від�24.03.2015).

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

тю�«РІЕЛТІ�СІСТЕМ»:

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.�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.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.4.�У�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.

2.5.�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�06.02.2006�№ 63-6-00332

(з��рах�ванням���оди�від�22.11.2010�№ 63-6-

00599,�лист-з�ода�фізичної�особи-підприємця

Ковален�а�Геор�ія�Геор�ійовича�від�27.12.2011

№ 3730).

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 поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Промінвестгруп» договору оренди земельної ділянки 

для реконструкції, експлуатації та обслуговування існуючої 
споруди під офісні приміщення на вул. Лютеранській, 14 (літ. Б) 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1020/1884 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер'
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Промінвест'
груп» від 30.10.2014 № КОП'0463, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�27.11.2008�№ 82-6-00529

(зі�змінами,�внесеними���одою�від�08.10.2010

№ 82-6-00599)�площею�0,0370��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:76:032:0001),���ладе-

ний�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«Промін-

вест�р�п»�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�існ�ючої�спор�ди�під�офісні

приміщення�на�в�л.�Лютерансь�ій,�14�(літ.�Б)

��Печерсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�рі-

шення�Господарсь�о�о�с�д��м.�Києва�від

21.10.2008�№ 18/319�(справа�А-21303).

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

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

ної�ділян�и�від�27.11.2008�№ 82-6-00529�(зі

змінами,�внесеними���одою�від�08.10.2010

№ 82-6-00599),�підля�ає�приведенню���відпо-

відність�до�норм�за�онодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Промінвест�р�п»:

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�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�27.11.2008�№ 82-6-00529�(зі

змінами,�внесеними���одою�від�08.10.2010

№ 82-6-00599).

3.2.�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�25.12.2014

№ 057041-14896.

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.

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 ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЧЕСЬКОЇ ФІРМИ
«КОПОС КОЛІН» А. Т. ФІРМИ «КОПОС ЕЛЕКТРО УА» 

договору оренди земельної ділянки для реконструкції
будівлі машинного залу № 3 під будівлю виробничого 

призначення (цех по виробництву електромонтажних виробів),
його подальших експлуатації та обслуговування 

на вул. Магнітогорській, 1 (літ. XXXII) у Деснянському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 1010/1874 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи звернення ДОЧІРНЬОГО ПІД'

ПРИЄМСТВА ЧЕСЬКОЇ ФІРМИ «КОПОС КОЛІН» А. Т. ФІРМИ «КОПОС ЕЛЕКТРО УА» від 11.03.2014 № КОП'0154,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�04.06.2004�№ 62-6-00143

площею� 0,1948� �а� (�адастровий� номер

8000000000:62:068:0002),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�ДОЧІРНІМ�ПІДПРИ-

ЄМСТВОМ�ЧЕСЬКОЇ�ФІРМИ�«КОПОС�КОЛІН»

фірмою�«КОПОС�ЕЛЕКТРО�УА»�для�ре�онстр��-

ції�б�дівлі�машинно�о�зал��№ 3�під�б�дівлю�ви-

робничо�о�призначення�(цех�по�виробництв�

еле�тромонтажних�виробів),�йо�о�подальших
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е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�на�підставі�п�н�-

т��4�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�18.03.2004

№ 125/1335�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно��та�припинення�права��орист�ван-

ня�землею»�(справа�А-21060).

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

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

ної�ділян�и�від�04.06.2004�№ 62-6-00143,�під-

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

�онодавства.

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

ної�ділян�и�від�04.06.2004�№ 62-6-00143,�а�са-

ме:

— слова�та�цифр��«в�л.�Ма�ніто�орсь�а,�1

(один)»,�замінити�словами�та�цифрою�«в�л.

Ма�ніто�орсь�а,�1�(літ.�XXXII);

— слова�«фірма�КОПОС�ЕЛЕКТРО�УА»�дочір-

нє�підприємство�чесь�ої�фірми�«КОПОС�КО-

ЛІН»�замінити�словами�«ДОЧІРНЄ�ПІДПРИЄМ-

СТВО�ЧЕСЬКОЇ�ФІРМИ�«КОПОС�КОЛІН»�А.�Т.

ФІРМА�«КОПОС�ЕЛЕКТРО�УА».

4.�ДОЧІРНЬОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�ЧЕСЬКОЇ

ФІРМИ�«КОПОС�КОЛІН»�А.�Т.�ФІРМИ�«КОПОС

ЕЛЕКТРО�УА»:

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�та�внесення�змін�до�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�від�04.06.2004

№ 62-6-00143.

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�13.08.2014

№ 05704-7895.

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 земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «ІТТ'центр» для експлуатації 

та обслуговування адміністративного будинку 
на вул. Фізкультури, 30 (літ. Б) 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 995/1859 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен'
ду землі», законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе'
мель державної та комунальної власності» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальніс'
тю «ІТТ'центр» від 15.09.2009 № ВА0011, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ІТТ-центр»,�за��мови�ви�онан-

ня�п�н�т��2�цьо�о�рішення,���дов�остро�ов�

оренд��на�10�ро�ів�земельн��ділян���площею

0,0897� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:146:0007)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративно�о�б�дин���на

в�л.�Фіз��льт�ри,�30�(літ.�Б)���Голосіївсь�ом�

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,��

зв’яз���з�переходом�права�власності�на�нер�-

хоме�майно�(до�овір���півлі-продаж��нер�хомо-

�о�майна�від�16.12.2008�№ 8301)�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз-

��,�енер�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначен-

ня,�заява�ДЦ�№ 01104-000159379-014�від

04.12.2014,�справа�№�А-15973).

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

тю�«ІТТ-центр»:

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.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.3.�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.

2.4.�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.

2.5.�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.

2.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.�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.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«Олбрізсервіс» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування складських будівель на вул. Російській, 59 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1013/1877 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер'
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні» та враховуючи лист'звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Олбріз'
сервіс» від 10.10.2011 № 216, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�№ 63-6-00603�від�04.02.2011

площею� 0,6786� �а� (�адастровий� номер

8000000000:63:438:0038),���ладений�між�Ки-

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

меженою�відповідальністю�«Олбрізсервіс»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�с�ладсь�их�б�-

дівель�на�в�л.�Російсь�ій,�59���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�24.12.2009�№ 972/3041�«Про

передач��земельної�ділян�и�та�продаж�цієї�зе-

мельної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Олбрізсервіс»�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�с�ладсь�их�б�дівель�на�в�л.

Російсь�ій,�59���Дарниць�ом��районі�м.�Києва»

(справа�№�А-19682).

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�04.02.2011�№ 63-6-00603,�підля-

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

нодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Олбрізсервіс»:

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�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�04.02.2011�№ 63-6-00603.

3.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�23.07.2014

№ 05704-6959.

3.3.�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.

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 приватному акціонерному товариству 
«Промінвестгруп'1» договору оренди земельної ділянки 

для влаштування проходів на вул. Лютеранській, 12 
у Печерському районі м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 1019/1883 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 приватного акціонерного товариства «Промінвестгруп'1»
від 30.10.2014 № КОП'0464, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�27.11.2008�№ 82-6-00530

площею� 0,0404� �а� (�адастровий� номер

8000000000:76:032:0042),���ладений�між�Ки-

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

ним�товариством�«Промінвест�р�п-1»�для�влаш-

т�вання�проходів�на�Лютерансь�ій,�12���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�рішення��ос-

подарсь�о�о�с�д��м.�Києва�від�21.10.2008

№ 18/316�(справа�А-21304).

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�27.11.2008�№ 82-6-00530,�підля-

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

нодавства.

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

ної�ділян�и�від�27.11.2008�№ 82-6-00530,�а�са-

ме:�слова�«За�рите�а�ціонерне�товариство

«Промінвест�р�п-1»�замінити�словами�«При-

ватне�а�ціонерне�товариство�«Промінвест�р�п-

1».

4.�Приватном��а�ціонерном��товариств�

«Промінвест�р�п-1»:

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�27.11.2008�№ 82-6-00530�(зі

змінами,�внесеними���одою�від�08.10.2010

№ 82-6-00600).

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�25.12.2014

№ 057041-14887.

4.3.�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.

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 та внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки фізичній особі — підприємцю 

Кірсанову Олександру Петровичу для обслуговування 
та експлуатації пункту технічного обслуговування автомашин 

на просп. Правди, 108'а 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1022/1886 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до де'

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та вра'
ховуючи звернення фізичної особи — підприємця Кірсанова Олександра Петровича від 26.11.2013 № КОП'0117,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди

земельної � д ілян�и� № 85-6-00431� в ід

28.11.2008�площею�0,0314��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:91:312:0005),���ла-

дений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�фі-

зичною�особою —�підприємцем�Кірсано-

вим�Оле�сандром�Петровичем�на�підставі

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01.11.2007

№ 1126/3959�«Про�передач��с�б’є�т��під-

приємниць�ої�діяльності —�фізичній�особі

Кірсанов��Оле�сандр��Петрович��земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва,�обсл��ов�ван-

ня�та�е�спл�атації�п�н�т��технічно�о�обсл�-

�ов�вання�автомашин�на�просп.�Правди,

108-а���Подільсь�ом��районі�м.�Києва»

(справа�№�А-20976).

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

ної�ділян�и,�а�саме:

— слова�«для�б�дівництва,�обсл��ов�вання

та�е�спл�атації�п�н�т��технічно�о�обсл��ов�-

вання�автомашин»�замінити�словами�«обсл�-

�ов�вання�та�е�спл�атації�п�н�т��технічно�о�об-

сл��ов�вання�автомашин».

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

плати,�визначеної���до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�28.11.2008�№ 85-6-00431,�підля-

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

нодавства.

4.�Фізичній�особі —�підприємцю�Кірсанов�

Оле�сандр��Петрович�:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

�онодавством,�необхідні�для���ладання�додат-

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

до�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

28.11.2008�№ 85-6-00431.
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4.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�13.08.2014

№ 057041-7906.

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 гаражно'будівельному кооперативу 
«Райдужний» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Райдужній 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1012/1876 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер'
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні» та враховуючи лист'звернення гаражно'будівельного кооперативу «Райдужний» від
13.02.2015 № КОП'0525, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�3�ро�и�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�31.03.2005�№ 66-6-00256

площею� 2,0007� �а� (�адастровий� номер

8000000000:66:637:0101)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання��аражів�на�в�л.�Райд�жній��

Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва,���ладений�між

Київсь�ою�місь�ою�радою�та��аражно-б�дівель-

ним��ооперативом�«Райд�жний»�на�підставі�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01.10.2004

№ 582/1992�«Про�передач���аражно-б�дівель-

ном���ооператив��«Райд�жний»�земельної�ді-

лян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��ара-

жів�на�в�л.�Райд�жній���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва»�(справа�А-21485).

2.�Гаражно-б�дівельном���ооператив��«Рай-

д�жний»:

2.1.�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�31.03.2005�№ 66-6-00256.

2.2.�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�18.03.2015

№ 057041-4736.

2.3.�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.�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 «Партнер і К» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративно'складських будівель 

на вул. Польовій, 53 (літ. А) у Солом’янському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 1011/1875 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариства з

обмеженою відповідальністю «Партнер і К» від 11.03.2014 № КОП'0153, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�18.03.2004�№ 72-6-00147

площею� 0,2857� �а� (�адастровий� номер

8000000000:69:159:0019)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративно-с�ладсь�их

б�дівель�на�в�л.�Польовій,�53�(літ.�А)���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва,���ладений�між

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

обмеженою�відповідальністю�«Партнер�і�К»�на

підставі�п�н�т��77�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�10.07.2003�№ 638/798�«Про�надан-

ня�і�вил�чення�земельних�діляно��та�припи-

нення�права��орист�вання�землею»�(справа

А-21062).

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

ної�ділян�и�від�18.03.2004�№ 72-6-00147,�а�са-

ме:

— слова�та�цифри�«в�л.�Польова,�53»�замі-

нити�словами�та�цифрами�«в�л.�Польова,�53

(літ.�А�та�літ.�Б)».

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

плати,�визначеної���до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�18.03.2004�№ 72-6-00147,�підля-

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

нодавства.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Партнер�і�К»:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

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

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�18.03.2004�№ 72-6-00147�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�13.08.2014

№ 05704-7904.

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 Бровку Роману Святославовичу 

та Тарасенко Галині Іванівні для обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Зеленій, 18 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 969/1833 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та пе'
рехідних 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.�Передати��ромадянам�Бров���Роман��Свя-

тославович��та�Тарасен�о�Галині�Іванівні���спіль-

н��част�ов��власність�земельн��ділян���пло-

щею� 0,0783� �а� (�адастровий� номер

8000000000:69:233:0055)�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.�Зеле-

ній,�18���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва,�в

том��числі:

— �ромадянин��Бров���Роман��Святославо-

вич� —�1/2�від�0,0783��а;

— �ромадянці�Тарасен�о�Галині�Іванівні —

1/2�від�0,0783��а�(�ате�орія�земель —�землі

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

9055).

2.�Громадянам�Бров���Роман��Святославо-

вич��та�Тарасен�о�Галині�Іванівні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�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-

�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.

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�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.

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 громадянкам 
Галагуз Марині Віталіївні, Варфоломеєвій Ладі Дмитрівні 

та Варфоломеєвій Анастасії Дмитрівні 
для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Листопадній, 23 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 970/1834 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та пе'

рехідних 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 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадян�ам�Гала��з�Марині�Ві-

таліївні,�Варфоломеєвій�Ладі�Дмитрівні�та�Вар-

фоломеєвій�Анастасії�Дмитрівні���спільн��част-

�ов��власність�земельн��ділян���площею�0,0709

�а�(�адастровий�номер�8000000000:79:318:0012)

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

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

падній,�23���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із

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

мади�міста�Києва,�в�том��числі:

— �ромадянці�Гала��з�Марині�Віталіївні —

1/3�від�0,0709��а�(свідоцтво�про�право�на�спад-

щин��за�за�оном�від�14.09.2012�№ 4-4573,�ви-

тя��про�Державн��реєстрацію�прав�від�09.10.2012

№ 1588);

— �ромадянці�Варфоломеєвій�Ладі�Дмитрів-

ні —�1/3�від�0,0709��а�(свідоцтво�про�право�на

спадщин��за�за�оном�від�14.09.2012�№ 4-4576,

витя��про�Державн��реєстрацію�прав�від

25.09.2012�№ 1590);

— �ромадянці�Варфоломеєвій�Анастасії�Дмит-

рівні —�1/3�від�0,0709��а�(свідоцтво�про�право

на�спадщин��за�за�оном�від�14.09.2012�№ 4-

4579,�витя��про�Державн��реєстрацію�прав�від

09.10.2012�№ 1592)�(�ате�орія�земель —�зем-

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

П-9210)

2.�Громадян�ам�Гала��з�Марині�Віталіївні,

Варфоломеєвій�Ладі�Дмитрівні�та�Варфоломе-

євій�Анастасії�Дмитрівні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�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-

�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.

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 
П’ятигорській Оксані Євгеніївні для обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Криничній, 
38'а у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 972/1836 від 10 вересня 2015 року
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Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Яхимовичу Борису Вікторовичу, Алексєєву Костянтину 

Євгеновичу та Алексєєву Євгену Олеговичу 
для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ольги Кобилянської, 9 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 973/1837 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пе'

рехідних 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:

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�П’яти�орсь�ій�О�са-

ні�Єв�еніївні���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0157��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:434:0013)�із�земель��ом�наль-

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

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

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

ничній,�38-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

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

мадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9077).

2.�Громадянці�П’яти�орсь�ій�О�сані�Єв�еніїв-

ні:

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

1.�Передати��ромадянам�Яхимович��Бори-

с��Ві�торович�,�Але�сєєв��Костянтин��Єв�ено-

вич��та�Але�сєєв��Єв�ен��Оле�ович����спільн�

част�ов��власність�земельн��ділян���площею

0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:267:0010)�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.�Оль-

�и�Кобилянсь�ої,�9���Солом’янсь�ом��районі

м.�Києва,�в�том��числі:

— �ромадянин��Яхимович��Борис��Ві�торо-

вич� —�2/4�від�0,1000��а;

— �ромадянин��Але�сєєв��Костянтин��Єв�е-

нович� —�1/4�від�0,1000��а;

— �ромадянин��Але�сєєв��Єв�ен��Оле�ови-

ч� —�1/4�від�0,1000��а�(�ате�орія�земель —�зем-

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

П-9099).

2.�Громадянам�Яхимович��Борис��Ві�торови-

ч�,�Але�сєєв��Костянтин��Єв�енович��та�Але�-

сєєв��Єв�ен��Оле�ович�:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�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�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.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«СОНЦЕ» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування швейного цеху 
на вул. Куренівській, 21 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1007/1871 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариства з

обмеженою відповідальністю «СОНЦЕ» від 20.01.2014 № КОП'0136, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�02.11.2007�№ 78-6-00476

площею� 0,0545� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:122:0041),���ладений�між�Ки-

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

меженою�відповідальністю�«СОНЦЕ»�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�швейно�о�цех��на

в�л.�К�ренівсь�ій,�21�в�Оболонсь�ом��районі

м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�08.02.2007�№ 146/807�«Про�переда-

ч��товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«Сонце»�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�швейно�о�цех��на�в�л.�К�ре-

нівсь�ій,�21�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва»

(справа�№�А-21031).

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

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

ної�ділян�и�від�02.11.2007�№ 78-6-00476,�під-

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

�онодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«СОНЦЕ»:

3.1.�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�06.06.2014

№ 05704-5436.

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�додат-

�ової���оди�про�поновлення�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�02.11.2007�№ 78-6-00476.

4.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�06.10.2011

№ 349/6565�«Про�поновлення�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«СОНЦЕ»�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�швейно�о�цех��на�в�л.�К�ре-

нівсь�ій,�21�в�Оболонсь�ом��районі�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

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 30.07.2003 № 75'6'00072 

(в редакції угоди про поновлення та про внесення змін 
та доповнень до договору оренди земельної ділянки 

від 14.10.2011 № 75'6'00526) на просп. Академіка Палладіна,
16/39 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1032/1896 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі», Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відпо'
відальністю «ОПКО» від 06.07.2015 № 5/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ної�ділян�и�від�30.07.2003�№ 75-6-00072�(в�ре-

да�ції���оди�про�поновлення�та�про�внесення

змін�та�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�14.10.2011�№ 75-6-00526)�пло-

щею� 0,0851� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:155:0018)�та�площею�0,2067��а

(�адастровий�номер�8000000000:75:155:0019),

��ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«ОПКО»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�тор�овельно�о��омпле�с��на�просп.

А�адемі�а�Палладіна,�16/39���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва�на�підставі�п�н�т��44�рішен-

ня� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 24.04.2003

№ 411/571�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно��та�припинення�права��орист�ван-

ня�землею»�зі�змінами,�внесеними�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08.07.2010�№ 1170/4608

«Про�внесення�змін�до�до�оворів�оренди�зе-

мельних�діляно��від�30.07.2003�№ 75-6-00072,

від�30.07.2003�№ 75-6-00073�та�поновлення

до�овор��оренди�земельної�ділян�и���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�№�А-

21739),�а�саме:

— слово�та�цифр��«5�ро�ів»�замінити�словом

та�цифрами�«15�ро�ів»���відповідних�відмін�ах.

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

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

ної�ділян�и�від�30.07.2003�№ 75-6-00072�(в�ре-

да�ції���оди�про�поновлення�та�про�внесення

змін�та�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�14.10.2011�№ 75-6-00526),�під-

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

�онодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ОПКО»:

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�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�30.07.2003�№ 75-6-00072

(в�реда�ції���оди�про�поновлення�та�про�вне-

сення�змін�та�доповнень�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�14.10.2011�№ 75-6-00526).

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

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

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�15.07.2015

№ 057041-12722.

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 земельної ділянки громадянину 
Чепурку Олегу Васильовичу для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Крилова, 58'ж 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 977/1841 від 10 вересня 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

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Че-

п�р���Оле���Васильович��для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Крилова,�58-ж��

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

мель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о�призна-

чення,�справа�№�А-8721).

2.�Передати��ромадянин��Чеп�р���Оле���Ва-

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

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

лян���площею�0,0269��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:029:0165)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Крилова,�58-ж��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянин��Чеп�р���Оле���Васильови-

ч�:

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�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-
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ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�26.06.2006

№ 19-5359,��правління�охорони�нав�олишньо-

�о�природно�о�середовища�від�30.08.2005

№ 071/04-4-19/3749,�дочірньо�о�підприємства

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

26.07.2005�№ 1623,�Головно�о��правління�Держ-

зема�ентства� �� м.� Києві� від� 15.09.2014�

№ 19-26-0.3-4894/2-14.

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

ній�ділянці�садово�о�б�дин���та�інших�необхід-

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

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

ментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�па-

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

встановлених�за�онодавством.

3.4.�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.�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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 14.07.2011 № 824/6211 «Про приватизацію земельної ділянки

для ведення колективного садівництва садівницькому 
товариству «ім. 40 річчя Жовтня» 

у Святошинському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 1027/1891 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, у зв’язку з технічною помилкою та
враховуючи звернення громадянина Таміма Ахмеда Мохамада Мутіха від 25.06.2011, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�14.07.2011�№ 824/6211

«Про�приватизацію�земельної�ділян�и�для�ве-

дення��оле�тивно�о�садівництва�садівниць�о-

м��товариств��«ім.�40-річчя�Жовтня»���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва»,�а�саме:

— слово�«Мохамед»�замінити�словом�«Мо-

хамад»�(справа�А-20693).

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 відмову громадянину Гордію Михайлу Євгеновичу 
у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1026/1890 від 10 вересня 2015 року

На виконання постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.12.2014 у справі № 826/18299/14,
розглянувши клопотання громадянина Гордія М. Є. від 30.04.2014 про виділення земельної ділянки та надан'
ня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та об'
слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовним розміром 0,10 га в межах міс'
та Києва та враховуючи те, що до клопотання не додано графічних матеріалів, на яких зазначено бажане міс'
це розташування земельної ділянки, керуючись статтями 9, 118, 121 Земельного кодексу України, пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити��ромадянин��Гордію�Михайл�

Єв�енович����наданні�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

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

і�спор�д�орієнтовним�розміром�0,10��а�(спра-

ва�А-21518).

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

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

ради�з�питань�з�питань�містоб�д�вання,�архі-

те�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУНАТЕХ» 

для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (літ. Б) —
офісного центру з приміщеннями по обслуговуванню 

населення та підземним паркінгом на вул. Дорогожицькій, 8 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 997/1861 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України

«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме'
жування 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.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян�и�від�24.05.2004�№ 91-6-00261

(з��рах�ванням�до�овор��про�внесення�змін�до

до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�24.10.2005

№ 91-6-00503)�площею�0,1696��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:91:083:0006),���ладе-

ний�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«КАС-

КАД-МЕДІКАЛ»�на�підставі�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�10.07.2003�№ 638-11/798�«Про

надання�і�вил�чення�земельних�діляно��та�при-

пинення�права��орист�вання�землею»�(зі�змі-

нами�і�доповненнями)�(листи-з�оди�товари-

ства�з�обмеженою�відповідальністю�«КАСКАД-

МЕДІКАЛ»�від�06.11.2014�№ 1152�та�від�10.06.2015

№�КР-1л).

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

ведення�земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБ-

МЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ГУНАТЕХ»

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

вої�б�дівлі�(літ.�Б) —�офісно�о�центр��з�примі-

щеннями�по�обсл��ов�ванню�населення�та�під-

земним�пар�ін�ом�на�в�л.�Доро�ожиць�ій,�8��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

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

дови,�заява�ДЦ�від�07.07.2015�№ 01014-

000181299-014,�справа�Д-7105).

3.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ГУНАТЕХ»,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��4�цьо�о�рішення,�в�оренд��на

10�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,2735��а,�в

том��числі�площею�0,0717��а�в�межах�червоних

ліній� (�адастровий� номер

8000000000:91:083:0027,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���№

НВ-8000185132015)�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�нежитлової�б�дівлі�(літ.�Б) —�офісно-

�о�центр��з�приміщеннями�по�обсл��ов�ванню

населення�та�підземним�пар�ін�ом�на�в�л.�До-

ро�ожиць�ій,�8���Шевчен�івсь�ом��районі�м.

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

торіальної��ромади�міста�Києва.

4.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ГУНАТЕХ»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

4.2.�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,�для���ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�ділян�и.

4.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

4.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

05.03.2015�№ 1946/0/12/19-15,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

18.05.2015�№ 19-26-0.3-7021/2-15,��правлін-

ня�охорони���льт�рної�спадщини�від�29.05.2015

№ 066-1769.

4.6.�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.

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

ній�ви�ористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо��містоб�дівно�о�за�онодавства.

4.8.�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.

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення договору оренди земельної ділянки 
на вул. Командарма Уборевича у Святошинському районі 

м. Києва та визначення переліку земельних ділянок 
для опрацювання можливості їх продажу 

(або продажу права їх оренди) 
на земельних торгах

Рішення Київської міської ради № 1034/1898 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 93, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про орен'

ду землі», рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 «Про врегулювання питань продажу зе'
мельних ділянок в місті Києві» (із змінами і доповненнями), у зв’язку із закінченням строку договору оренди
земельної ділянки від 23.10.2008 № 75'6'00428, на який його було укладено, та втратою орендарем переваж'
ного права на укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк (поновлення договору оренди
землі) у зв’язку з відсутністю його повідомлення у встановлені законом та договором строки про намір поно'
вити договір оренди земельної ділянки Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�Департамент��земельних�рес�р-

сів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

звіл:

1.1.�На�опрацювання�земельної�ділян�и�орі-

єнтовною�площею�0,07��а�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�об’є�тів�тор�овель-

но�о�призначення�на�в�л.�Командарма�Уборе-

вича���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�щодо

можливості�її�продаж��або�продаж��права�її

оренди�на�земельних�тор�ах.

1.2.�На�розроблення�до��ментації�із�земле-

�строю�та�іншої�до��ментації,�передбаченої�за-

�онодавством�У�раїни,�необхідної�для�під�о-

тов�и�земельної�ділян�и,�зазначеної�в�підп�н�-

ті�1.1�п�н�т��1�цьо�о�рішення,�до�продаж��або

продаж��права�її�оренди�на�земельних�тор�ах.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Проінформ�вати�фізичн��особ� —�під-

приємця�Борозенця�В’ячеслава�Ми�олайови-

ча�про�прийняття�цьо�о�рішення.

2.2.�Вжити�ор�анізаційних�заходів,�пов’яза-

них�з�під�отов�ою�та�проведенням�земельних

тор�ів�з�продаж��земельної�ділян�и�(або�про-

даж��права�її�оренди)�орієнтовною�площею

0,07��а�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�об’є�тів�тор�овельно�о�призначення

на�в�л.�Командарма�Уборевича���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

при�по�одженні�прое�т��земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и,�зазначеної���під-

п�н�ті�1.1�п�н�т��1�цьо�о�рішення�забезпечити

надання�Департамент��земельних�рес�рсів�ви-

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

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

дівних��мов�і�обмежень�щодо�її�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

Про припинення договору оренди земельних ділянок 
від 30.03.2007 № 91'6'00644 (зі змінами)

Рішення Київської міської ради № 20/1923 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі», стат'

ті 416 Цивільного кодексу України, враховуючи систематичну несплату за оренду землі, численні скарги гро'
мадян з приводу передбаченої забудови земельних ділянок, а також невиконання товариством з обмеже'
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ною відповідальністю «УКРінвестресурс» умов, визначених пунктом 8.4 договору оренди земельних ділянок
від 30.03.2007 № 91'6'00644 (зі змінами), а саме: завершити забудову земельних ділянок та реконструкцію і
облаштування об’єкта в строки, встановлені проектною документацією, затвердженою в установленому по'
рядку, але не пізніше, ніж через три роки з моменту державної реєстрації договору, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�до�овір�оренди�земельних�ді-

ляно��від�30.03.2007�№ 91-6-00644�(зі�зміна-

ми)�площею�0,2697��а�(�адастровий�номер

8000000000:91:017:0002)�та�площею�0,0266

�а�(�адастровий�номер�8000000000:82:013:0067),

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

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«УКРінвестрес�рс»�на�підставі�рішень�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�08.02.2007�№ 124/785

«Про�передач��товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«УКРінвестрес�рс»�земельної

ділян�и�для�ре�онстр��ції�та�облашт�вання

с�вер�,�б�дівництва��отельно-офісно�о��омпле�-

с��з�вб�довано-приб�дованими�приміщення-

ми��ромадсь�о�о,�тор�овельно�о,�соціально-

�о�призначення,�з�наземним�і�підземним�пар-

�ін�ами�на�в�л.�Михайлівсь�ій,�24 —�26�та�Ми-

хайлівсь�ій�площі���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва»�та�від�26.04.2007�№ 481/1142�«Про

продаж�земельної�ділян�и�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«УКРІНВЕСТРЕ-

СУРС»�для�б�дівництва��отельно-офісно�о

�омпле�с��з�вб�довано-приб�дованими�при-

міщеннями��ромадсь�о�о,�тор�овельно�о,�со-

ціально�о�призначення,�з�наземним�і�підзем-

ним�пар�ін�ами�на�в�л.�Михайлівсь�ій,�24 —�26

та�Михайлівсь�ій�площі���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва».

2.�Віднести�земельн��ділян���площею�0,2697

�а�(�адастровий�номер�8000000000:91:017:0002)

до�земель�запас��ре�реаційно�о�призначення,

а�земельн��ділян���площею�0,0266��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:82:013:0067)�до�зе-

мель�запас��житлової�та��ромадсь�ої�заб�до-

ви.

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 передачу громадянці Васечко Людмилі Василівні 
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації СТО 

(літ. «А») на вул. Єлизавети Чавдар, 2'а
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1004/1868 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 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

відведення��ромадянці�Васеч�о�Людмилі�Ва-

силівні�земельної�ділян�и�для�обсл��ов�вання

та�е�спл�атації�СТО�(літ.�«А»)�на�в�л.�Єлизаве-

ти�Чавдар,�2-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01006-000171310-

014�від�23.03.2015,�справа�Д-7051).

2.�Передати��ромадянці�Васеч�о�Людмилі

Василівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о

рішення,�в�оренд��на�10�ро�ів�земельн��ділян-

���площею�0,1055��а,���том��числі�0,0440��а�в

межах�червоних�ліній�(�адастровий�номер

8000000000:90:819:0033,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��№�НВ-8000163692015),

для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�СТО�(літ.

«А»)�на�в�л.�Єлизавети�Чавдар,�2-а���Дарниць-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

��зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�май-

но�(до�овір���півлі-продаж��нер�хомо�о�мана

від�13.05.2014�№ 879).

3.�Громадянці�Васеч�о�Людмилі�Василівні:

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.�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

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

від�01.12.2014�№ 11474/0/12-1/19-14,�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���місті�Ки-

єві�від�19.01.2015�№ 19-26-0.3-402/2-15.

3.5.�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.

3.6.�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.

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 припинення договору оренди земельної ділянки 
на площі Дружби народів, 5 в Оболонському районі 

м. Києва та надання дозволу на опрацювання можливості 
продажу земельної ділянки або продажу права 

її оренди на земельних торгах
Рішення Київської міської ради № 1033/1897 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про
оренду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 «Про врегулювання питань продажу земельних ді'
лянок в місті Києві» (із змінами і доповненнями), у зв’язку із закінченням строку договору оренди земельної
ділянки від 15.10.2002 № 78'6'00065, на який його було укладено, та втратою орендарем переважного права
на укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк (поновлення договору оренди землі) у зв’яз'
ку з відсутністю його повідомлення у встановлені законом та договором строки про намір поновити договір
оренди земельної ділянки Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Вважати�припиненим�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�площею�0,0187��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:78:093:0007)�на�площі

Др�жби�народів,�5�в�Оболонсь�ом��районі�м.

Києва�від�15.10.2002�№ 78-6-00065,���ладе-

ний�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�с�б’є�-

том�підприємниць�ої�діяльності�Радчен�о�На-

талією�Іллівною�на�підставі�п�н�т��14�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29.11.2001�№ 136/1570

«Про�надання�і�вил�чення�земельних�діляно�

та�припинення�права��орист�вання�землею»

(справа�№�А-21452).

2.�Надати�Департамент��земельних�рес�р-

сів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�дозвіл:

2.1.�На�опрацювання�земельної�ділян�и�орі-

єнтовною�площею�0,02��а�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�за�лад��тор�ів-

лі�на�площі�Др�жби�народів,�5�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва�щодо�можливості�її�про-

даж��або�продаж��права�її�оренди�на�земель-

них�тор�ах.

2.2.�На�розроблення�до��ментації�із�зем-

ле�строю�та�іншої�до��ментації,�передбаче-

ної�за�онодавством�У�раїни,�необхідної�для

під�отов�и�земельної�ділян�и,�зазначеної�в

підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�до�про-

даж��або�продаж��права�її�оренди�на�земель-

них�тор�ах.

3.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

3.1.�Проінформ�вати�с�б’є�та�підприєм-

ниць�ої�діяльності�Радчен�о�Наталію�Іллівн�

про�прийняття�цьо�о�рішення.

3.2.�Вжити�ор�анізаційних�заходів,�пов’яза-

них�з�під�отов�ою�та�проведенням�земель-

них�тор�ів�з�продаж��земельної�ділян�и�або

продаж��права�її�оренди�орієнтовною�пло-

щею�0,02��а�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�за�лад��тор�івлі�на�площі

Др�жби�народів,�5�в�Оболонсь�ом��районі�м.

Києва.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�при�по�одженні�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и,�за-

значеної�в�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�цьо�о�рі-

шення,�забезпечити�надання�Департамент�

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)�містоб�дівних��мов�і�об-

межень�щодо�її�заб�дови.

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 земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» для експлуатації 
та обслуговування виробничих будівель і споруд 

на просп. Московському, 26'а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 55/1958 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому'
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» від
03.09.2015, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (ви'
тяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 31.08.2015 № НВ'8000207402015), та пра'
во комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому по'
рядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.09.2015 № 43414677), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�Державном���ом�нальном�

автотранспортном��підприємств��№ 273904

«КАТП-273904»�право�постійно�о��орист�-

вання�земельною�ділян�ою�площею�3,2185

�а� (�адастровий� номер

8000000000:78:192:0002)�на�просп.�Черво-

них��оза�ів,�26-а���Мінсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�наданою���постійне��орист�вання�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничих

б�дівель�і�спор�д�відповідно�до�п�н�т��32�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23.12.99

№ 167/669�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно�»,�право�постійно�о��орист�ван-

ня�я�ою�посвідчено�державним�а�том�від

25.10.2000�№ 78-4-00020.

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ІНВЕСТБУД�ГАРАНТ»,

за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,

в�оренд��на�10�ро�ів�земельн��ділян���пло-

щею� 3,2185� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:192:0002,�витя��з�Державно-

�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян-

���№�НВ-8000207402015)�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�виробничих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�просп.�Мос�овсь�ом�,�26-а�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва���зв’яз���з�наб�ттям�права�власності

на�нер�хоме�майно�(до�овори���півлі-прода-

ж��1/2�част�и�майново�о��омпле�с��від

13.08.2015�№ 2741�та�від�14.08.2015�№ 2750,

витя�и�з�Державно�о�реєстр��речових�прав

на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію�права

власності�від�13.08.2015�№ 42210387�та�від

14.08.2015�№ 42274202)�(�ате�орія�земель —

землі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз��,

енер�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначен-

ня,�заява�ДЦ�від�04.09.2015�№ 01104-187462-

014,�справа�А-21892).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ІНВЕСТБУД�ГАРАНТ»:

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

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�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�до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�04.09.2015

№ 057041-15974.

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

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

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розмі-

щених���межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.6.�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��,�визна-

ченом��за�онодавством�У�раїни.

3.7.�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.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може

б�ти�припинено�відповідно�до�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
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Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïóáë³êóºìî â³äîìîñò³,

çàçíà÷åí³ â äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ 'ÿçàííÿ

ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2015 ð³ê ò.â.î. Ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ãåîëîã³¿

òà íàäð Óêðà¿íè Áîÿðê³íà Ìèêîëè Îëåêñ³éîâè÷à òà ÷ëåí³â éîãî ñ³ì’¿.

×ëåíè ñ³ì'¿ äåêëàðàíòà: äðóæèíà Áîÿðê³íà Î. À., äîíüêà Áîÿðê³íà A. M.

Â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè:

Çàãàëüíà ñóìà ñóêóïíîãî äîõîäó Áîÿðê³íà Ì.Î., îäåðæàíîãî (íàðàõîâàíîãî)
ç óñ³õ äæåðåë â Óêðà¿í³ ñêëàëà 150736 ãðí.

Çàãàëüíà ñóìà ñóêóïíîãî äîõîäó ÷ëåí³â ñ³ì'¿, îäåðæàíîãî (íàðàõîâàíîãî)
ç óñ³õ äæåðåë â Óêðà¿í³ ñêëàëà 254666 ãðí.

Â³äîìîñò³ ïðî íåðóõîìå ìàéíî:

Ó âëàñíîñò³ Áîÿðê³íà Ì. Î. ïåðåáóâàº êâàðòèðà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,82 ì2,
òà ÷àñòèíà êâàðòèðè ïëîùåþ 12,4 ì2.

Â³äîìîñò³ ïðî òðàíñïîðòí³ çàñîáè:

Ó âëàñíîñò³ ÷ëåí³â ñ³ì'¿ Áîÿðê³íà Ì. Î. ïåðåáóâàº ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü
Ford Focus âèïóñêó 2008 p.

Â³äîìîñò³ ïðî âêëàäè â áàíêàõ, ö³íí³ ïàïåðè òà ³íø³ àêòèâè:

Ñóìà êîøò³â íà ðàõóíêàõ ó áàíêàõ Áîÿðê³íà Ì.Î. ñêëàëà 1919 ãðí.

Ñóìà êîøò³â íà ðàõóíêàõ ó áàíêàõ ÷ëåí³â ñ³ì'¿ Áîÿðê³íà Ì.Î.ñêëàëà 11431 ãðí.

Â³äîìîñò³ ïðî ô³íàíñîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ:

Íà óòðèìàííÿ ìàéíà â 2015 ðîö³ Áîÿðê³í Ì.Î. âèòðàòèâ 14000 ãðí.

Íà óòðèìàííÿ ìàéíà â 2015 ðîö³ ÷ëåíàìè ñ³ì'¿ Áîÿðê³íà Ì.Î. âèòðà÷åíî
5000 ãðí, íà äîáðîâ³ëüíå ñòðàõóâàííÿ ÷ëåíàìè ñ³ì'¿ Áîÿðê³íà Ì.Î. âèòðà÷åíî
7544 ãðí.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯
ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

02 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó î 12.00 ñóääåþ Äîáðÿíñüêîþ ß.². â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâ-
íîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-À, çàë ñó-
äîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 133 ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðàâà ¹ 826/11758/15 çà ïîçîâîì Æèòëî-
âî-áóä³âåëüíîãî êîîïåðàòèâó "Áóðåâ³ñíèê-3" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, ßñòðóáèíñüêîãî Â.². ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè ä³é, çîáîâ'ÿçàííÿ â÷èíèòè ä³¿
òà âèçíàííÿ íåçàêîííèìè òà íå÷èííèìè ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåíü âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
30.10.2006 ¹ 1575 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ", â³ä 30.10.2006
¹ 1576 "Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè", â³ä 30.10.2006 ¹ 1577
"Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè".

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 20,70 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³
æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 8-À íà âóë. Ñð³áíîê³ëüñüê³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³
äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, àëå íå ïåðåâèùóþ÷è ñòðîêó ä³¿
äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü. Îðåíäíà ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 5975,71 ãðí. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À).
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 359,56 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 òà 2
ïîâåðõàõ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 305 íà âóë. Õàð÷åíêà ªâãåí³ÿ, 53 ç ìåòîþ
ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ
òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà
ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 5444 200,00 ãðí. Îðåíäíà
ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 13 610, 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.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 68,4 êâ.

ì, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ê³êâ³äçå, 12À.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

(ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåäàêö³¿ ïåð³îäè÷íîãî âèäàííÿ,

çàñíîâàíî¿ îá'ºäíàííÿì ãðîìàäÿí; 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà —1 ãðí íà ð³ê,ÿê äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåäàêö³¿ ïåð³îäè÷íîãî âèäàííÿ,çàñíîâàíî¿ îá'ºäíàííÿì ãðîìàäÿí.
Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 72,2 êâ. ì,

ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïðåäñëàâèíñüêà, 12.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

(ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåäàêö³¿ ïåð³îäè÷íîãî

âèäàííÿ, çàñíîâàíî¿ îá'ºäíàííÿì ãðîìàäÿí; 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà —1 ãðí íà ð³ê,ÿê äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåäàêö³¿ ïåð³îäè÷íîãî âèäàííÿ,çàñíîâàíî¿ îá'ºäíàííÿì ãðîìàäÿí.
Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó,

ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Îáîëîíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷³â Ãîëóá÷åíêî Ñâ³òëàíó
Îëåêñàíäð³âíó òà Êóçüìè÷îâà Àíäð³ÿ Ãåííàä³éîâè÷à ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 2/756/1588/16
çà ïîçîâîì Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "ÒÐÅÑÒ ÊÈ¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ-1" äî Ãîëóá÷åíêî
Ñâ³òëàíè Îëåêñàíäð³âíè, Êóçüìè÷îâà Àíäð³ÿ Ãåííàä³éîâè÷à ïðî â÷èíåííÿ ïåâíèõ ä³é,
ðîçãëÿä ÿêî¿ ïðèçíà÷åíî íà 10.05.2016 î 09.30.

Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Òèìîøåíêà, 2-ª, êàá. ¹ 27, ñóääÿ Áîãäàí Î.Î. Ó ðàç³ íåÿâêè
ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷³â.

Ñóääÿ Î.Î. Áîãäàí

Âòðà÷åíèé îðèã³íàë ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ¹ 128 ïî âóë.
Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî,13 â ì.Êèºâ³, âèäàíå Äåðæàâíèì êîìóíàëüíèì óïðàâë³ííÿì
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Ì³íñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà â³ä 17.05.1995ð. (ðîçïîðÿäæåííÿ
¹ 94) íà ³ì'ÿ Áóðä³é Ãàëèíè Ñåìåí³âíè, Áóðä³é Âàëåíòèíè Þð³¿âíè, Áóðä³é Ëàðèñè
Þð³¿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 25.04.2016 ðîêó î 09.00 ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä
öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ "ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ äî Áàñîâñüêîãî Ñåðã³ÿ Âàñèëüîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó.
Áàñîâñüêèé Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå
ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî,5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ².Â. Ïåòð³ùåâà

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õà-
ðàê-
òå-

ðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-
ùà, êâ.ì

Îðåíä-
íà ñòàâ-
êà ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê
îðåíäè,
çàïðîïî-
íîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíä-
íà ïëàòà

çà
1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè,

ãðí

1

ÊÊÏÍÇ "Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé áóäèíîê

ó÷èòåëÿ"
(01030, Âîëîäèìèð-
ñüêà, 57, 234-30-72)

1 ïî-
âåðõ

Âîëîäèìèð-
ñüêà, 57,

ë³ò. À
15,65

1 ãðí íà
ð³ê

Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ-
÷àëüíîãî çàêëàäó, ùî íàäàº îñ-
â³òí³ ïîñëóãè ó ñôåð³ çàãàëüíî¿
ñåðåäíüî¿, äîøê³ëüíî¿ îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³, îðåíäîâàíà ïëîùà
ÿêèõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íà-
äàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã çã³äíî ç
ë³öåíç³ºþ ó ñôåðàõ äîøê³ëüíî¿
òà çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè

2 ðîêè
364 äí³

1 ãðí íà ð³ê 4932142,70

2

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³-
í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 10 

(03039, Ãîëîñ³¿âñüêèé
ïðîñï., 59-Á,
525-32-73

2 ïî-
âåðõ

Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé

ïðîñï.,
59-Á, Ê. 2

118,20 10%
Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî

çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
2 ðîêè
364 äí³

184,15 21766,0 2612000,0

3

Àìáóëàòîðíî-ïîë³ê-
ë³í³÷íèé çàêëàä "Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé äè-
òÿ÷èé ä³àãíîñòè÷íèé
öåíòð" (02068, Óðë³â-
ñüêà, 13, 220-19-57,

102 (âíóòð.)

1 ïî-
âåðõ

Óðë³âñüêà, 13 5,00 7%
Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â

äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó

2 ðîêè
364 äí³

172,67 863,33 148000,0

4

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³-
í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 7

(03179, Êîòåëüíèêî-
âà Ìèõàéëà, 95,

450-02-55)

1 ïî-
âåðõ

Êîòåëüíèêî-
âà Ìèõàéëà,

95, ê. 1
7,00 8%

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäî-

âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâà-
ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

2 ðîêè
364 äí³

180,67 1264,67 189700,0

5

Òåðèòîð³àëüíå ìå-
äè÷íå îá'ºäíàííÿ

"Ïñèõ³àòð³ÿ" ó ì³ñò³
Êèºâ³

1 ïî-
âåðõ

Êèðèë³âñüêà,
103-À, ê. 1

34,0 8%

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäî-

âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâà-
ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

2 ðîêè
364 äí³

128,80 4379,33 656900,0

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 82,3 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç, 19.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿,ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó,ñîö³àëüíó äîïîìîãó,ðåàá³ë³òàö³þ
òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á — ó÷àñíèê³â ÀÒÎ; 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà — 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿,
ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á — ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.
Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà,
15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 83,9 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç, 19.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿,ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó,ñîö³àëüíó äîïîìîãó,ðåàá³ë³òàö³þ
òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á — ó÷àñíèê³â ÀÒÎ; 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà — 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿,
ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á — ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.
Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210.
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 47074

19 êâ³òíÿ 2016 ð.

¹42(4812)

16

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ô
îò

î
 Ï

àâ
ëà

 Ï
À

Ù
Å

Í
Ê

À

Ó ×ÅÒÂÅÐ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè äåïó-
òàòè ïîãîäèëè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïåðåäà÷ó â áåç-
îïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó) Íàö³îíàëüíîìó ³ñ-
òîðèêî-ìåìîð³àëüíîìó çàïîâ³äíèêó «Áàáèí ßð» íå-
æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

Â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó ð³øåííÿ, çàïîâ³äíèêó «Áà-
áèí ßð» ïåðåäàþòüñÿ íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 2-ãî
ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 100,4 êâ. ì ó áóä³âë³ íà
âóë. Ìåëüíèêîâà, 48-Á.

Âêàçàí³ îá’ºêòè íàäàþòüñÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ îõî-
ðîíè òà òåõí³÷íîãî ïåðñîíàëó àäì³í³ñòðàö³¿ çàïî-
â³äíèêà òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Ïðè öüîìó âèçíà÷àºòüñÿ, ùî Íàö³îíàëüíèé
³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíèé çàïîâ³äíèê çîáîâ’ÿçó-
ºòüñÿ çáåð³ãàòè ìàéíî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà
íå ïåðåäàâàòè éîãî â êîðèñòóâàííÿ òðåò³ì îñî-
áàì.

93 äåïóòàòè ï³äòðèìàëè â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ð³-
øåííÿ �

Çàïîâ³äíèê «Áàáèí ßð» îòðèìàâ ó êîðèñòóâàííÿ 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

Ó ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÌÓ ðàéîí³ â ï³øî-
õ³äíîìó ïåðåõîä³ ñòàíö³¿ ìåòðî

«Êëîâñüêà» òðèâàþòü ìàñøòàáí³
ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿. Âõ³ä ó ï³ä-

çåìêó âèð³øåíî îáëàøòóâàòè êå-
ðàì³÷íîþ ïëèòêîþ ç çîáðàæåí-
íÿì óêðà¿íñüêîãî îðíàìåíòó, à ïî
öåíòðó âèëîæèòè ïàííî ç êðàºâè-
äîì Êèºâà. Öå ïîäàðóíîê â³ä â³ò-
÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà êåðàì³êè
äëÿ ìåøêàíö³â òà ãîñòåé ñòîëèö³.
Ðîáîòè ó ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³
âèêîíóº ÊÏ ØÅÓ Ïå÷åðñüêîãî ðàéî-
íó. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì òóò â³äíîâ-
ëÿòü ñõîäèíêè ³ ï³äëîãîâå ïîêðèò-
òÿ. Ïî çàê³í÷åíí³ âñ³õ ðîá³ò â³äáó-
äåòüñÿ îô³ö³éíà ïðåçåíòàö³ÿ îíîâ-
ëåíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó ñòàí-
ö³¿ ìåòðîïîë³òåíó.

Äî ñëîâà, öå íå ïåðøèé ³ íå
îñòàíí³é ïðîåêò ç áëàãîóñòðîþ òà
ïîïóëÿðèçàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòó-
ðè ó ñòèë³ StreetArt. Íàãàäàºìî, ùî
28 æîâòíÿ íà Ïå÷åðñüêó â³äêðèëè
îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ìóðàë³â ó ªâ-
ðîï³, ïðèñâÿ÷åíèé âðîä³ óêðà¿í-
ñüêèõ æ³íîê. 53-ìåòðîâèé ðîçïèñ
ñòâîðèâ â³äîìèé àâñòðàë³éñüêèé
õóäîæíèê Ãâ³äî Âàí Õåëòåí �

Ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä ïðèêðàñÿòü ïàííî
ç âèäàìè Êèºâà

Ó ÍÅÄ²ËÞ â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ
òà ïåðøå çàíÿòòÿ âåëîøêîëè ç
áåçïåêè ðóõó, ïîâ³äîìèëà ðàä-
íèöÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü
ðîçâèòêó âåëî³íôðàñòðóêòóðè
Êñåí³ÿ Ñåìåíîâà.

Ïåðøèé âåëîóðîê ïðîéøîâ
íà Ïîäîë³ (ó ïàðêó á³ëÿ ê³íîòå-
àòðó «Æîâòåíü»). Âåëîøêîëà ðîç-
ðàõîâàíà íà âñ³õ, õòî õî÷å ïî-
äîëàòè ñòðàõ ïåðåñóâàííÿ íà

äâîêîë³ñíîìó ì³ñòîì, íàâ÷èòè-
ñÿ ¿çäèòè áåçïå÷íî òà âïåâíå-
íî, àáî îñâ³æèòè ÏÄÐ äëÿ âåëî-
ñèïåäèñò³â.

Áåçêîøòîâí³ çàíÿòòÿ ïðîõî-
äèòèìóòü ùîíåä³ë³ îá 11.00 ó
øåñòè ðàéîíàõ ì³ñòà ç êâ³òíÿ äî
âåðåñíÿ 2016 ðîêó. ¯õ ïðîâîäÿòü
ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåí³ âîëîí-
òåðè Àñîö³àö³¿ âåëîñèïåäèñò³â
Êèºâà �

Ó ì³ñò³ â³äêðèëàñÿ áåçêîøòîâíà
âåëîøêîëà

ÇÀ ÏÅÐØÈÉ êâàðòàë 2016 ðîêó
ïðàö³âíèêè ñòîëè÷íèõ ñåðâ³ñ-
íèõ öåíòð³â ÌÂÑ âèÿâèëè 17 àâ-
òî, ùî áóëè âèêðàäåí³ â Óêðà¿í³,
òà 3, ùî çíà÷èëèñü ó ðîçøóêó â áà-
ç³ «²íòåðïîë» çà êîðäîíîì.

Îòîæ, àáè íå ïîïîâíþâàòè
öèôðó ñòàòèñòèêè ÐÑÖ ÌÂÑ â 
ì. Êèºâ³, íàãàäóºìî, ùî çëî÷èí-
ö³ íàé÷àñò³øå âèêðàäàþòü ìà-
øèíè ó äâîðàõ áóäèíê³â. Ñàìå
òîìó âîä³¿ ïîâèíí³ ïî ìîæëèâî-
ñò³ çàëèøàòè àâòîìîá³ë³ íà ïàð-
ê³íãàõ, ùî îõîðîíÿþòüñÿ, àáî ó
ãàðàæíèõ áîêñàõ, à òàêîæ îáëàä-
íàòè òðàíñïîðòí³ çàñîáè ïðîòè-
óã³ííèìè ïðèñòðîÿìè. Äî òîãî
æ, ïåðåä ïîêóïêîþ ïîòð³áíî ðå-
òåëüíî ïåðåâ³ðÿòè ðåºñòðàö³éí³
äîêóìåíòè òà ó ðàç³ ñóìí³âó çâåð-
òàòèñÿ äî ôàõ³âö³â ñåðâ³ñíèõ öåí-
òð³â ÌÂÑ.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó»
ó Ïðåñ-ñëóæá³ ðåã³îíàëüíîãî ñåð-

â³ñíîãî öåíòðó ÌÂÑ â ì. Êèºâ³,
ÿêùî àâòîìîá³ëü áóâ âèêðàäå-
íèé, òî ñë³ä íåãàéíî òåëåôîíó-
âàòè çà íîìåðîì 102. Ó öüîìó
âèïàäêó ³íôîðìàö³ÿ øâèäêî íà-
ä³éäå íà ë³í³þ ³ ïðàâîîõîðîíö³
íåãàéíî ïî÷íóòü ðîçøóê. Öå ïî-
ë³ïøèòü øàíñè çíàéòè çëîâìèñ-
íèê³â ³ âèêðàäåíèé òðàíñïîðò-
íèé çàñ³á �

Ñòîëè÷íèìè ñåðâ³ñíèìè öåíòðàìè
ÌÂÑ âèÿâëåíî 20 âèêðàäåíèõ àâòî

ÏËÀÍÎÂÈÉ êàï³òàëüíèé ðåìîíò
åñêàëàòîð³â íà ñòàíö³¿ «Âîêçàëü-
íà» òðèâàòèìå ç 11 òðàâíÿ äî 6 âå-

ðåñíÿ 2016 ðîêó. Ó ðàìêàõ ðîá³ò,
çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíî ðåìîíòè
ñõ³äö³â ³ç çàì³íîþ âñ³õ á³ãóíê³â,
ïîðó÷íåâèõ ïðèñòðî¿â, ãîëîâíèõ
ðåäóêòîð³â ³ òÿãîâèõ ëàíöþã³â. Çà-
õîäè òðèâàòèìóòü ö³ëîäîáîâî. Íà
öåé ïåð³îä ìåòðîïîë³òåí áóäå çìó-
øåíèé çàêðèâàòè ñòàíö³þ «Âîê-
çàëüíà» íà âõ³ä ó «ï³êîâ³ ãîäèíè».
Òàê, ç ïîíåä³ëêà äî ÷åòâåðãà ñòàí-
ö³ÿ íå ïðèéìàòèìå ïàñàæèð³â ç

7.00 äî 9.30 òà ç 16.00 äî 19.00 ãî-
äèíè. Ó ï’ÿòíèöþ âõ³ä íå ïðàöþ-
âàòèìå ç 7.00 äî 9.30 òà ç 14.30 äî
19.30, à â ñóáîòó — ç 7.00 äî 9.00.

Òàêèé ãðàô³ê ðîáîòè îáóìîâëå-
íî íåîáõ³äí³ñòþ âèâåçåííÿ ïàñà-
æèð³â íà ïîâåðõíþ òà óíèêíåííÿ
ñêóï÷åííÿ ëþäåé íà ñòàíö³¿. Ó çà-
çíà÷åíèé ÷àñ äâà ç òðüîõ åñêàëà-
òîð³â ïðàöþâàòèìóòü íà ï³äéîì,
îäèí çíàõîäèòèìåòüñÿ â ðåìîíò³ �

Ó òðàâí³ ñòàíö³ÿ «Âîêçàëüíà» 
÷àñòêîâî çàêðèâàòèìåòüñÿ íà âõ³ä

Ç ÌÅÒÎÞ çàáåçïå÷åííÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âëàñíè-
ê³â ñàäîâèõ ä³ëÿíîê Ðóñàí³âñüêèõ
ñàä³â ç ï’ÿòíèö³ â ì³ñò³ â³äíîâëåíî
ðîáîòó â ðîáî÷³ òà âèõ³äí³ äí³ àâ-
òîáóñíèé ìàðøðóò¹ 117 «Ñòàíö³ÿ

ìåòðî «Ë³âîáåðåæíà» — Ðóñàí³â-
ñüê³ ñàäè» çà òðàñîþ: «Ñòàíö³ÿ ìåò-
ðî «Ë³âîáåðåæíà» — âóë. À. Ëóíà-
÷àðñüêîãî—âóë.Êàõîâñüêà—âóë.
Êîìá³íàòíà—âóë.ª.Ìàëàíþêà—
âóë. Öåíòðàëüíî-Ñàäîâà» �

Â³äíîâëåíî ðîáîòó àâòîáóñ³â
ìàðøðóòó ¹ 117

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñöåâîþ ïðîêóðàòóðîþ ¹ 1 çä³éñíþ-
ºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó
ïðîâàäæåíí³, ðîçïî÷àòîìó çà ôàêòîì íåçàêîííî¿
âèðóáêè äåðåâ ó ïðîâóëêó Îõîòñüêîìó, ùî â Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Òàê, äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çâåðíóâñÿ ì³ñöå-
âèé ìåøêàíåöü, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî â í³÷ íà 10 êâ³ò-
íÿ íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ïàðêó Ãîëîñ³¿âñüêèé
íåâ³äîì³ îñîáè ñàìîâ³ëüíî çð³çàëè áëèçüêî 100 äåðåâ.

Ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîðó÷åíî
Ãîëîñ³¿âñüêîìó óïðàâë³ííþ ïîë³ö³¿ ÃÓ ÍÏ Óêðà¿íè â
ì. Êèºâ³.

Ì³ñöåâîþ ïðîêóðàòóðîþ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëü-
íîìó ïðîâàäæåíí³ íàäàíî ïèñüìîâ³ âêàç³âêè ñë³ä÷î-
ìó ïîë³ö³¿ ç ìåòîþ ïîâíîãî òà âñåá³÷íîãî äîñë³äæåí-
íÿ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåííÿ çëî÷èíó �

Ó ïàðêó Ãîëîñ³¿âñüêèé çëî÷èíö³ 
çð³çàëè ìàéæå 100 äåðåâ
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