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Ì³æ ï³êåòàìè òà íàðàäàìè

Íåçàäîâîëåí³ ä³ÿìè ñòîëè÷íî¿ âëàäè ï³ä-
ïðèºìö³ íå ëèøå ï³êåòóâàëè áóä³âëþ Êè¿â-
ðàäè, à é ìàëè ñëîâî ³ â çàë³ çàñ³äàíü. Ïðåä-
ñòàâíèê á³çíåñó Îëåíà Âàñþê ç òðèáóíè ïî-
îá³öÿëà äåïóòàòàì «íå ïîêèäàòè ïðèì³-
ùåííÿ, äîêè íàø³ âèìîãè íå áóäå çàäîâî-
ëåíî, íàâ³òü íî÷óâàòè». Ï³äïðèºìö³ íåçà-
äîâîëåí³ äåìîíòàæåì ÌÀÔ³â, ðóéíàö³ºþ
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, íà ¿õíþ äóìêó, «ò³-
òóøêàìè». «Ìè ââàæàºìî, ùî ï³ä ÷àñ â³é-
íè çíèùóâàòè ìàëèõ ï³äïðèºìö³â — öå çëî-
÷èí»,— çàÿâèëà ïàí³ Âàñþê. Ìàëèé êè¿â-
ñüêèé á³çíåñ, çà ñëîâàìè àêòèâ³ñòêè, ïåðå-
êîíàíèé, ùî òðèâàº íå âèêîð³íåííÿ ÌÀÔ³â,
à ïåðåðîçïîä³ë ðèíêó (îñê³ëüêè ç’ÿâëÿþòü-
ñÿ íîâ³ ê³îñêè «Êè¿âõë³áó»), ³ àíòèïèâí³ òà
àíòèàëêîãîëüí³ ð³øåííÿ ïðîñòî ïåðåäàþòü
ïðèáóòîê íà êîðèñòü îë³ãàðõ³÷íèõ êëàí³â.
Òàêîæ ï³äïðèºìö³ âèìàãàþòü ïðîçîðèõ ïðà-
âèë ãðè íà ðèíêó.

Ãîëîâà ïðîô³ëüíî¿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè Îëåêñàíäð Áðîäñüêèé ó âèñòóï³-ðå-
àêö³¿ íà çâåðíåííÿ ï³äïðèºìö³â çàêëèêàâ
äåïóòàò³â âèçíàòè, ùî ð³øåííÿ ïðî çàáî-
ðîíó ïðîäàæó àëêîãîëþ ³ ïèâà ÌÀÔàìè áó-
ëî äóæå øâèäêî ââåäåíå â ä³þ, á³çíåñ íå
âñòèã àäàïòóâàòèñÿ, òîìó º ïðîïîçèö³ÿ çì³-
íèòè éîãî ÷èíí³ñòü ç 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó. ²
ÿêùî ï³äïðèºìö³ ìàþòü ë³öåíç³¿ íà òîðã³â-
ëþ àëêîãîëåì íà ÷àñ óõâàëè öüîãî ð³øåí-
íÿ, òî ìîæóòü ïðîäîâæóâàòè òîðãóâàòè àë-
êîãîëåì (äî çàâåðøåííÿ ä³¿ ë³öåíç³¿).

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêî-
ï³â ðåçþìóâàâ: «Àëêîãîëþ ó ÌÀÔàõ áóòè
íå ïîâèííî, àëå áóäü-ÿêèé ïðîöåñ ìàº â³ä-
áóâàòèñÿ öèâ³ë³çîâàíî. ßêùî ï³äïðèºìåöü
ìàº ë³öåíç³þ íà ïðîäàæ ñïèðòíèõ íàïî¿â,
îôîðìëåíó íàëåæíèì ÷èíîì, â³í ìàº ïðà-
âî ïðîäàâàòè àëêîãîëü äî çàâåðøåííÿ ä³¿
ë³öåíç³¿».

Àëå äåïóòàòè íå çìîãëè âíåñòè äî ïî-
ðÿäêó äåííîãî ÿê íåâ³äêëàäí³ ïðàâêè äî
«àíòèàëêîãîëüíîãî» ð³øåííÿ, îçâó÷åí³ Îëåê-
ñàíäðîì Áðîäñüêèì. «Çà» âèñëîâèëèñÿ ëè-
øå 24 ç ïðèñóòí³õ. Îäíàê, ÿê íàãîëîñèâ Âî-
ëîäèìèð Ïðîêîï³â, ïîçèö³ÿ ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè º òàêîþ, ùîá ï³äïðèºìö³, ÿê³ ïðèäáàëè

â³äïîâ³äí³ ë³öåíç³¿, ñïîê³éíî ïðàöþâàëè äî
çàâåðøåííÿ òåðì³íó ä³¿ öèõ ë³öåíç³é.

Ãîñòð³ êóòè çàáóäîâ

Äðóãèé áëîê àêòóàëüíèõ ³ ãîñòðèõ ïè-
òàíü — êîíôë³êòè ì³æ çàáóäîâíèêàìè ³ ãðî-
ìàäñüê³ñòþ. Íàî÷íîþ, àëå, íà æàëü, íå ºäè-
íîþ ³ëþñòðàö³ºþ «ïåêó÷îñò³» ïðîáëåìè ñòà-
ëî ïðîòèñòîÿííÿ ó ñåðåäó, 20 êâ³òíÿ, íàâêî-
ëî îçåðà Êà÷èíå íà Ë³âîìó áåðåç³ Êèºâà, äå
ñòàëàñÿ á³éêà ì³æ àêòèâ³ñòàìè, ïðåäñòàâ-
íèêàìè çàáóäîâíèêà, «ò³òóøêàìè». Ó ñåðå-
äó ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ â³äáóëàñÿ íàðàäà ï³ä
ìîäåðàö³ºþ Âîëîäèìèðà Ïðîêîï³âà çà ó÷àñ-
ò³ âñ³õ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í. À ó ÷åòâåð íà
ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè äàâ ïðîòîêîëüíå äîðó÷åí-
íÿ ñòâîðèòè Òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êîì³-
ñ³þ (ÒÊÊ) ùîäî ö³º¿ çàáóäîâè. «Áóä³âíèöòâà
íà äàí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íå áóäå, äîïîêè
ìè íå ìàòèìåìî â³äïîâ³äåé íà âñ³ ïèòàí-
íÿ»,— íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Íå ìåíø ðåçîíàíñíà çàáóäîâà — ïàðê³í-
ãè íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³. Äåïóòàò Êè¿âðà-
äè (ôðàêö³ÿ «Áàòüê³âùèíà») Òåòÿíà Ìåë³õî-
âà çàïðîïîíóâàëà âèëó÷èòè ³ç Ïðîãðàìè åêî-
íîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó íà 2016
ð³ê ïóíêò, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ô³íàíñóâàííÿ
â³äïîâ³äíèõ äîñë³äæåíü. Ó â³äïîâ³äü ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â íàãîëî-
ñèâ, ùî ïëàíóºòüñÿ âèâ÷åííÿ ìîæëèâîñòåé
ïîáóäîâè ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â íà ê³ëüêîõ
ñòîëè÷íèõ ïëîùàõ (Ñîëîì’ÿíñüê³é,Äàðíèöü-
ê³é, Ìèõàéë³âñüê³é, ªâðîïåéñüê³é, Ïîøòî-
â³é) ç ìåòîþ ðîçâàíòàæèòè âóëèö³ Êèºâà.Ï³ñ-
ëÿ öüîãî â³äáóäóòüñÿ ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåí-
íÿ: «ßêùî ëþäè öå ï³äòðèìàþòü,ëèøå òîä³,
íàãîëîøóþ, ëèøå òîä³, ìè áóäåìî âèä³ëÿòè
êîøòè ³ äîçâîëÿòè ³íâåñòîðó òàì ùîñü ðîáè-
òè»,— àêöåíòóâàâ ïàí Ïðîêîï³â.

Íàðåøò³, ùå îäíà ÒÊÊ áóëà ñòâîðåíà íà
ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âèâ÷åííÿ òà âðåãóëþâàííÿ áóä³âíèöòâà ³
âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïî âóë.
Ãîí÷àðà, 17-23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.
Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ óâ³éøëè äåïóòàòè: ²ãîð
Ê³ñ³ëüîâ, Ñåðã³é Êðèì÷àê, Âîëîäèìèð Íà-
çàðåíêî, Àíäð³é Îñàä÷óê, Îëåêñàíäð Ïîæè-
âàíîâ, Îëåêñàíäð Õàð÷åíêî òà Îëåã Ïåòðî-
âåöü. Ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ îáðàíî Îëüãó Áàëèöü-
êó. Ïðîáëåìà äàíî¿ çàáóäîâè ïîëÿãàº ó òî-
ìó, ùî âîíà â îõîðîíí³é çîí³ ÞÍÅÑÊÎ. Ïî-
ïåðåäíüî ì³ñüêà âëàäà âèìàãàòèìå â³ä çà-
áóäîâíèêà çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïîâåðõ³â.

Ä³òè — ïîíàä óñå

Ïîïðè áóðåìí³ ïîä³¿ (øòóðì, ïåðåìîâè-
íè, áëîêóâàííÿ), Êè¿âðàäà âñå-òàêè âñòèã-
ëà ïîäáàòè ïðî ìàëåíüêèõ êèÿí. Äåïóòàòè
80 ãîëîñàìè «çà» ï³äòðèìàëè ïèòàííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ íîâèõ ÿñåë-äèòñàäê³â ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Ä³òè íå ìîæóòü
÷åêàòè, äîêè äÿä³ é òüîò³ ðîçáåðóòüñÿ ó ñâî-
¿õ äîðîñëèõ ïðîáëåìàõ. Àáî ìîæóòü ïî÷å-
êàòè ëèøå ó ïðèäàòíèõ äëÿ òîãî óìîâàõ. Äè-
òÿ÷èé ñàäîê ïî âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 43-à â³ä-
ïîâ³äàòèìå âñ³ì âèìîãàì, îñê³ëüêè ãðîìà-
äà äîìîãëàñÿ íå ëèøå ïîâåðíåííÿ ïðèì³-
ùåííÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, à é çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ ì³ñöü (9 ãðóï, 170 âèõîâàí-
ö³â). Çàêëàä ïëàíóºòüñÿ â³äðåìîíòóâàòè é
â³äêðèòè ùå ó öüîìó ðîö³, îð³ºíòîâíî âî-
ñåíè. «Íà ðåêîíñòðóêö³þ ñàäî÷êà ì³ñòî âè-
ä³ëèëî 43,7 ìëí ãðí»,—çàçíà÷èëà äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Â³ä øòîðìó — øòóðì ³ ïîñòðàæäàë³

Íà â³äì³íó â³ä «òèõîãî» ïëåíàðíîãî çà-
ñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 20 êâ³òíÿ Êè¿âðà-

äà, çäàâàëîñÿ, ñòàõàíîâñüêèìè òåìïàìè íà-
äîëóæóâàëà çãàÿíå. Çîêðåìà â³äáóâñÿ øòóðì
áóä³âë³ ìåð³¿ á³çíåñìåíàìè-ïðîòåñòóâàëü-
íèêàìè. Íå îá³éøëîñÿ áåç á³éêè. Öå º ïåðøà
ìàñøòàáíà á³éêà ó Êè¿âðàä³ ÷èííîãî ñêëè-
êàííÿ, çàòå òðàâìàòè÷íà: íåâ³äîì³ ó êàìóô-
ëÿæ³ áåç ðîçï³çíàâàëüíèõ çíàê³â ïîáèëè äå-
ïóòàò³â â³ä ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà»,òà òàê, ùî
Îëåãà Ãåëåâåÿ çàáðàëà «Øâèäêà».

Çáóðåí³ ï³äïðèºìö³ ïåðåêðèëè Õðåùà-
òèê. Ó ñòîëèö³ â³ä òîãî òðàíñïîðòí³ çàòîðè,
ñòàíîì íà âå÷³ð 21 êâ³òíÿ, ñÿãàëè 6 áàë³â çà
10-áàëüíîþ øêàëîþ.

Ìàëèé á³çíåñ ââàæàº, ùî ð³øåííÿì ïðî
çàáîðîíó òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè
ó ÌÀÔàõ òà áîðîòüáîþ ³ç ñàìèìè ÌÀÔàìè
(íåçàêîííèìè) ñòîëè÷íà âëàäà ïîçáàâëÿº
ï³äïðèºìö³â çàñîá³â äëÿ ³ñíóâàííÿ. «Ìè äî
âàñ ïðèéäåìî, ³ âè áóäåòå íàì ïëàòèòè çàð-
ïëàòè!» — ó çàïàë³ âèãóêóâàëà îäíà ç àêòè-
â³ñòîê.

Íàòîì³ñòü ïîçèö³ÿ âëàäè º âîäíî÷àñ
æîðñòêîþ ³ â³äêðèòîþ: ãîòîâ³ äî ä³àëîãó,
àëå ùîäî âïîðÿäêóâàííÿ òîðã³âë³ àëêîãî-
ëåì — ìàº áóòè ïîðÿäîê.

Àëå ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ æîäíå ïèòàííÿ íå
ìàº áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ á³éîê.Òèì ïà÷å, ³ ïðè-
÷èí îñîáëèâèõ íåìàº, àäæå ì³ñüêà âëàäà,
çà ñëîâàìè êåð³âíèêà àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëî-
äèìèðà Áîíäàðåíêà, çàâæäè ãîòîâà äî ä³à-
ëîãó çàðàäè ïîðîçóì³ííÿ. Æîäíå ïèòàííÿ
ùå íå âäàâàëîñÿ âèð³øèòè ïðîâîêàö³ÿìè.

«Ìè ãîòîâ³ ñ³äàòè çà ñò³ë ïåðåìîâèí ³ç
÷åñíèì ³ â³äïîâ³äàëüíèì á³çíåñîì. Ãîòîâ³
ïåðåäáà÷èòè ïåðåõ³äíèé ïåð³îä äëÿ âëàñ-
íèê³â ÌÀÔ³â, ùîá âîíè ìîãëè ï³äãîòóâàòè-
ñÿ äî ðîáîòè áåç ïðîäàæó àëêîãîëþ. Ïðîòå
í³êîëè íå äîçâîëèìî ñïîþâàòè êèÿí, øàí-
òàæóâàòè ì³ñüêó âëàäó ³ ðîáèòè ïðîâîêàö³¿
íà êøòàëòò³º¿,ùî ñòàëàñÿ ñüîãîäí³ â ÊÌÄÀ»,—
ï³äñóìóâàâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî �

Âåñíÿíå çáóðåííÿ ³ êîðèñòü
� Êè¿âðàäà çìîãëà â óìîâàõ ì³òèíã³â òà åêñòðåíèõ íàðàä óõâàëèòè âàæëèâ³ ð³øåííÿ

Ìèíóëå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè
áóëî ïåðåðâàíî ç òåõí³÷íèõ
ïðè÷èí, à îò éîãî ïðîäîâæåí-
íÿ — ó ÷åòâåð, 21 êâ³òíÿ, áóëî
ç³ðâàíî ç ïðè÷èí ïîë³òè÷íèõ. Ó
íåá³ âèðóâàëà âåñíÿíà áóðÿ,
ï³ä Êè¿âðàäîþ — ì³òèíãè, ó Êè-
¿âðàä³ — åìîö³éíà íàðàäà. Òîæ
àòìîñôåðà áóëà ãðîçîâîþ. ßê
äîëàëè áóðþ?

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Äåïóòàòè â³ä ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó ó÷îðàøíüîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ áëîêóâàëè ðîáîòó ñåñ³¿ Êè¿âðàäè 

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À



ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹42 (1581) | ï’ÿòíèöÿ | 22 êâ³òíÿ 2016 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради «Про внесення змін у додаток 

до рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року
№ 787/1651 «Про управління районами міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 317/317 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини тринадцятої стат$

ті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�за�основ��прое�т�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�внесення�змін���дода-

то��до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23

липня�2015�ро���№ 787/1651�«Про��правління

районами�міста�Києва».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�іональ-

них�та�міжнародних�зв’яз�ів�доопрацювати�за-

значений�прое�т�рішення�та�внести�йо�о�на

роз�ляд�пленарно�о�засідання�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельним ділянкам 
від вул. Міської вздовж Будинку ветеранів сцени 

ім. Н. М. Ужвій, від вул. Міської до вул. 1$шої Лінії 
та розподільча смуга від вул. 1$шої Лінії до вул. 2$гої Лінії
(вздовж вул. Миколи Юнкерова) на території Пущі$Водиці 

в Оболонському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 242/242 від 17 березня 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве са$
моврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утри$
мання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово$комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, з метою підви$
щення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціонального використання та збереження зелених насаджень,
а також враховуючи звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ам�від�в�л.�Місь�ої�вздовж�Б�дин���ветеранів

сцени�ім.�Н.�М.�Ужвій,�від�в�л.�Місь�ої�до�в�л.

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

Лінії�до�в�л.�2-�ої�Лінії�(вздовж�в�л.�Ми�оли�Юн-

�ерова)�орієнтовною�площею�0,86��а�на�тери-

торії�П�щі-Водиці�в�Оболонсь�ом��районі�міс-

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

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

район��міста�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�та�бла�о�строю�земель-

них�діляно��від�в�л.�Місь�ої�вздовж�Б�дин���ве-

теранів�сцени�ім.�Н.�М.�Ужвій,�від�в�л.�Місь�ої

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

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

�оли�Юн�ерова)�орієнтовною�площею�0,86��а

на�території�П�щі-Водиці�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�міста�Києва.

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

тів�меценатів�для�створення�с�вер��на�земель-

них�ділян�ах�від�в�л.�Місь�ої�вздовж�Б�дин��

ветеранів�сцени�ім.�Н.�М.�Ужвій,�від�в�л.�Місь-

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

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

Ми�оли�Юн�ерова)�орієнтовною�площею�0,86

�а�на�території�П�щі-Водиці�в�Оболонсь�ом�

районі�міста�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 
між будинками № 21 та № 23 на вул. Салютній 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 244/244 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 7, статей 51$53 Закону України «Про природно$заповідний фонд України»,
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер$
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

орієнтовною�площею�0,26��а�між�б�дин�ами

№ 21�та�№ 23�на�в�лиці�Салютній���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва.

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

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381,�а�са-

ме:�додати�с�вер�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рі-

шення�до�перелі���с�верів�Шевчен�івсь�о�о

район�.

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)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла-

�о�строю�земельної�ділян�и�орієнтовно�о�пло-

щею�0,26��а�між�б�дин�ами�№ 21�та�№ 23�на

в�лиці�Салютній���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва.

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

зеті�«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�та�на�по-

стійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�-

вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
між будинками №№ 5, 7, 9,11$а, 13$а на вулиці Блюхера 

та № 24 на вулиці Академіка Туполєва 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 245/245 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве са$

моврядування в Україні», статті 7, статей 51$53 Закону України «Про природно$заповідний фонд України», з
метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернен$
ня громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

орієнтовною�площею�0,60��а�між�б�дин�ами

№№ 5,�7,�9,�11-а,�13-а�на�в�лиці�Блюхера�та

№ 24�на�в�лиці�А�адемі�а�Т�полєва���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва.

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

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381,�а�са-

ме:�додати�с�вер�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рі-

шення�до�перелі���с�верів�Шевчен�івсь�о�о

район�.

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)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла-

�о�строю�земельної�ділян�и�орієнтовно�о�пло-

щею�0,60��а�між�б�дин�ами�№№ 5,�7,�9,�11-а,

13-а�на�в�лиці�Блюхера�та�№ 24�на�в�лиці�А�а-

демі�а�Т�полєва���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва.

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

зеті�«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�та�на�по-

стійн���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 в іпотеку майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 326/326 від 14 квітня 2016 року
Відповідно до статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

законів України «Про іпотеку», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Укра$
їні», «Про оцінку земель» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�іпоте���Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни,�в�особі�Міністерства�фінансів�У�раїни,�зе-

мельн��ділян���на�в�л.�Коле�торній,�1���Дар-

ниць�ом��районі�міста�Києва�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:286:0002)�з�б�дівлями�та

спор�дами,�я�і�на�ній�розташовані,�з�ідно�з�пе-

релі�ом,�зазначеним���додат���до�цьо�о�рішен-

ня,�для�забезпечення�основно�о�зобов’язання

ПАТ�«АК�«Київводо�анал»,�я�е�вини�ає�відпо-

відно�до��мов�С�б�редитно�о�до�овор��від�16

�р�дня�2015�ро���№ 13010-05/149-ДСК,���ла-

дено�о�між�Кабінетом�Міністрів�У�раїни,�пред-

ставленим�Міністерством�фінансів�У�раїни,�ПАТ

«АК�«Київводо�анал»�та�ПАТ�«Державний�е�с-

портно-імпортний�бан��У�раїни»,�предметом

я�о�о�є�надання��редит����розмірі�до�ста�вось-

ми�мільярдів�ста�дев’яноста�трьох�мільйонів

японсь�их�ієн�(108 193 000 000�ієн)�зі�стро�ом

по�ашення�тридцять�(30)�ро�ів�після�піль�ово-

�о�період����десять�(10)�ро�ів�з�процентною

став�ою�н�ль�цілих�одна�десята�відсот�а�(0,1%)

річних�для�реалізації�прое�т��«Ре�онстр��ція

спор�д�очист�и�стічних��аналізаційних�вод�і�б�-

дівництво�техноло�ічної�лінії�по�обробці�та��ти-

лізації�осадів�Бортниць�ої�станції�аерації».

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.Ки-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації),�Департамент��жит-

лово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�спільно�з�ПАТ�«АК

«Київводо�анал»:

2.1.�Забезпечити�проведення�оцін�и�земель-

ної�ділян�и�та�іншо�о�майна�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо-

�о�рішення,���встановленом��за�оном�поряд��.

2.2.�Під�от�вати�та�надати�на�затвердження

Київсь�ій�місь�ій�раді�прое�т�до�овор��іпоте�и

земельної�ділян�и�та�іншо�о�майна,�зазначе-

но�о���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�між�Київсь�ою

місь�ою�радою�я��майновим�пор�чителем�(іпо-

те�одавцем)�та�Кабінетом�Міністрів�У�раїни,

представленим�Міністерством�фінансів�У�ра-

їни�(іпоте�одержателем),���встановленом��за-

�оном�поряд��.

2.3.�Вжити�всіх�необхідних�заходів�для�за-

безпечення�нотаріальної�та�державної�реєс-

трації�до�овор��іпоте�и,�зазначено�о���підп�н�-

ті�2.2�п�н�т��2�цьо�о�рішення,���встановлено-

м��за�оном�поряд��.

2.4.�Здійснити�страх�вання�майна,�зазначе-

но�о���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,���встановлено-

м��за�оном�поряд��.

3.�Взяти�до�відома,�що�відповідно�до�статті

42�За�он��У�раїни�«Про�місцеве�самовряд�-

вання�в�У�раїні»�до�овір�іпоте�и�від�імені�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�підпис�є�Київсь�ий�місь�ий

�олова.

4.�Внести�зміни�до�додат�а�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�02�липня�2015�ро��

№ 655/1519�«Про�надання�з�оди�п�блічном�
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Про затвердження детального плану території селища Биківня 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 330/330 від 14 квітня 2016 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвер$
дження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ди�від�13.11.2013�№ 518/10006�«Про�затвер-

дження�місь�ої�про�рами�створення�(оновлен-

ня)�містоб�дівної�до��ментації���м.�Києві»�та-

�і�зміни:

позицію�86�Перелі���містоб�дівної�до��мен-

тації�для�розроблення�(оновлення)���м.�Києві��

2013 —�2016�pp.�(додато��до�Про�рами�ство-

рення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації

в�м.�Києві)�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

2.�Затвердити�детальний�план�території�се-

лища�Би�івня���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

відповідно�до�основних�техні�о-е�ономічних

по�азни�ів�(техні�о-е�ономічні�по�азни�и�та�ос-

новні�положення�з��рафічними�матеріалами�до-

даються)�я��основ��план�вальної�ор�анізації�та

ф�н�ціонально�о�зон�вання�території,�розта-

ш�вання�червоних�ліній�в�лиць�і�дорі�,��варта-

лів�садибної�заб�дови,��раничної�поверховості

та�щільності�заб�дови�для�подальшо�о�розроб-

лення�до��ментації�із�земле�строю�та�прий-

няття�рішень�щодо�розміщення�об’є�тів�місто-

б�д�вання.

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

86. ДПТ селища Биківня у Деснянському районі м. Києва 5.1.011
5.3.030

176

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�14.04.2016�№�330/330

Основні техніко$економічні показники детального плану території 
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва

№ п/п Показники Одиниця
виміру

Значення показників

Існуючий
стан

Етап 5 років Етап 15&20
років 

1. Територія в межах проекту, у тому числі га 176

1.1 & житлова забудова: га 45,5 76,91 86,72

а) квартали садибної забудови га 37,2 61,39 61,44

б) квартали блокованої забудови га & 1,94 2,72

в) квартали багатоквартирної забудови (з
урахуванням гуртожитків)

га 10,2 13,58 22,56

1.2 & ділянки установ і підприємств обслуговування (крім
підприємств і установ мікрорайонного значення)

га 7,3 8,9 11,63

1.3 & зелені насадження (крім зелених насаджень
мікрорайонного значення)

га 21,3 22,15 26,23

а) ліси та лісопарки га 21,3 12,2 12,2

б) зелені насадження загального користування га & 9,95 14,03

1.4 & вулиці в межах червоних ліній га 29,8 41,3 43,39

1.5 & території (ділянки) забудови іншого призначення
(виробничої, комунально&складської, інженерного
обладнання тощо)

га 20,10 18,00 6,63

1.6 & інші території га 52 8,74 1,4

2. Населення

2.1. Чисельність населення, всього тис. осіб 2,2 4,7 9,5

у тому числі:

& у садибній та блокованій забудові тис. осіб 0,9 1,6 1,7

& у багатоквартирній забудові тис. осіб 1,3 3,1 7,8

2.2 Щільність населення осіб/га 48 61 110

& у садибній та блокованій забудові осіб/га 24 25 26

& у багатоквартирній забудові осіб/га 128 224 347

а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��омпа-

нія�«Київводо�анал»�на�поліпшення�майна��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�в�рам�ах�прое�т��«Ре�онстр��ція

спор�д�очист�и�стічних��аналізаційних�вод�і�б�-

дівництво�техноло�ічної�лінії�по�обробці�та��ти-

лізації�осадів�Бортниць�ої�станції�аерації»,�ви-

�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що�додається.

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

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

ради�з�питань�власності�та�постійн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�-

нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етич-

но�о��омпле�с�.
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»

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28.05.2015 № 570/1434 «Про поділ та зміну виду використання

земельних ділянок комунального підприємства з утримання 
та експлуатації житлового фонду спеціального призначення

«Спецжитлофонд» у с. Биківня у Деснянському районі 
м. Києва», передачу у власність громадянам — членам сімей 

загиблих (померлих) киян — учасників антитерористичної 
операції земельних ділянок для будівництва та обслуговування

жилих будинків, господарських будівель і споруд у с. Биківня 
у Деснянському районі м. Києва та припинення комунальному

підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення «Спецжитлофонд» права постійного

користування земельними ділянками
Рішення Київської міської ради № 332/332 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до пункту «д» статті 9, статей 81, 83, 116, 118, 121, 123, пункту «а» статті 141, частин третьої та четвер$
тої статті 142 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са$
моврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз$
межування  земель державної та комунальної власності», враховуючи рішення Київської міської ради від 14.05.2015
№ 455/1319 «Про оформлення земельних ділянок громадянам — членам сімей загиблих (померлих) киян — учас$
ників антитерористичної операції», від 28.05.2015 № 570/1434 «Про поділ та зміну виду використання земельних
ділянок комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
«Спецжитлофонд» у с. Биківня у Деснянському районі», звернення комунального підприємства з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 09.06.2015 № 562 та від 24.06.2015
№ 468 про добровільну відмову від права  користування земельною ділянкою та звернення громадян — членів
сімей загиблих (померлих) киян — учасників антитерористичної операції Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�п�н�т��1�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.05.2015�№ 570/1434�«Про�по-
діл�та�змін��вид��ви�ористання�земельних�діляно���ом�нально�о�підприємства�з��тримання�та
е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»���с.�Би�івня���Дес-
нянсь�ом��районі�м.�Києва»,�а�саме:
— слова�та�цифри�«�адастровий�номер�8000000000:62:495:0018»�замінити�словами�та�цифра-

ми�«�адастровий�номер�8000000000:62:524:0018»;
— слова�та�цифри�«�адастровий�номер�8000000000:62:495:0006»�замінити�словами�та�цифра-

ми�«�адастровий�номер�8000000000:62:524:0006»;
— слова�та�цифри�«�адастровий�номер�8000000000:62:495:0019»�замінити�словами�та�цифра-

ми�«�адастровий�номер�8000000000:62:524:0019»;
— слова�та�цифри�«�адастровий�номер�8000000000:62:495:0005»�замінити�словами�та�цифра-

ми�«�адастровий�номер�8000000000:62:524:0005»;
— слова�та�цифри�«�адастровий�номер�8000000000:62:495:0020»�замінити�словами�та�цифра-

ми�«�адастровий�номер�8000000000:62:524:0020»;
— слова�та�цифри�«�адастровий�номер�8000000000:62:495:0004»�замінити�словами�та�цифра-

ми�«�адастровий�номер�8000000000:62:524:0004»;
— слова�та�цифри�«�адастровий�номер�8000000000:62:495:0021»�замінити�словами�та�цифра-

ми�«�адастровий�номер�8000000000:62:524:0021»;
— слова�та�цифри�«�адастровий�номер�8000000000:62:495:0003»�замінити�словами�та�цифра-

ми�«�адастровий�номер�8000000000:62:524:0003»;
— слова�та�цифри�«�адастровий�номер�8000000000:62:495:0022»�замінити�словами�та�цифра-

ми�«�адастровий�номер�8000000000:62:524:0022»;
— слова�та�цифри�«�адастровий�номер�8000000000:62:495:0002»�замінити�словами�та�цифра-

ми�«�адастровий�номер�8000000000:62:524:0002».
2.�Передати��ромадянам —�членам�сімей�за�иблих�(померлих)��иян —��часни�ів�антитерорис-

тичної�операції,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���приватн��власність�земельні�ділян-
�и�із�земель��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-
�ов�вання�жилих�б�дин�ів,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���с.�Би�івня���Деснянсь�ом��районі�
м.�Києва�з�ідно�з�перелі�ом�(додато��№ 1�до�цьо�о�рішення)�(�ате�орія�земель —�землі�житлової
та��ромадсь�ої�заб�дови,�А-21630).
3.�Громадянам —�членам�сімей�за�иблих�(померлих)��иян —��часни�ів�антитерористичної�опе-

рації:
3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�земельних�діляно��відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.
3.2.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�оворів�про�пайов�
�часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.
3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

31.10.2014�№ 10643/0/12/19-14,�Головно�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від�02.12.2014
№ 19-26-0.3-6724/2-14.
3.4.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих�ін-

женерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в�межах�земельної�ділян�и.
3.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації�права�власності�на�земельні�ділян�и���поряд��,

встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та
їх�обтяжень».
3.6.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельних�діляно��з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�обмежен-

нями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,�що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�дівельних
робіт,�одержаними�в��становленом��за�онодавством�поряд��.
4.�Припинити��ом�нальном��підприємств��з��тримання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�право�постійно�о��орист�вання�частиною�земельних�ді-
ляно��площею�9,9646��а�(земельні�ділян�и��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-
єва)�(право�постійно�о��орист�вання�посвідчено�витя�ами�з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на
нер�хоме�майно�про�реєстрацію�речово�о�права�від�31.01.2015�№ 32980390,�№ 32981247,
№ 32976937)�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.
5.�Віднести�до�земель�за�ально�о��орист�вання�земельні�ділян�и�площею�0,6000��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:62:038:0115,�в�л.�Радистів���Деснянсь�ом��районі);�площею�0,3998��а�(�а-
дастровий�номер�8000000000:62:507:0055,�пров.�2-й�Садовий���Деснянсь�ом��районі);�площею
0,2637��а�(�адастровий�номер�8000000000:62:506:0036,�пров.�3-й�Садовий���Деснянсь�ом��райо-
ні);�площею�0,2763��а�(�адастровий�номер�8000000000:62:523:0023,�пров.�7-й�Садовий���Дес-
нянсь�ом��районі);�площею�0,0365��а�(�адастровий�номер�8000000000:62:507:0060).
6.�Попередити�власни�ів�земельних�діляно�,�що�право�власності�на�землю�може�б�ти�припи-

нено���випад�ах,�передбачених�статтями�140,�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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Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.04.2016�№�332/332

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які передаються у власність громадянам — членам сімей загиблих (померлих) киян — учасників

антитерористичної операції в с. Биківня у Деснянському районі м. Києва
№ п/п Кадастровий номер Прізвище, ім'я та по батькові

землевласників
Адреса земельної ділянки Площа земельної

ділянки, га
Цільове призначення земельної ділянки

1. 8000000000: 62:038:0116 Перекупка Ганна Анатоліївна вул. Радистів, 125 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

2. 8000000000: 62:038:0117 Сохацька Надія Омелянівна вул. Радистів, 123 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

3. 8000000000: 62:038:0118 Соколенко Олексій Андрійович вул. Радистів, 121 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

4. 8000000000: 62:038:0120 Ніколаєва Ганна Миколаївна вул. Радистів, 117 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

5. 8000000000: 62:038:0121 Бондар Наталія Володимирівна вул. Радистів, 115 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

6. 8000000000: 62:038:0123 Тимошенко Василь Миколайович вул. Радистів, 111 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

7. 8000000000: 62:038:0128 Шанська Марія Миколаївна вул. Радистів, 100 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

8. 8000000000: 62:038:0127 Кондратенко Ірина Василівна вул. Радистів, 98 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

9. 8000000000: 62:038:0126 Зайченко Оксана Володимирівна вул. Радистів, 96 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

10. 8000000000: 62:038:0125 Артюх Віра Дмитрівна вул. Радистів, 94 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

11. 8000000000: 62:038:0129 Накалюжна Ольга Іванівна вул. Радистів, 129 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

12. 8000000000: 62:038:0130 Доценко Юлія Дмитрівна вул. Радистів, 127 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

13. 8000000000: 62:038:0132 Кісельова Катерина Леонідівна вул. Радистів, 104 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

14. 8000000000: 62:038:0131 Сухенко Світлана Володимирівна вул. Радистів, 102 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

15. 8000000000: 62:506:0057 Левицька Юлія Анатоліївна пров. 2&ий Садовий, 3 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

16. 8000000000: 62:507:0059 Бойко Ірина Петрівна пров. 2&ий Садовий, 7 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

17. 8000000000: 62:507:0061 Стрельчук Юлія Вікторівна пров. 2&ий Садовий, 9 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

18. 8000000000: 62:507:0062 Демиденко Надія Василівна пров. 2&ий Садовий, 1&а 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

19. 8000000000: 62:507:0063 Боровик Олексій Іванович пров. 2&ий Садовий, 3&а 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

20. 8000000000: 62:507:0065 Коваль Тетяна Олександрівна 2&ий пров. Сосновий, 4 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

21. 8000000000: 62:506:0054 Харченко Наталія Олексіївна пров. 2&ий Садовий, 2 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

22. 8000000000: 62:506:0053 Звінник Наталія Олександрівна пров. 2&ий Садовий, 4 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

23. 8000000000: 62:506:0051 Мусієнко Петро Васильович пров. 2&ий Садовий, 8 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

24. 8000000000: 62:506:0050 Брановицька Ніна Костянтинівна пров. 2&ий Садовий, 8&а 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

25. 8000000000: 62:506:0049 Власенко Світлана Миколаївна пров. 2&ий Садовий, 10 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

26. 8000000000: 62:507:0048 Царенко Валентина Василівна пров. 2&ий Садовий, 10&а 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

27. 8000000000: 62:507:0046 Лужевська Олена Вікторівна 2&ий пров. Сосновий, 8 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

28. 8000000000: 62:507:0045 Дурмасенко Олег Леонідович 2&ий пров. Сосновий, 10 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

29. 8000000000: 62:506:0037 Аболмасова Жанна Василівна пров. 3&ій Садовий, 1 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

30. 8000000000: 62:506:0038 Сухенко Наталія Дмитрівна пров. 3&ій Садовий, 1&а 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

31. 8000000000: 62:506:0039 Міхнюк Ірина Володимирівна пров. 3&ій Садовий, 3 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

32. 8000000000: 62:506:0040 Лукашук Руслана Богданівна пров. 3&ій Садовий, 3&а 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

33. 8000000000: 62:506:0041 Яцина Світлана Мар'янівна пров. 3&ій Садовий, 5 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

34. 8000000000: 62:506:0042 Шевченко Тетяна Миколаївна пров. 3&ій Садовий, 5&а 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

35. 8000000000: 62:506:0043 Довганюк Лариса Анатоліївна пров. 3&ій Садовий, 7 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

36. 8000000000: 62:506:0044 Кондратюк Олена Григорівна пров. 3&ій Садовий, 9 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

37. 8000000000: 62:505:0035 Ощепкова Оксана Миколаївна пров. 3&ій Садовий, 4 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

38. 8000000000: 62:505:0034 Булава Ольга Миколаївна пров. 3&ій Садовий, 6 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

39. 8000000000: 62:505:0033 Єщенко Олена Василівна пров. 3&ій Садовий, 8 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

40. 8000000000: 62:505:0032 Горай Неля Григорівна пров. 3&ій Садовий, 10 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

41. 8000000000: 62:505:0031 Єфіменко Віктор Георгійович пров. 3&ій Садовий, 12 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

42. 8000000000: 62:505:0030 Розналевич Анатолій Дмитрович пров. 3&ій Садовий, 14 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

43. 8000000000: 62:505:0029 Литвинський Павло Юрійович пров. 3&ій Садовий, 16 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

44. 8000000000: 62:505:0020 Богачова Наталія Станіславівна пров. 4&ий Садовий, 1 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

45. 8000000000: 62:505:0021 Федорова Ольга Георгіївна пров. 4&ий Садовий, 3 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

46. 8000000000: 62:505:0022 Бєлошицька Тетяна Миколаївна пров. 4&ий Садовий, 5 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

47. 8000000000: 62:505:0023 Лавренчук Оксана Володимирівна пров. 4&ий Садовий, 7 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

48. 8000000000: 62:505:0024 Живкович Наталія Олексіївна пров. 4&ий Садовий, 9 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

49. 8000000000: 62:505:0025 Циганок Тетяна Василівна пров. 4&ий Садовий, 11 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

50. 8000000000: 62:505:0026 Музика Тетяна Миколаївна пров. 4&ий Садовий, 13 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

51. 8000000000: 62:505:0028 Шишко Анастасія Вадимівна 2&ий пров. Сосновий, 12 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

52. 8000000000: 62:505:0027 Кравчук Вікторія Миколаївна 2&ий пров. Сосновий, 14 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

53. 8000000000: 62:523:0029 Савуляк Юлія Леонідівна пров. 6&ий Садовий, 26&а 0,0967 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

54. 8000000000: 62:523:0030 Сніжок Юлія Ігорівна пров. 6&ий Садовий, 26&6 0,0966 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

55. 8000000000: 62:523:0031 Шкіра Юлія Олександрівна пров. 6&ий Садовий, 26&в 0,0966 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

56. 8000000000: 62:523:0032 Петросян Лейли Саргисівна пров. 6&ий Садовий, 26&г 0,0967 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

57. 8000000000: 62:523:0034 Шептицька Елеонора Олександрівна пров. 6&ий Радистів, 15 0,0967 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

58. 8000000000: 62:523:0033 Зухар Ярослава Володимирівна пров. 6&ий Радистів, 13 0,0967 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

59. 8000000000: 62:523:0024 Буднікова Любов Іванівна пров. 6&ий Радистів, 11 0,0968 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

60. 8000000000: 62:523:0028 Бєлофастова Ірина Геннадіївна пров. 7&ий Садовий, 27&а 0,0966 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
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61. 8000000000: 62:523:0027 Лупаїна Оксана Сергіївна пров. 7&ий Садовий, 27&6 0,0966 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

62. 8000000000: 62:523:0026 Корзун Анатолій Павлович пров. 7&ий Садовий, 27&в 0,0966 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

63. 8000000000: 62:523:0025 Зеленська Олена Валеріївна пров. 7&ий Садовий, 27&г 0,0966 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

64. 8000000000: 62:495:0012 Ібрагімова Лариса Петрівна пров. 7&ий Садовий, 2&а 0,0969 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

65. 8000000000: 62:495:0013 Спірічева Юлія Олександрівна пров. 7&ий Садовий, 2 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

66. 8000000000: 62:495:0011 Михайлов Владислав Віталійович пров. 7&ий Садовий, 2&6 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

67. 8000000000: 62:495:0014 Петрученко Зоя Олександрівна пров. 7&ий Садовий, 4 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

68. 8000000000: 62:495:0010 Шпак Валентин Маркович пров. 7&ий Садовий, 4&а 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

69. 8000000000: 62:495:0015 Полонська Олена Олександрівна пров. 7&ий Садовий, 6 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

70. 8000000000: 62:495:0009 Петрищук Світлана Олексіївна пров. 7&ий Садовий, 6&а 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

71. 8000000000: 62:495:0016 Макідон Оксана Олександрівна пров. 7&ий Садовий, 8 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

72. 8000000000: 62:495:0008 Падюкова Ольга Анатоліївна пров. 7&ий Садовий, 8&а 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

73. 8000000000: 62:495:0017 Дмитрів Євгенія Василівна пров. 7&ий Садовий, 10 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

74. 8000000000: 62:495:0007 Ковальчук Оксана Василівна пров. 7&ий Садовий, 10&а 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

75. 8000000000: 62:524:0018 Грачова Любов Степанівна пров. 7&ий Садовий, 12 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

76. 8000000000: 62:524:0006 Новохацька Наталія Михайлівна пров. 7&ий Садовий, 12&а 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

77. 8000000000: 62:524:0019 Грузовенко Ірина Михайлівна пров. 7&ий Садовий, 14 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

78. 8000000000: 62:524:0005 Василенко Любов Степанівна пров. 7&ий Садовий, 14&а 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

79. 8000000000: 62:524:0020 Горбенко Олена Вікторівна пров. 7&ий Садовий, 16 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

80. 8000000000: 62:524:0004 Войтенко Тетяна Миколаївна пров. 7&ий Садовий, 16&а 0,0965 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

81. 8000000000: 62:524:0021 Васюк Олена Петрівна пров. 7&ий Садовий, 18 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

82. 8000000000: 62:524:0003 Дідушко Лідія Борисівна пров. 7&ий Садовий, 18&а 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

83. 8000000000: 62:524:0022 Віннікова Наталія Дмитрівна пров. 7&ий Садовий, 20 0,0964 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

84. 8000000000: 62:524:0002 Висоцька Катерина Леонідівна пров. 7&ий Садовий, 20&а 0,0965 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.02.2015 № 63/928 «Про вшанування Героїв Небесної Сотні»
Рішення Київської міської ради № 331/331 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до статті 14 Конституції України, статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист громадської організації
«Родина Героїв Небесної Сотні» від 22.02.2016 № 22$1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�12.02.2015�№ 63/928�«Про�вшан�вання�Героїв�Небесної�Сотні»�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�1�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«1.�Визначити�перелі�.��иян —�Героїв�Небесної�Сотні�для�оформлення�земельних�діляно����с.�Би�івня�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення».

1.2.�Додато��до�рішення�«Перелі��членів�сімей�за�иблих��иян —�Героїв�Небесної�Сотні»�ви�ласти���новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�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�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.
Київський міський голова  В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�12.02.2015�№63/928

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради��від�14.04.2016�№�331/331

ПЕРЕЛІК
киян — Героїв Небесної Сотні для оформлення земельних ділянок у с. Биківня

№ П.І.Б. загиблого Героя Небесної Сотні Інформація про присвоєння звання Героя України з удостоєнням
ордена "Золота Зірка" посмертно за громадянську мужність,
патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад
демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння
Українському народові, виявлені під час Революції Гідності

Інформація про наявність особи у Списку*, затвердженому
наказом Міністерства соціальної політики України від 08
травня 2014 року № 278 (із змінами і доповненнями)

П. І. Б. родича для оформлення
земельної ділянки

Родинні
зв'язки із
Героєм
Небесної
Сотні

І Бадера Олександр Миколайович Указ Президента України від 20 лютого 2015 року № 94/2015 Наказ Мінсоцполітики України від 07 вересня 2015 року № 899 Бадера Світлана Григорівна дружина

2 Бачинський Ігор Володимирович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року №890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Свіщенко Світлана Павлівна дружина

J Бойків Володимир Васильович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року №890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Бойків Наталія Іванівна дружина

4 Бондарев Сергій Анатолійович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року №890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Бондарева Світлана Вікторівна дружина

5 Веремій В'ячеслав Васильович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Веремій Катерина Аркадіївна мати

6 Ворона В'ячеслав Миколайович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Ворона Ольга Петрівна мати

7 Гаджа Петро Миронович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 02 червня 2014 року № 340 Гаджа Костянтин Петрович син

8 Зайко Яків Якович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року №890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Зайко Олександр Якович син

9 Захаров Володимир Костянтинович Відсутній Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Захаров Дмитро Володимирович син

10 Кульчицький Володимир Станіславович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Кульчицький Ігор Володимирович син

11 Мазуренко Павло Анатолійович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року №890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Мазуренко Олеся Василівна дружина

12 Максимов Дмитро Вячеславович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Максимова Лідія Антонівна мати

13 Мельничук Володимир Валерійович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року №890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Яременко Надія Іванівна мати

14 Мовчан Андрій Сергійович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року №890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Мовчан Валентина Іванівна мати

15 Наконечний Іван Максимович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року №890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Чебан Євгеній Олександрович племінник

16 Нечипоренко Анатолій Ілліч Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 02 червня 2014 року № 340 Козирєва Олена Іванівна дружина

17 Пасхалій Юрій Олександрович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року №890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Пасхаліна Світлана Василівна дружина

18 Плеханов Олександр Вікторович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Плеханова Інна Олександрівна мати

19 Поправка Юрій Юрійович Указ Президента України від 20 лютого 2015 року № 94/2015 Наказ Мінсоцполітики України від 07 вересня 2015 року № 899 Поправка Ярослава Юріївна мати

20 Сидорчук Юрій Володимирович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 04 серпня 2014 року № 527 Сидорчук Ганна Юріївна донька

21 Царьок Олександр Миколайович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Філоненко Інна Володимирівна дружина

22 Цепун Андрій Михайлович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Цепун Лідія Іванівна мати

23 Черненко Андрій Миколайович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Власенко Олена Сергіївна дружина

24 Шаповал Сергій Борисович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Шаповал Катерина Петрівна мати

25 Бондарчук Сергій Михайлович Указ Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 Наказ Мінсоцполітики України від 08 травня 2014 року № 278 Бондарчук Володимир Сергійович син

26 Рибак Володимир Іванович Указ Президента України від 20 лютого 2015 року № 94/2015 Наказ Мінсоцполітики України від 07 вересня 2015 року № 899 Рибак Олена Василівна дружина

27 Орленко Віктор Миколайович Указ Президента України від 17 лютого 2016 року № 56/2016 Наказ Мінсоцполітики України від 22 грудня 2015 року№ 1243 Орленко Галина Анатоліївна дружина

*�Списо��осіб,�смерть�я�их�пов'язана�з��частю�в�масових�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що�відб�лися���період�з�21�листопада�2013�р.�по�21�люто�о�2014�p.,�а�та�ож�осіб,�я�им�посмертно�присвоєно�звання�Герой
У�раїни�за��ромадянсь���м�жність,�патріотизм,��ероїчне�відстоювання��онстит�ційних�засад�демо�ратії,�прав�і�свобод�людини,�самовіддане�сл�жіння�У�раїнсь�ом��народові,�виявлені�під�час�Революції��ідності,�члени�сімей
я�их�мають�право�на�одержання�одноразової��рошової�допомо�и�та�доплати�до�пенсії���зв'яз���з�втратою��од�вальни�а,�затверджений�на�азом�Міністерства�соціальної�політи�и�У�раїни�від�08�травня�2014�ро���№�278

Київський міський голова В. Кличко 
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Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ГОЛДЕН ФАРМ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування офісно$складського приміщення 
на вул. Магнітогорській, 1 (літ. XXVI) 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 993/1857 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» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ПРИВАТНОМУ

ПІДПРИЄМСТВУ�«ГОЛДЕН�ФАРМ»�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�офісно-с�ладсь�о�о

приміщення�на�в�л.�Ма�ніто�орсь�ій,�1�(літ.

XXVI)���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови,�справа�Д-6413,�заява�ДЦ�від�19.12.2014

№ 030-000162164-014).

2.�Передати�ПРИВАТНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«ГОЛДЕН�ФАРМ»,�за��мови�ви�онання�п�н�т�

3�цьо�о�рішення,����орот�остро�ов��оренд��на

5�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,2918��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:068:0083)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�офісно-с�лад-

сь�о�о�приміщення�на�в�л.�Ма�ніто�орсь�ій,�1

(літ.�XXVI)���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із

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

мади�міста�Києва���зв’яз���з�переходом�пра-

ва�власності�на�нер�хоме�майно�(до�овір���-

півлі-продаж��від�24.07.2008�№ 3808).

3.�ПРИВАТНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГОЛДЕН

ФАРМ»:

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,�для���ладання�до�овор��орен-

ди�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,�розміщених

��межах�земельної�ділян�и.

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

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

27.11.2013�№ 20544/0/12/19-13,�Головно�о

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

03.04.2014�№ 8-26-0.31-1571/2-14.

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.�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.

3.7.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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 «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі і споруд з місцевим 
паркуванням службового автотранспорту на вул. Промисловій,

4$а у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 992/1856 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»,
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�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КИЇВСЬКА

ЕНЕРГЕТИЧНА�БУДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ»�для

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

ної�б�дівлі�і�спор�д�з�місцевим�пар��ванням

сл�жбово�о�автотранспорт��на�в�л.�Промис-

ловій,�4-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�промисловості,�транс-

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

�о�призначення,�заява�ДЦ�№ 01026-000171969-

014�від�31.03.2015,�справа�Д-5714).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КИЇВСЬКА�ЕНЕРГЕТИЧ-

НА�БУДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ»,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�

1�рі��земельн��ділян���площею�0,5499��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:90:115:0053,�ви-

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

8000145792014)�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�адміністративної�б�дівлі�і�спор�д�з�міс-

цевим�пар��ванням�сл�жбово�о�автотранспор-

т��на�в�л.�Промисловій,�4-а���Голосіївсь�ом�

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва��

зв’яз���з�переходом�права�власності�на�май-

но�(до�овір���півлі-продаж��від�16.11.2005

№ 1063).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«КИЇВСЬКА�ЕНЕРГЕТИЧНА�БУДІ-

ВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.3.�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.

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

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

від�06.12.2011�№ 14337/0/18/19-11,�Головно-

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

05.08.2014�№ 19-26-0.3-4139/2-14�та��прав-

ління�охорони���льт�рної�спадщини�від�22.10.2014

№ 066/09-2769.

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

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

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

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

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

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

ством.

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

в��становленом��поряд��.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви-

�ористання�земельної�ділян�и�не�за�цільо-

вим�призначенням�тя�не�за�собою�припинен-

ня�права��орист�вання�нею�відповідно�до�ви-

мо��статей�141,�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 товариству з обмеженою відповідальністю 
«СІТІ ПРЕМ’ЄР» земельної ділянки 

для завершення будівництва та експлуатації 
багатоповерхового житлового будинку з об’єктами 

обслуговування населення на вул. Драгоманова, 35/55 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1005/1869 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�від-

ведення�земельної�ділян�и�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«СІТІ�ПРЕМ’ЄР»�для

завершення�б�дівництва�та�е�спл�атації�ба�а-

топоверхово�о�житлово�о�б�дин���з�об’є�та-

ми�обсл��ов�вання�населення�на�в�л.�Дра�ома-

нова,�35/55���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01037-000175951-

014�від�20.05.2015,�справа�Д-7106).

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

відальністю�«СІТІ�ПРЕМ’ЄР»,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�10

ро�ів�земельн��ділян���площею�0,4016��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:90:002:0030,�ви-

тя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�зе-

мельн��ділян���№�НВ-8000175832015)�для�за-

вершення�б�дівництва�та�е�спл�атації�ба�ато-

поверхово�о�житлово�о�б�дин���з�об’є�тами

обсл��ов�вання�населення�на�в�л.�Дра�омано-

ва,�35/55���Дарниць�ом��районі�м.�Києва,�із

земель��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва���зв’яз���з�наб�ттям�пра-

ва�власності�на�нер�хоме�майно�(до�овір���-

півлі-продаж��об’є�та�незавершено�о�б�дів-

ництва�від�03.07.2014�№ 202).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«СІТІ�ПРЕМ’ЄР»:

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�ла-

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

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

межах�земельної�ділян�и.

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

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

18.09.2014�№ 9080/0/12/19-14,�Головно�о

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

30.04.2015�№ 19-26-0.3-6409/2-15.

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

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

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

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

м��за�онодавством�У�раїни.

3.6.�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-

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

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

ством.

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 
«БУДІВЕЛЬНО$ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯГУАР» 
земельної ділянки для завершення будівництва 

будівель виробничої бази на вул. Промисловій, 4 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 50/1953 від 24 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�від-

ведення�земельної�ділян�и�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«БУДІВЕЛЬНО-ПРО-

МИСЛОВА�КОМПАНІЯ�«ЯГУАР»�для�завершен-

ня�б�дівництва�б�дівель�виробничої�бази�на

в�л.�Промисловій,�4���Голосіївсь�ом��районі�

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

ловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер�ети�и,�обо-

рони�та�іншо�о�призначення,�заява�ДЦ�№ 01038-

000186228-014�від�21.08.2015,�справа�Д-4665).

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

відальністю�«БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА�КОМ-

ПАНІЯ�«ЯГУАР»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-

�о�рішення,�в�оренд��на�15�ро�ів�земельн��ді-

лян���площею�0,7910��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:115:0075,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��№�НВ-8000196772015)

для�завершення�б�дівництва�б�дівель�вироб-

ничої�бази�на�в�л.�Промисловій,�4���Голосіїв-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

��зв’яз���з�переходом�права�власності�на�май-

но�(до�овір���півлі-продаж��об’є�тів�незавер-

шено�о�б�дівництва�від�11.03.2008�№ 715,�а�т

прийом�-передачі�об’є�тів�незавершено�о�б�-

дівництва�від�11.03.2008�№ 716).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА�КОМПАНІЯ

«ЯГУАР»:

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

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

�оде�с��У�раїни.
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3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

від�03.02.2015�№ 591/0/01/19-15�та�Головно-

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

22.04.2015�№ 19-26-0.3-5971/2-15.

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

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

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

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

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

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

ством.

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим

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

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

тей�141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» для експлуатації 

та обслуговування адміністративно$виробничої будівлі, 
майданчика для відстою вантажного автотранспорту 

на вул. Гвардійській, 80 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1000/1864 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на$
турі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ПЕРША�ЛІЗИНГОВА�КОМ-

ПАНІЯ»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�рі-

шення,����орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів

земельн��ділян���площею�0,4993��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:79:211:0003)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно-

виробничої�б�дівлі�і�майданчи�а�для�відстою

вантажно�о�автотранспорт��на�в�л.�Гвардій-

сь�ій,�80���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із

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

мади�міста�Києва���зв’яз���з�переходом�пра-

ва�власності�на�нежитловий�б�дино� —�баз�

відстою�та�техо�ляд��автомобілів�(до�овір���-

півлі-продаж��від�13.07.2007�№ 1930,�а�т�прий-

мання-передачі�від�18.07.2007)�(�ате�орія�зе-

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

дови,�заява�ДЦ�№ 01026-000165691-014�від

26.01.2015,�справа�А-19479).

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ПЕРША�ЛІЗИНГОВА�КОМПАНІЯ»:

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.�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.

2.4.�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���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.�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 передачу громадянам Малаховій Катерині Петрівні 
та Вінокуру Андрію Анатолійовичу земельної ділянки 
для улаштування, ремонту та обслуговування об’єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 
об’єктів зв’язку та дорожнього господарства 

(крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Газопровідній, 15$а 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 57/1960 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянам�Ма-

лаховій�Катерині�Петрівні�та�Віно��р��Андрію

Анатолійович��для��лашт�вання,�ремонт��та

обсл��ов�вання�об’є�тів�інженерної,�транспорт-

ної,�енер�етичної�інфрастр��т�ри,�об’є�тів�зв’яз-

���та�дорожньо�о��осподарства�(�рім�об’є�тів

дорожньо�о�сервіс�)�на�в�л.�Газопровідній,�

15-а���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01005-000184161-014

від�01.08.2015,�справа�№�Д-7145).

2.�Передати��ромадянам�Малаховій�Катери-

ні�Петрівні�та�Віно��р��Андрію�Анатолійович�,

за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в

оренд��на�15�ро�ів�земельн��ділян���площею

0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:91:528:0011,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���

№�НВ-8000198612015)�для��лашт�вання,�ре-

монт��та�обсл��ов�вання�об’є�тів�інженерної,

транспортної,�енер�етичної�інфрастр��т�ри,

об’є�тів�зв’яз���та�дорожньо�о��осподарства

(�рім�об’є�тів�дорожньо�о�сервіс�)�на�в�л.�Га-

зопровідній,�15-а���Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

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

альної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянам�Малаховій�Катерині�Петрівні

та�Віно��р��Андрію�Анатолійович�:

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

чів�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�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

ній�ви�ористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо��містоб�дівно�о�за�онодавства.

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�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.

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

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

від�12.11.2014�№ 11017/0/12/19-14�та�Голов-

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

від�28.07.2015�№ 19-26-7777.3-1346/20-15.

4.�Попередити�земле�орист�вачів,�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 земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «фірма «Фавор» 

для експлуатації та обслуговування молочної кухні 
на вул. Тулузи, 5, літ. Б 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 58/1961 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне$
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян$
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�дитячій��лінічній�лі�арні�№ 5

Святошинсь�о�о�район��м.�Києва�право�по-

стійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою

площею�0,3120��а� (�адастровий�номер

8000000000:75:282:0026)�на�в�л.�Т�л�зи,�5

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�молочної���х-

ні,�наданою�відповідно�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�29.11.2005�№ 511/2972�«Про

оформлення�дитячій��лінічній�лі�арні�№ 5

Святошинсь�о�о�район��м.�Києва�права��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�молочної���хні

на�в�л.�Т�л�зи,�5���Святошинсь�ом��районі

м.�Києва»,�я�е�посвідчено�державним�а�том

на�право�постійно�о��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою,�зареєстрованим�в��низі�запи-

сів�державних�а�тів�на�право�постійно�о��о-

рист�вання� землею� № 05-9-00052� від

02.07.2008.

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

повідальністю�«фірма�«Фавор»,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в�оренд�

на�5�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,3120

�а� (�адастровий� номер

8000000000:75:282:0026)�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�молочної���хні�на�в�л.�Т�-

л�зи,�5,�літ.�Б���Святошинсь�ом��районі�

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

територіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз-

���з�наб�ттям�права�власності�на�нер�хоме

майно�(до�овір���півлі-продаж��нежитлово-

�о�б�дин���від�11.02.2013�№ 340)�(�ате�орія

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

б�дови,�заява�ДЦ�від�08.04.2015�№ 030-

000172541-014,�справа�А-21082).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«фірма�«Фавор»:

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

вача�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

3.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.3.�Питання�пайової��часті�та���ладен-

ня�з�Департаментом�е�ономі�и�та� інвес-

тицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�до�овор��про�пайов���часть

виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,�встанов-

лених�за�онодавством.

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

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

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

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре-

�онстр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання

оформлення�дозвільної�та�прое�тно-�ошто-

рисної�до��ментації�виріш�вати�в�поряд��,

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

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

тамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

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

значені�за�онодавством,�необхідні�для���ла-

дання�до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

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

б�ти�припинено�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішен-

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

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

хіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Левінському Олександру Євгенійовичу у власність 

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

у пров. Садовому, 85 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 73/1976 від 1 жовтня 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»,
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пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІНІЯ РІЕЛТІ» земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування торговельно$
офісного комплексу з вбудованими приміщеннями 

для організації побутового обслуговування населення 
з підземним паркінгом на вул. Нижній Вал, 17/8 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 56/1959 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону
України «Про оренду землі», законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що$
до розмежування земель державної та комунальної власності» та «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлен$
ня (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

сті)�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ЛІНІЯ�РІЕЛТІ»�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно-офісно�о��ом-

пле�с��з�вб�дованими�приміщеннями�для�ор-

�анізації�поб�тово�о�обсл��ов�вання�населен-

ня�з�підземним�пар�ін�ом�на�в�л.�Нижній�Вал,

17/8� �� Подільсь�ом�� районі�

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

вої�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�А-21526,

заява�ДЦ�№ 030-000187134-014�від�02.09.2015).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЛІНІЯ�РІЕЛТІ»,�за��мо-

ви�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�орен-

д��на�15�ро�ів�земельн��ділян���площею

0,1199� �а� (�адастровий� номер

8000000000:85:359:0010,�витя��з�Державно-

�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян-

���№�НВ-8000203422015)�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно-офісно�о��ом-

пле�с��з�вб�дованими�приміщеннями�для�ор-

�анізації�поб�тово�о�обсл��ов�вання�насе-

лення�з�підземним�пар�ін�ом�на�в�л.�Нижній

Вал,�17/8���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�із

земель��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з�перехо-

дом�права�власності�на�нер�хоме�майно�(до-

�овір���півлі-продаж��від�01.11.2013�№ 1236,

витя��з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на

нер�хоме�майно�про�реєстрацію�права�влас-

ності�від�01.11.2013,�номер�запис��про�пра-

во�власності�3197249).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«ЛІНІЯ�РІЕЛТІ»:

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.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

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

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

��ментації�та�питання�пайової��часті�виріш�-

вати�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством

У�раїни.

3.5.�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��мен-

ти,�визначені�за�онодавством,�необхідні

для���ладення�до�овор��оренди�земельної

ділян�и.

3.6.�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.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви-

�ористання�земельної�ділян�и�не�за�цільо-

вим�призначенням�тя�не�за�собою�припи-

нення�права��орист�вання�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

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Ле-

вінсь�ом��Оле�сандр��Єв�енійович��для�б�дів-

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

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

вом�,�85���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

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

сь�ої�заб�дови,�справа�№�А-16175).

2.�Передати��ромадянин��Левінсь�ом��Оле�-

сандр��Єв�енійович�,�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��3�цьо�о�рішення,���власність�земельн��ді-

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

8000000000:79:500:0007)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Садовом�,�85

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Левінсь�ом��Оле�сандр��Єв-

�енійович�:

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.�Ви�онати�роботи�з�інженерної�під�отов-

�и�території�по�захист��її�від�підтоплення�та�за-

топлення�повеневими�водами,�по�одивши�їх��

встановленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�12.07.2010

№ 19-8632,�Головно�о��правління�Держзема-

�ентства���м.�Києві�від�19.12.2013�№ 5447.

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 звільнення гр. Тарасюк Ю. А. від сплати пайової участі 
(внесків) у створенні соціальної 

та інженерно$транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 82/1985 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)
у створенні соціальної та інженерно$транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ$
ської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповнен$
нями), враховуючи заяву гр. Тарасюк Ю. А. від 29.06.2015 та протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань бюджету та соціально$економічного розвитку від 25.08.2015 № 32/57, Київська місь$
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Звільнити��р.�Тарасю��Ю.�А.�від�сплати�па-

йової��часті���створенні�соціальної�та�інженер-

но-транспортної�інфрастр��т�ри�м.�Києва��

зв’яз���з�б�дівництвом�індивід�ально�о�житло-

во�о�б�дин���літ.�«А»�за�альною�площею�341,80

�в.�м�(в�т.�ч,��араж�площею�26,30��в.�м)�(за�да-

ними�технічної�інвентаризації�КП�«Київсь�е�місь-

�е�бюро�технічної�інвентаризації�та�реєстрації

права�власності�на�об’є�ти�нер�хомо�о�май-

на»)���пров.�Василь�івсь�ом�,�8���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Жадьку Юрію Івановичу для експлуатації 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Лисогірській, 29 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 74/1977 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пере$
хідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Ки$
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин��Жадь���Юрію�Іва-

нович����приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0515� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:415:0330)�із�земель��ом�наль-

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

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д�на�в�л.�Лисо�ірсь�ій,�29���Голосіївсь�ом�

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

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

9225).

2.�Громадянин��Жадь���Юрію�Іванович�:

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�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.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу приватному акціонерному товариству 
«НЕО ВІТА» земельної ділянки для будівництва 

житлово$офісного торговельного комплексу 
з вбудовано$прибудованими приміщеннями громадського, 

соціального та торговельного призначення, 
з підземним та наземним паркінгами на просп. Возз’єднання, 19

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 65/1968 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен$
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас$
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз$
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и�приватном��а�-

ціонерном��товариств��«НЕО�ВІТА»�для�б�-

дівництва�житлово-офісно�о�тор�овельно�о

�омпле�с��з�вб�довано-приб�дованими�при-

міщеннями��ромадсь�о�о,�соціально�о�та�тор-

�овельно�о�призначення,�з�підземним�та�на-

земним�пар�ін�ами�на�просп.�Возз’єднання,

19���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови,�заява�ДЦ�від�08.09.2015�№ 01104-

000187622-014,�справа�№�Д-7222).

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

вариств��«НЕО�ВІТА»,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�10�ро-

�ів�земельн��ділян���площею�5,4164��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:63:127:0111,

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про

земельн��ділян���№�НВ-8000209502015)�для

б�дівництва�житлово-офісно�о�тор�овельно-
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�о��омпле�с��з�вб�довано-приб�дованими

приміщеннями��ромадсь�о�о,�соціально�о�та

тор�овельно�о�призначення,�з�підземним�та

наземним�пар�ін�ами�на�просп.�Возз’єднан-

ня,�19���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва.

3.�Приватном��а�ціонерном��товариств�

«НЕО�ВІТА»:

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.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

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

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

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

ри�від�22.07.2015�№ 9285/0/12/19-15,�Го-

ловно�о� �правління� Держ�ео�адастр�� ��

м.�Києві�від�07.09.2015�№ 19-26-7777.31-

2880/20-15.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

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

ством.

3.6.�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.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви-

�ористання�землі�не�за�цільовим�призначен-

ням�тя�не�за�собою�припинення�права��о-

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о��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 
Ковтанцю Павлу Михайловичу, 

Маловіку Володимиру Геннадійовичу, 
Ярощуку Євгену Миколайовичу для експлуатації 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Цимбалів Яр, 20/19 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 79/1982 від 1 жовтня 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�Ковтанцю�Павл�

Михайлович�,�Малові���Володимир��Геннаді-

йович�,�Ярощ����Єв�ен��Ми�олайович����спіль-

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

щею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:256:0001)�для�е�спл�атації�та

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

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

20/19���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва,�з�них:

— �ромадянин��Ковтанцю�Павл��Михайло-

вич� —�1/2�від�0,1000��а�(витя��про�державн�

реєстрацію�прав�від�18.07.2012);

— �ромадянин��Малові���Володимир��Генна-

дійович� —�1/4�від�0,1000��а�(витя��про�дер-

жавн��реєстрацію�прав�від�12.08.2012);

— �ромадянин��Ярощ����Єв�ен��Ми�олайо-

вич� —�1/4�від�0,1000��а�(витя��про�державн�

реєстрацію�прав�від�07.06.2012)�(�ате�орія�зе-

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

дови,�справа�П-9145).

2.�Громадянам�Ковтанцю�Павл��Михайлови-

ч�,�Малові���Володимир��Геннадійович�,�Яро-

щ����Єв�ен��Ми�олайович�:

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�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 земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» 

для експлуатації та обслуговування житлово$адміністративного
комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями

громадського і торговельного призначення та наземним 
і підземними паркінгами на вул. Івана Кудрі, 9/15 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 66/1969 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 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�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«БУДЖИТЛО-

СТАНДАРТ»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�житлово-адміністративно�о��омпле�-

с��з�вб�дованими�та�приб�дованими�примі-

щеннями��ромадсь�о�о�і�тор�овельно�о�при-

значення�та�наземним�і�підземними�пар�ін-

�ами�на�в�л.�Івана�К�дрі,�9/15���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�зем-

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

ДЦ�від�24.03.2014�№ 01013-000127353-014,

справа�Д-6899).

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

повідальністю�«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»,�за

�мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�дов-

�остро�ов��оренд��на�10�ро�ів�земельн��ді-

лян���площею�0,0083��а�(�адастровий�номер

8000000000:79:065:0016)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�житлово-адміністративно�о

�омпле�с��з�вб�дованими�та�приб�довани-

ми�приміщеннями��ромадсь�о�о�і�тор�овель-

но�о�призначення�та�наземним�і�підземни-

ми�пар�ін�ами�на�в�л.�Івана�К�дрі,�9/15���Пе-

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

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва���зв’яз���з�переходом�права�влас-

ності�на�майно�(до�овір���півлі-продаж��б�-

дівлі�трансформаторної�підстанції�№ 2180

від�20.02.2013�№ 93).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»:

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��мен-

ти,�визначені�за�онодавством,�необхідні�для

��ладання�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и.

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

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

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

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Депар-

тамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від�18.03.2013

№ 3245/0/12/19-13,�Головно�о��правління�Держзе-

ма�ентства���м.�Києві�від�18.02.2014�№ 19-26-0.31-

785/2-14.

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

повідно�до�за�онодавства.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви-

�ористання�земельної�ділян�и�не�за�цільо-

вим�призначенням�тя�не�за�собою�припи-

нення�права��орист�вання�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 приватизацію земельної ділянки громадянам 
Шепетуну Віталію Володимировичу, 

Маковській Лідії Петрівні, 
Маковській Ользі Михайлівні 

та Маковському Олегу Михайловичу для експлуатації 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Столєтова, 17 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 75/1978 від 1 жовтня 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�Шепет�н��Віта-

лію�Володимирович�,�Ма�овсь�ій�Лідії�Пет-

рівні,�Ма�овсь�ій�Ользі�Михайлівні�та�Ма-

�овсь�ом��Оле���Михайлович����спільн��част-

�ов��власність�земельн��ділян���площею

0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:274:0095)�для�е�спл�атації

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

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

лєтова,�17���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

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

альної��ромади�міста�Києва,�з�них:

— �ромадянин��Шепет�н��Віталію�Володи-

мирович� —�4/9�від�0,1000��а�(до�овір�дар�-

вання�від�03.04.92�№ 1�-485);

— �ромадянці�Ма�овсь�ій�Лідії�Петрівні —�1/54

від�0,1000��а�(свідоцтво�про�право�на�спадщин��за

за�оном�від�14.11.2008�№ 3-2984);

— �ромадянці�Ма�овсь�ій�Ользі�Михайлів-

ні —�29/108�від�0,1000��а�(свідоцтво�про�пра-

во�на�спадщин��за�за�оном�від�14.11.2008

№ 3-2989,�до�овір�дар�вання�частини�жит-

лово�о�б�дин���від�14.11.2003�№ 7185);

— �ромадянин��Ма�овсь�ом��Оле���Ми-

хайлович� —�29/108�від�0,1000��а�(свідоцтво

про� право� на� спадщин�� за� за�оном� від

14.11.2008�№ 3-2986,�до�овір�дар�вання�час-

тини�житлово�о�б�дин���від�14.11.2003�№ 7185)

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

мадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9123).

2.�Громадянам�Шепет�н��Віталію�Володи-

мирович�,�Ма�овсь�ій�Лідії�Петрівні,�Ма�ов-

сь�ій�Ользі�Михайлівні�та�Ма�овсь�ом��Оле-

���Михайлович�:

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

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

мельно�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�он-

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

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

��ментації�та�питання�пайової��часті�виріш�-

вати�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством

У�раїни.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�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.�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.�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
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу  Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  від 30 квітня 2015 року № 442 «Про встановлення тарифів 

та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін 
до деяких розпоряджень виконавчого органу  Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації)»

Розпорядження № 184 від 30 березня 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 статті 7 Закону України «Про житлово$комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 28

грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно$правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного під$
ходу до формування тарифів на житлово$комунальні послуги», з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�тарифів�та�стр��т�ри�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій,�я�і�надаються�підприємствами�територіальної��ромади�міста�Києва,

по��ожном��б�дин���о�ремо�для�здійснення�розрах�н�ів�із�споживачами�залежно�від�оплати�останніми�не�пізніше�або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим,�затверджених�розпо-

рядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30��вітня�2015�ро���№ 442,�зареєстрованим���Головном��територіальном���правлінні�юсти-

ції���місті�Києві�22�травня�2015�ро���за�№ 57/1168,�що�додаються.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о�оприлюднення.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30�березня�2016�ро���№�184

Зміни 
до тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються  підприємствами територіальної

громади міста Києва,  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше 
або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

1.�У��рафі�14�слова�"Обсл��ов�вання�димовентиляційних��аналів"�замінити�словами�"Обсл��ов�вання�димових�та�вентиляційних��аналів".

2.�У��рафі�15�слова�"Технічне�обсл��ов�вання�та�поточний�ремонт�систем�протипожежної�автомати�и�та�димовидалення,�а�та�ож�інших�вн�трішньоб�дин�ових�інженерних�систем���разі�їх

наявності"�замінити�словами�"Технічне�обсл��ов�вання�та�поточний�ремонт�мереж�еле�тропостачання�та�еле�трообладнання,�систем�протипожежної�автомати�и�та�димовидалення,�а�та�ож

інших�вн�трішньоб�дин�ових�інженерних�систем���разі�їх�наявності".

3.�У�розділі�"Деснянсь�ий�район":

3.1.�Позицію�№�56�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

56 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Бальзака
Оноре де

83/2 0,9250 0,1442 0,3286 0,0000 0,4477 0,0175 0,2122 0,0019 0,0019 0,0000 0,0286 0,0384 0,0273 0,0000 0,0000 0,1859 0,1360 0,25 3,29 2,50 2,99 2,27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

62 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Бальзака
Оноре де

89 0,8599 0,0811 0,2385 0,0000 0,2669 0,0087 0,2122 0,0016 0,0016 0,0000 0,0323 0,3270 0,0173 0,0000 0,0000 0,0991 0,0800 0,22 2,94 2,47 2,67 2,24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

101 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Буди&
щанська

6&а 0,9110 0,1097 0,3142 0,0000 0,2983 0,0124 0,2122 0,0040 0,0040 0,0000 0,0342 0,3040 0,0634 0,0000 0,0000 0,0806 0,1095 0,25 3,24 2,69 2,95 2,44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

104 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Буді&
вельників

10 1,3278 0,0697 0,4462 0,0000 0,0000 0,0000 0,0651 0,0068 0,0068 0,0000 0,0000 0,0468 0,0000 0,0000 0,0000 0,1677 0,0000 0,21 2,82 2,82 2,56 2,56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

265 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Ліс&
ківська

28&а 0,7860 0,1503 0,1927 0,0000 0,3442 0,0112 0,2122 0,0016 0,0016 0,0000 0,1059 0,2765 0,0152 0,0000 0,0000 0,1329 0,1030 0,23 3,08 2,47 2,80 2,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

285 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Мило&
славська

12 0,6897 0,2329 0,2503 0,0000 0,3780 0,0230 0,2122 0,0016 0,0016 0,0000 0,1258 0,2168 0,0109 0,0000 0,0000 0,1879 0,0680 0,24 3,17 2,55 2,88 2,32 

3.2.�Позицію�№�62�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3.3.�Позицію�№�101�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3.4.�Позицію�№�104�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3.5.�Позицію�№�265�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3.6.�Позицію�№�285�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

286 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Мило&
славська

12&а 0,8899 0,1898 0,2624 0,0000 0,3414 0,0304 0,2122 0,0014 0,0014 0,0000 0,1358 0,1550 0,0246 0,0000 0,0000 0,0976 0,0530 0,24 3,16 2,60 2,87 2,36 

3.7.�Позицію�№�286�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

15��вітня�2016�ро���№�40/1353

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

15��вітня�2016�ро���№�40/1353
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

287 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Мило&
славська

17&а 0,9173 0,1092 0,3111 0,0000 0,3487 0,0108 0,2135 0,0028 0,0028 0,0000 0,0218 0,4226 0,0279 0,0000 0,0000 0,1377 0,0675 0,26 3,42 2,86 3,11 2,60

3.8.�Позицію�№�287�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

297 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Мило&
славська

32/51&а 0,6655 0,1691 0,1865 0,0000 0,4234 0,0119 0,2122 0,0020 0,0020 0,0000 0,0440 0,1626 0,0152 0,0000 0,0000 0,1752 0,1461 0,22 2,92 2,16 2,66 1,96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

303 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Мило&
славська

47&а 0,7930 0,1389 0,2090 0,0000 0,3698 0,0109 0,2122 0,0021 0,0021 0,0000 0,1024 0,2681 0,0167 0,0000 0,0000 0,1493 0,1213 0,24 3,16 2,50 2,87 2,27

3.10.�Позицію�№�303�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3.9.�Позицію�№�297�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

38
0

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Радунська 9&а 0,7580 0,1137 0,2164 0,0000 0,3288 0,0114 0,2122 0,0021 0,0021 0,0000 0,0812 0,2809 0,0099 0,0000 0,0000 0,1026 0,1060 0,22 2,94 2,35 2,67 2,13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

381 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Радунська 9&б 0,7573 0,1647 0,2025 0,0000 0,2910 0,0089 0,2122 0,0015 0,0015 0,0000 0,0434 0,2601 0,0198 0,0000 0,0000 0,1250 0,0729 0,22 2,85 2,36 2,59 2,15

3.12.�Позицію�№�381�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3.11.�Позицію�№�380�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

383 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Радунська 11&а 0,7862 0,1142 0,2053 0,0000 0,3322 0,0115 0,2122 0,0021 0,0021 0,0000 0,0816 0,2858 0,0204 0,0000 0,0000 0,1039 0,1059 0,23 2,99 2,39 2,72 2,18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

391 КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

вул. Радунська 46&б 0,7999 0,1253 0,3342 0,0000 0,3224 0,0105 0,2122 0,0019 0,0019 0,0000 0,0208 0,3182 0,0350 0,0000 0,0000 0,1694 0,0950 0,24 3,23 2,66 2,94 2,42

3.14.�Позицію�№�391�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3.13.�Позицію�№�383�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

49
3

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м. Києва"

просп.
Маяковського
Володимира

20&в 1,1082 0,0731 0,2611 0,0000 0,2289 0,0099 0,2109 0,0034 0,0034 0,0000 0,0320 0,4267 0,0383 0,0000 0,0000 0,1138 0,0845 0,26 3,42 3,00 3,11 2,73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

54
6

КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Дніпровського
району м. Києва" 

вул. Малишка
Андрія

3  (7, 8,
13&16
під'їзди)

0,4514 0,1448 0,2849 0,0000 0,5626 0,0365 0,3219 0,0026 0,0030 0,0214 0,0250 0,1186 0,0000 0,0000 0,0000 0,0944 0,5921 0,27 3,51 1,94 3,19 1,76

4.�Позицію�№�546�розділ��"Дніпровсь�ий�район"�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3.15.�Позицію�№�493�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

Керівник апарату
В. Бондаренко 

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16 квітня 2008 року № 552 

«Про впровадження системи «Єдине інвестиційне вікно» 
для оперативного розгляду пропозицій інвесторів 

та залучення інвестицій з метою належної підготовки 
та проведення ЄВРО$2012»

Розпорядження № 229 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про
питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого ор$
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою упорядкування діяльно$
сті консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених виконавчим органом Київської місь$
кої ради (Київською міською державною адміністрацією):

Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�від�16��вітня�2008�ро���№ 552

«Про�впровадження�системи�«Єдине�інвес-

тиційне�ві�но»�для�оперативно�о�роз�ляд�

пропозицій�інвесторів�та�зал�чення�інвести-

цій�з�метою�належної�під�отов�и�та�прове-

дення�ЄВРО-2012».

Голова В.Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 18 вересня 2015 року № 920 «Про проведення 
інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 

до реалізації інвестиційного проекту «Встановлення станцій 
доочистки питної води типа БАВ (бювет активованої води) 

для забезпечення безкоштовною якісною питною водою 
закладів освіти Оболонського району (Лот 1)»

Розпорядження № 228 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк$
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер$
но$транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав$
ня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу$
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза$
вершеного будівництва, інженерно$транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 16 березня 2016 року № 81/2016), з метою підвищення ефективності залучення ін$
весторів:

1.�У�за�олов���та�п�н�ті�2�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�18�ве-

ресня�2015�ро���№ 920�«Про�проведення�ін-

вестиційно�о��он��рс��із�зал�чення�інвестора

до�реалізації�інвестиційно�о�прое�т��«Встанов-

лення�станцій�доочист�и�питної�води�типа�БАВ

(бювет�а�тивованої�води)�для�забезпечення
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Додато��12

до�розпорядження��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�14.04.2016�р.�№�227

Ліміти споживання теплової, електричної енергії, природного газу,
водопостачання та водовідведення на 2016 рік для бюджетних установ

міського та районного підпорядкування

Додато��13

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�14.04.2016�р.�№�227

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
лімітів споживання електричної енергії на 2016 рік 

для комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення 
м. Києва "Київміськсвітло"

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Теплова енергія 
тис. Гкал

Електрична енергія 
тис. кВат. год. 

Природний  газ 
тис. куб. м 

Водопостачання та
водовідведення     

тис. куб.м

Ліміти
спожи&

вання на
2016 рік

Завдання
шодо

скоро&
чення

спожи&
вання на
2016 рік

Ліміти
спожи&

вання на
2016 рік

Завдання
щодо

скоро&
чення

спожи&
вання на
2016 рік

Ліміти
спожи&

вання на
2016 рік

Завдання
щодо

скоро&
чення

спожи&
вання на
2016 рік

Ліміти
спожи&

вання на
2016 рік

Завдання
щодо

скоро&
чення

спожи&
вання на
2016 рік

І 2 3 4 5 6 7 8 9

Голосіівський район 49,785 4,979 7136,077 356,804 205,081 20,508 369,252 18,463

Дарницький район 91,407 9,141 14568,529 728,426 4,216 0,422 869,204 43,460

Деснянський район 74,181 7,418 9792,587 489,629 11,705 1,171 460,277 23,014

Дніпровський район 83,241 8,324 10114,101 505,705 90,847 9,085 625,085 31,254

Оболонський район 56,230 5,623 8912,770 445,639 6,477 0,648 435,086 21,754

Печерський район 25,353 2,535 4542,179 227,109 11,332 1,133 193,811 9,691

Подільський район 46,594 4,659 6009,845 300,492 25,300 2,530 373,946 18,697

Святошинський
район

63,723 6,372 8427,164 421,358 5,285 0,529 435,228 21,761

Солом 'янський
район

50,081 5,008 7951,037 397,552 268,053 26,805 431,169 21,558

Шевченківський
район

63,390 6,339 6868,914 343,446 103,562 10,356 365,694 18,285

Всього по районах: 603,985 60,399 84323,203 4216,160 731,858 73,186 4558,752 227,938

Всього по
департаментах,
управліннях та
інших структурних
підрозділах
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) та
секретаріату
Київської міської
ради

253,285 25,329 69375,887 3468,794 2579,154 257,915 3348,745 167,437

ВСЬОГО ПО МІСТУ: 857,270 85,727 153699,090 7684,955 3311,012 331,101 7907,497 395,375

крім того, по КП
"Київміськсвітло"

0,000 0,000 63531,500 3176,575 0,000 0,000 0,000 0,000

1 2 3 4 5

січень 0,000 7 524,00 0,000 0,00

лютий 0,000 5 968,50 0,000 0,00

березень 0,000 5 307,00 0,000 0,00

квітень 0,000 4 400,00 0,000 0,00

травень 0,000 3 363,00 0,000 0,00

червень 0,000 3 060,00 0,000 0,00

липень 0,000 3 185,00 0,000 0,00

серпень 0,000 3 934,50 0,000 0,00

вересень 0,000 4 876,00 0,000 0,00

жовтень 0,000 6 382,50 0,000 0,00

листопад 0,000 7 347,00 0,000 0,00

грудень 0,000 8 184,00 0,000 0,00

Всього : 0,000 63531,50 0,000 0,000

Місяць року Теплова енергія 
тис. Гкал

Електроенергія 
тис. кВт. год.

Природний газ 
тис. куб.м.

Водопостачання та
водовідведення 

тис. куб. м

ліміти споживання 
на 2016 рік

ліміти споживання 
на 2016 рік

ліміти споживання 
на 2016 рік

ліміти споживання 
на 2016 рік

червень 0,000 36,000 0,000 0,090

липень 0,000 36,000 0,000 0,090

серпень 0,000 35,000 0,000 0,087

вересень 0,000 33,000 0,000 0,087

жовтень 0,038 33,000 0,000 0,087

листопад 0,052 33,000 0,000 0,087

грудень 0,055 36.000 0,000 0,087

Всього 0,330 380,000 0,000 1,016

За�інчення�додат�ів�до�розпорядження�№�227�від�14��вітня�2016�ро���

Почато����номері�за�20��вітня�2016�р.

Про надання Національному 
антикорупційному бюро України 

в постійне користування земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративних та господарських будівель

на вул. Сурикова, 3 у Солом’янському районі
Розпорядження № 207 від 8 квітня 2016 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен$
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас$
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи, що земельна ділянка
зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ді$
лянку від 09 грудня 2015 року № НВ$8000239172015), право державної власності на яку зареєстровано в Дер$
жавному реєстрі речових прав на нерухоме майно (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 24 грудня 2015 року № 50770597), а також звернення Національ$
ного антикорупційного бюро України від 10 лютого 2016 року № 03/2$113/3171, в межах функцій місцевого
органу виконавчої влади:

1.�Припинити�Міністерств��промислової�по-

літи�и�У�раїни�право�постійно�о��орист�вання

земельною�ділян�ою�на�в�л.�С�ри�ова,�3���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(державний�а�т

на�право�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою�від�17�червня�2005�ро���№ 06-9-00037)

і�зарах�вати�її�до�земель�запас��житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови�(справа�А-22245).

2.�Надати�Національном��анти�ор�пційном�

бюро�У�раїни,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�розпорядження,���постійне��орист�ван-

ня�земельн��ділян���площею�1,1390��а�(�адас-

тровий�номер�8 000 000 000:72:063:0024)�для

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

них�та��осподарсь�их�б�дівель�на�в�л.�С�ри�о-

ва,�3���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель�державної�власності�за�рах�но��земель

запас��житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови�(�а-

те�орія�земель-землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови).

3.�Національном��анти�ор�пційном��бюро

У�раїни:

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.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���ме-

жах�земельної�ділян�и.

3.4.�У�разі�потреби�в�проведенні�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.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

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�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.
Голова В.Кличко

Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

яка перебуває в постійному користуванні 
Державного видавництва «Преса України» Державного 

управління справами для експлуатації та обслуговування 
адміністративних та виробничих будівель видавництва, 

на просп. Перемоги, 50 у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 208 від 8 квітня 2016 року

Відповідно до статей 17, 84, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеуст$
рій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розглянувши лист Державного видавництва «Преса України» Державного управління справами від 03 груд$
ня 2015 року № 1$1204$к та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

без�оштовною�я�існою�питною�водою�за�ла-

дів�освіти�Оболонсь�о�о�район��(Лот�1)»�сло-

ва�«Встановлення�станцій�доочист�и�питної�во-

ди�типа�БАВ�(бювет�а�тивованої�води)�для�за-

безпечення�без�оштовною�я�існою�питною�во-

дою�за�ладів�освіти�Оболонсь�о�о�район��(Лот

1)»�замінити�словами�«Встановлення�станцій

доочист�и�питної�води�для�додат�ово�о�забез-

печення�без�оштовною�я�існою�питною�водою

за�ладів�освіти�Оболонсь�о�о�район��(Лот�1)».

2.�У�Перелі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�-

чення�інвестицій,�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

18�вересня�2015�ро���№ 920,�слова�«Встанов-

лення�станцій�доочист�и�питної�води�типа�БАВ

(бювет�а�тивованої�води)�для�забезпечення

без�оштовною�я�існою�питною�водою�за�ла-

дів�освіти�Оболонсь�о�о�район��(Лот�1)»�замі-

нити�словами�«Встановлення�станцій�доочист-

�и�питної�води�для�додат�ово�о�забезпечення

без�оштовною�я�існою�питною�водою�за�ла-

дів�освіти�Оболонсь�о�о�район��(Лот�1)».
Голова В.Кличко
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1.�По�одити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и,�я�а

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

но�о�видавництва�«Преса�У�раїни»�Державно-

�о��правління�справами�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�адміністративних�та�виробничих

б�дівель�видавництва,�на�просп.�Перемо�и,�50

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

ділян�а�площею�6,8717��а,��адастровий�номер

8000000000:88:093:0001),�я�ою�передбачено

форм�вання�трьох�земельних�діляно��площа-

ми�0,9445,�0,2624�та�5,6648��а�(справа�номер

А-22065).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про реконструкцію кабельних мереж напругою 110 кВ 
на вулиці Щусєва в Шевченківському районі

Розпорядження № 212 від 11 квітня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26$1 Закону Укра$

їни «Про благоустрій населених пунктів», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18, 19,
21 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання ро$
біт на автомагістралях та шляхово$транспортних спорудах міста»:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств�

«КИЇВЕНЕРГО»�(далі —�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»)

за�власні��ошти�відповідно�до�розробленої

та�затвердженої�в��становленом��поряд��

прое�тно-�ошторисної�до��ментації�з�14��віт-

ня�до�01�вересня�2016�ро���ви�онати�робо-

ти�з�ре�онстр��ції��абельних�мереж�напр�-

�ою�110��В�з�част�овим�розриттям�трот�арів

на�в�лиці�Щ�сєва�та�проїзної�частини�в�лиці

Щ�сєва�з�част�овим�обмеженням�р�х��транс-

порт�.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

2.1.�Розробити�та�по�одити�в��правлінні�пре-

вентивної�діяльності�Головно�о��правління�На-

ціональної�поліції���місті�Києві�та�подати�на�за-

твердження�Департамент��транспортної�інфра-

стр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на

ділян�ах�в�лично-дорожньої�мережі,�де�пла-

н�ється�тимчасове�обмеження�р�х��автомо-

більно�о�транспорт�.

2.2.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�за-

безпечити�вільний�і�безпечний�прохід�пішохо-

дів�та�проїзд�автотранспорт��до�приле�лих�б�-

дин�ів�і��станов,�встановивши�відповідн��о�о-

рож�,�а�та�ож���разі�необхідності —�пішохідні

міст�и�шириною�не�менше,�ніж�1,5�м.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини�за�типом�існ�ючо�о�на

повн��її�ширин��по�всій�довжині�розриття,�а�по-

�риття�трот�арів —�на�всю�ширин��та�довжи-

н��в�межах�розриття�фі��рними�елементами

мощення.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ерівни�а

Департамент���апітально�о�б�дівництва�Стр��-

т�рно�о�відо�ремлено�о�підрозділ��«Київсь�і

еле�тричні�мережі»�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�Гайд�-

�а�О.�І.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.
Голова В. Кличко

Про проведення спортивно$масового заходу 
«Київський напівмарафон — 2016»

Розпорядження № 216 від 13 квітня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та

проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно$просвіт$
ницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 24 червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення громадської організації «Бігова Україна» від
03.02.2016 № 15, з метою популяризації та розвитку фізичної культури і спорту у місті Києві, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив���ромадсь�ої�ор�а-

нізації�«Бі�ова�У�раїна»�щодо�проведення�в�м.

Києві�17��вітня�2016�ро���з�09.00�до�16.00

спортивно-масово�о�заход��«Київсь�ий�напів-

марафон —�2016»�(далі —�Захід)�за�маршр�-

том:�Контра�това�площа —�в�лиця�Петра�Са-

�айдачно�о —�Дніпровсь�ий��звіз —�Набереж-

не�шосе —�в�лиця�Набережно-Хрещатиць-

�а —�Гавансь�ий�міст —�в�лиця�Набережно-

Рибальсь�а —�Мос�овсь�ий�міст —�в�лиця

Тр�ханівсь�а —�Володимирсь�ий��звіз —�в�-

лиця�Петра�Са�айдачно�о —�Контра�това�пло-

ща.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов���та�проведення�Заход��взяла�на�се-

бе��ромадсь�а�ор�анізація�«Бі�ова�У�раїна».

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�сприяти�вирішенню�ор�анізаційних�питань,

пов’язаних�з�проведенням�Заход�.

4.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер��вання�бри�ад�е�стреної�(швид�ої)�медич-

ної�допомо�и�під�час�проведення�Заход�.

5.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�та��правління�патр�льної

поліції���м.�Києві�Департамент��патр�льної�по-

ліції�забезпечити:

5.1.�Охорон���ромадсь�о�о�поряд���з�пере-

�риттям�р�х��транспорт��під�час�проведення

Заход��17��вітня�2016�ро���з�09.00�до�16.00�за

маршр�том,�зазначеним���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,�та�з�16��вітня�з�05.00�до�17��віт-

ня�2016�ро���до�22.00�(на�період�монтаж�/де-

монтаж��сценічних��онстр��цій�на�Контра�то-

вій�площі).

5.2.�С�проводження�автомобілями�патр�ль-

ної�сл�жби��часни�ів�Заход��Києвом�за�мар-

шр�том,�зазначеним�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

6.�Громадсь�ій�ор�анізації�«Бі�ова�У�раїна»

забезпечити�дотримання�Правил�бла�о�ст-

рою�м.�Києва,�затверджених�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро��

№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�проведен-

ня�Заход��і�відновлення�пор�шено�о�бла�о-

�строю���зв’яз���з�встановленням�сценічних

�онстр��цій�з�16��вітня�з�05.00�до�17��вітня

2016�ро���до�22.00�(на�період�монтаж�/де-

монтаж��сценічних��онстр��цій�на�Контра�то-

вій�площі).

7.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

встановленом��поряд���на�час�проведення�за-

ходів�внести�зміни���робот��маршр�тів�назем-

но�о�пасажирсь�о�о�транспорт�,�шлях�слід�-

вання�я�их�проходить�в�лицями,�де�б�де�про-

водитися�Захід�відповідно�до�схеми�ор�аніза-

ції�дорожньо�о�р�х�.

8.�На�час�проведення�Заход���ромадсь�ій

ор�анізації�«Бі�ова�У�раїна»�розробити�і�по�о-

дити�з��правлінням�превентивної�діяльності�Го-

ловно�о��правління�Національної�поліції���м.

Києві�та�подати�на�затвердження�до�Департа-

мент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�схем��ор�ані-

зації�дорожньо�о�р�х�.

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.
Голова В. Кличко

Про закріплення об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 219 від 14 квітня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час$

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра$
ди від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі$
альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфра$
структури», враховуючи звернення Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 10 серпня 2015 року № 061$8808), Київського місь$
кого психоневрологічного диспансеру № 5 (листи від 19 червня 2015 року № 461/03 та від 23 вересня 2015 ро$
ку № 798/02), Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва (листи від 29 липня
2015 року № 1170 та від 29 вересня 2015 року № 1719), з метою надання своєчасної медичної допомоги насе$
ленню та раціонального використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві�оперативно�о��прав-

ління�за�Центром�е�стреної�медичної�допомо-

�и�та�медицини��атастроф�міста�Києва�об’є�-

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

ди�міста�Києва�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Київсь�ом��місь�ом��психоневроло�ічно-

м��диспансер��№ 5�та�Центр��е�стреної�ме-

дичної�допомо�и�та�медицини��атастроф�міс-

та�Києва�в��становленом��поряд���здійснити

прийом-передач��об’є�тів,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�та��опії�а�тів�нада-

ти�до�Департамент���ом�нальної�власності�м.

Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції).

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

14.04.2016�№�219

Об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
що закріплюються на праві оперативного управління 

за Центром екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф міста Києва

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

№ Назва Площа, кв. м Первісна вартість,
грн

Знос Залишкова
вартість, грн

1 Нежилий будинок вул.
Виборзька, 89

1142,0 1677511,00 787249,00 890262,00

2 Модуль опалення (ГВП) — 29311,00 29311,00 0,00

Про надання земельної ділянки Госпіталю 
(з поліклінікою) Головного управління МВС України 

в місті Києві для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд закладу на вул. Платона Майбороди, 19 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 220 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 116, 120, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен$
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас$
ності», враховуючи рішення Київської міської ради від 20 листопада 2014 року № 501/501 «Про затверджен$
ня проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Госпіталю (з поліклінікою) Головного управлін$
ня МВС України в місті Києві для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Платона
Майбороди, 19 у Шевченківському районі м. Києва», а також лист Госпіталю (з поліклінікою) Головного управ$
ління МВС України в місті Києві від 16 жовтня 2015 року № 37/710, в межах функцій місцевого органу вико$
навчої влади:

1.�У�зв’яз���з�передачею�Госпіталю�(з�полі-

�ліні�ою)�Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в

місті�Києві�б�дівель�та�спор�д�(а�т�прийом�-

передачі�б�дівель�та�спор�д�від�26�травня�2010

ро��,�лист�Фонд��державно�о�майна�У�раїни

від�21�серпня�2015�ро���№ 10-15-15011)�при-

пинити�з�віднесенням�до�земель�запас��житло-

вої�та��ромадсь�ої�заб�дови�право��орист�-

вання:

1.1.�Управлінню�вн�трішніх�справ�ви�он�ом�

місь�ради:�

земельною�ділян�ою�площею�1,4439��а,�від-

веденою�з�ідно�з�рішеннями�ви�онавчо�о��о-

мітет��Київсь�ої�місь�ої�Ради�деп�татів�тр�дящих

від�07�травня�1973�ро���№ 631�«Про�відведен-

ня�земельної�ділян�и��правлінню�вн�трішніх

справ�місь�ви�он�ом��по�в�л.�Ман�їльсь�о�о

під�б�дівництво�полі�ліні�и»�та�ви�онавчо�о��о-

мітет��Київсь�ої�місь�ої�Ради�народних�деп�та-

тів�від�24�січня�1984�ро���№ 70/1�«Про�відведен-

ня�додат�ової�земельної�ділян�и��правлінню

вн�трішніх�справ�ви�он�ом��місь�ради�для�б�-

дівництва�лі��вально�о��орп�с��по�в�л.�Ман�їль-

сь�о�о,�11�в�Шевчен�івсь�ом��районі»;

частиною�земельної�ділян�и�площею�0,1700

�а,�відведеною�з�ідно�з�рішенням�ви�онавчо�о

�омітет��Київсь�ої�місь�ої�Ради�народних�де-

п�татів�від�15�жовтня�1979�ро���№ 1355/2�«Про

відведення�земельної�ділян�и��правлінню�вн�т-

рішніх�справ�ви�он�ом��місь�ради�для�б�дів-

ництва�житлово�о�б�дин���та�дозвіл�на�ре�он-

стр��цію�існ�ючих�на�ній�б�дин�ів�для�влашт�-

вання�харчобло���та�їдальні».

1.2.�Районном��відділ��Народної�Освіти�Мо-

лотовсь�о�о�район�:�

частиною�земельної�ділян�и�площею�0,0628

�а,�відведеною�з�ідно�з�рішенням�ви�онавчо�о

�омітет��Київсь�ої�місь�ої�Ради�деп�татів�тр�дя-

щих�від�15�люто�о�1955�ро���№ 183�«Про�відвод

земельної�ділян�и�відділ��Народної�Освіти�Моло-

товсь�о�о�район��по�в�л.�Отрадній�№ 23».

2.�Надати�Госпіталю�(з�полі�ліні�ою)�Голов-

но�о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві,�за

�мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�розпоряджен-

ня,�в�постійне��орист�вання�земельн��ділян��

площею� 1,6591� �а� (�адастровий� номер

8000000000:91:112:0011)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�за�лад��на
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в�л.�Платона�Майбороди,�19���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва�із�земель�державної�влас-

ності�за�рах�но��земель�запас��житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови�(�ате�орія�земель —�зем-

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

Д-6063).

3.�Госпіталю�(з�полі�ліні�ою)�Головно�о��прав-

ління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�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.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�У�разі�потреби�в�проведенні�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.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�на�земель-

н��ділян���в�поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

24�травня�2012�ро���№ 6602/0/18-3/19-12,

Державно�о��правління�охорони�нав�олишньо-

�о�природно�о�середовища�в�м.�Києві�від�03

�р�дня�2012�ро���№ 05-08/7536,�Головно�о

�правління�охорони���льт�рної�спадщини�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26

листопада�2012�ро���№ 6437,�Головно�о��прав-

ління�Держ�омзем����місті�Києві�від�04��р�дня

2012�ро���№ 945.

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.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

рішення�ви�онавчо�о��омітет��Київсь�ої�місь-

�ої�Ради�деп�татів�тр�дящих�від�07�травня�1973

ро���№ 631�«Про�відведення�земельної�ділян-

�и��правлінню�вн�трішніх�справ�місь�ви�он�о-

м��по�в�л.�Ман�їльсь�о�о�під�б�дівництво�по-

лі�ліні�и»;

рішення�ви�онавчо�о��омітет��Київсь�ої�місь-

�ої�Ради�народних�деп�татів�від�24�січня�1984

ро���№ 70/1�«Про�відведення�додат�ової�зе-

мельної�ділян�и��правлінню�вн�трішніх�справ

ви�он�ом��місь�ради�для�б�дівництва�лі��валь-

но�о��орп�с��по�в�л.�Ман�їльсь�о�о,�11�в�Шев-

чен�івсь�ом��районі».

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В.Кличко

Про затвердження акта приймання$передачі квартир 
N№ 34,70 на вул. Дяченка, 20 до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та сфери 
управління Дарницької районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 222 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно$
сті», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному госпо$
дарському віданні або оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23 листопада 2012 року № 2100 «Про утворення комісії виконавчого органу Київської місь$
кої ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого житлового фонду в ко$
мунальну власність територіальної громади міста Києва» та від 06 березня 2015 року № 212 «Про безоплатне
прийняття від Міністерства внутрішніх справ України до комунальної власності територіальної громади міс$
та Києва квартир N№ 34, 70 на вул. Дяченка, 20 в Дарницькому районі», в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.�Затвердити�а�т�приймання-передачі��вар-

тир�N№ 34,�70�на�в�л.�Дячен�а,�20�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�сфери��правління�Дарниць�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,�що

додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної��адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В.Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання земельної ділянки 
Шевченківському районному управлінню 

Головного управління МВС України в м. Києві для експлуатації
та обслуговування адміністративної будівлі 

на вул. Герцена, 9 
у Шевченківському районі м. Києва

Розпорядження № 224 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до статей 17, 92, 120, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас$
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішення Київ$
ської міської ради від 23 вересня 2014 року № 256/256 «Про затвердження проекту землеустрою щодо від$
ведення земельної ділянки Шевченківському районному управлінню Головного управління МВС Укра$
їни в м. Києві для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Герцена, 9 у Шевчен$
ківському районі м. Києва» та розглянувши лист Шевченківського районного управління Головного управ$
ління МВС України в м. Києві від 23 жовтня 2014 року № 59/23816, в межах функцій місцевого органу ви$
конавчої влади:

1.�Припинити�Київсь�ом��вищом��інженер-

ном��радіотехнічном���чилищ��право��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою�площею�0,3575

�а,�відведеною�рішенням�ви�онавчо�о��омі-

тет��Київсь�ої�місь�ої�Ради�деп�татів�тр�дя-

щих�від�06�липня�1970�ро���№ 1146�«О�вьіде-

лении�земельно�о��част�а�«КВИРТУ»�по��л.

Герцена�N№ 9,�11,�13,�15�под�строительство

столовой�на�2000�посадочных�мест»,�в�зв’яз-

���з�передачею�Шевчен�івсь�ом��районном�

�правлінню�Головно�о��правління�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�адміністративної�б�дівлі�(лист

Фонд��державно�о�майна�У�раїни�від�09.02.2011

№ 10-15-1737)�та�віднести�цю�земельн��ді-

лян���до�земель�запас��житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови.

2.�Надати�Шевчен�івсь�ом��районном�

�правлінню�Головно�о��правління�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві,�за��мови�ви�онання�п�н�т�

3�цьо�о�розпорядження,�в�постійне��орис-

т�вання�земельн��ділян���площею�0,4848

�а� (�адастровий� номер

8000000000:91:091:0016)�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�адміністративної�б�дів-

лі�на�в�л.�Герцена,�9���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�із�земель�державної�влас-

ності�за�рах�но��земель�запас��житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови�(0,3575��а)�та�за�ра-

х�но��місь�их�земель,�не�наданих���влас-

ність�чи��орист�вання�(0,1273��а)�(�ате�о-

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

заб�дови,�справа�Д-5137).

3.�Шевчен�івсь�ом��районном���правлін-

ню�Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в�м.

Києві:

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

вача�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

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

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

ф�н�ціон�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,

розміщених���межах�земельної�ділян�и.

3.3.�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,��становлених�за�онодав-

ством.

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

вати�в��становленом��поряд��.

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

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

ри�від�21�березня�2012�ро���№ 3634/0/18-

3/19-12,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�25��р�дня�2013�ро-

���№ 5583.

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

трації�права�постійно�о��орист�вання�на�зе-

мельн��ділян���в�поряд��,�встановленом�

За�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію

речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтя-

жень».

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.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,

рішення�ви�онавчо�о��омітет��Київсь�ої�місь-

�ої�Ради�деп�татів�тр�дящих�від�06�липня

1970�ро���№ 1146�«О�вьіделении�земельно-

�о��част�а�«КВИРТУ»�по��л.�Герцена�N№ 9,

11,�13,�15�под�строительство�столовой�на

2000�посадочных�мест».

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В.Кличко

Про реконструкцію (протиаварійні роботи) 
підпірних стінок на схилі біля будинку № 14 

на проспекті Червонозоряному 
в Солом’янському районі

Розпорядження № 232 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самовряду$
вання в Україні», Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про регулювання містобудівної ді$
яльності», постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист
територій, об’єктів і споруд від зсувів», постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466
«Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», рішення Київської міської ради від 25 грудня
2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», враховуючи протокол Постійної комісії з пи$
тань техногенно$екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 01.12.2015 № 80 «Про зсувонебезпечний стан схилу біля жит$
лового будинку № 14 на просп. Червонозоряному у Солом’янському районі», з метою виконання робіт з рекон$
струкції (протиаварійних робіт) підпірних стінок на схилі біля будинку № 14 на проспекті Червонозоряному в
Солом’янському районі та запобігання подальшому розвитку аварійних процесів, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�ре�онстр��цію�(протиаварійні

роботи)�підпірних�стіно��на�схилі�біля�б�дин��

№ 14�на�проспе�ті�Червонозоряном��в�Соло-

м’янсь�ом��районі.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Ди-

ре�ція�з��апітально�о�б�дівництва�та�ре�он-

стр��ції�«Київб�дре�онстр��ція»�замовни�ом

ре�онстр��ції�(протиаварійних�робіт)�підпірних

стіно��на�схилі�біля�б�дин���№ 14�на�проспе�-

ті�Червонозоряном��в�Солом’янсь�ом��райо-

ні.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�з

�апітально�о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�«Київ-

б�дре�онстр��ція»:

3.1.�Визначити�прое�тн��та�підрядн��ор�ані-

зації�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті

1�цьо�о�розпорядження,�в��становленом��по-

ряд��.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в��становленом��поряд���прое�тної�до-

��ментації�на�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання�під-

�отовчих�та�б�дівельних�робіт.

3.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладення�до�овор��підряд��на

ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�(протиаварій-

них�робіт)�передбачити��мови�щодо�надання

підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт

та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації

об’є�та.

3.6.�Забезпечити�ви�онання�робіт�з�ре�онстр��-

ції�(протиаварійних�робіт)�підпірних�стіно��на

схилі�біля�б�дин���№ 14�на�проспе�ті�Червоно-

зоряном��в�Солом’янсь�ом��районі�та�прий-

няття�об’є�та�в�е�спл�атацію�в��становленом�

поряд��.

4.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�подати�до�Департамент��е�ономі-

�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лю-

чення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,�до�про�рам�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�п-

ні�ро�и.

5.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт�з�ре�онстр��ції�(протиаварій-

них�робіт)�підпірних�стіно��на�схилі�біля�б�дин-

���№ 14�на�проспе�ті�Червонозоряном��в�Со-

лом’янсь�ом��районі�зарахов�ється�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

6.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�після�завершення�робіт�забезпечити�в��с-

тановленом��поряд���зарах�вання�майна�до

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

ди�міста�Києва.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В.Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ïîëêîâíèêà Ïîòºõ³íà, 3-À. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 42,70 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ çä³éñíþþòü áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó,
ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ
îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà ñòàíîâèòü äî 100 êâ. ì òà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ïëàòà: 1 ãðèâíÿ íà ð³ê
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà" (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17á, ì. Êè¿â, òåë. 525-19-63).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî âèêëèê â ñóä Áóöåíêî Îëåêñó Âîëîäèìèðîâè÷à ÿê ñï³ââ³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³

Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹761/524/15-
ö çà çàÿâîþ â³äïîâ³äà÷à Áóöåíêî Îëåíè Ñòåïàí³âíè ïðî ïåðåãëÿä çàî÷íîãî ð³øåííÿ ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà
ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Êîìåðö³éíèé áàíê "Ïðèâàòáàíê"" äî Áóöåíêî Îëåêñè
Âîëîäèìèðîâè÷à, Áóöåíêî Îëåíè Ñòåïàí³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 27.04.2016 ðîêó î 9.30 â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³
ì. Êèºâà, êàá. 403 (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-À). Ñóä âèêëêèêàº Áóöåíêî Îëåêñó Âîëîäèìèðîâè÷à
â ÿêîñò³ ñï³ââ³äïîâ³äà÷à.

ßâêà äî ñóäó º îáîâ’ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè.
Ñóääÿ À. À. Îñàóëîâ

Ç ìåòîþ óðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, íà âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè ¹2780
â³ä 16.11.1992 ð. "Ïðî îñíîâè ì³ñòîáóäóâàííÿ" òà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹
217 â³ä 20.05.2006 ð. "Ïðî çàõèñò ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà òà ïðèïèíåííÿ
õàîòè÷íî¿ çàáóäîâè ì. Êèºâà" ïîâ³äîìëÿºìî ïðî íàñòóïíå. Âë³òêó 2016 ðîêó
ÒÎÂ "Íîâîïå÷åðñüêèé Ïîñàä" ïëàíóº çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ êîìïëåêñó âèðîáíè÷î-
òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè ÓÁÊ ï³ä ãðîìàäñüêî-òîðãîâåëüíî-âèðîáíè÷èé êîìïëåêñ çà àäðåñîþ:
âóë. Ïàòð³ñà Ëóìóìáè, 5.

Íà âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè ¹2780 â³ä 16.11.1992 ð. "Ïðî îñíîâè

ì³ñòîáóäóâàííÿ", ç ìåòîþ óðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, ïîâ³äîìëÿºìî ïðî íàñòóïíå.

Ç êâ³òíÿ 2016 ðîêóÒÎÂ "Ãàóäè Äåâåëîïìåíò"ìàº íàì³ðè ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî òîðãîâåëüíî-

àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîìïëåêñó ç àâòîñòîÿíêîþ çà àäðåñîþ 8 ì³êðîðàéîí "Ïîçíÿêè",

ä³ë. 43-44 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. Êîíòàêòí³ äàí³: òåë. (044) 232-23-62.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº
êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- äèðåêòîðà Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó;

- äèðåêòîðà Ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ-êâàðòèðè Ï. Ã. Òè÷èíè â ì. Êèºâ³

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â,
â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü
ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó,
òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó
òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò
äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó
êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â-01004, áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðà-

ö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð îðåí-
äíî¿ ïëàòè,

ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂ-
ÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 Ïîâåðõ
ïðîñï. Âàòó-

ò³íà, 4-À
15,20

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèé-
ìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 29.02.2016

1 ãðí íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê

2 1 Ïîâåðõ
âóë. Êèáàëü-
÷è÷à, 13-Á

19,40
Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèé-

ìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 29.02.2016

1 ãðí íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê

Ð³øåííÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéñóäó ì. Êèºâà â³ä 11.02.2005 ð. ó ñïðàâ³ 
¹ 2-1703/05.

"Ñêàðãó Êóë³ Â³êòîðà ²âàíîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ íà íåïðàâîì³ðí³ñòü ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 2 ñåðïíÿ 1999 ðîêó ¹ 1261 "Ïðî
âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè íàäàííÿ íàñåëåííþ ì. Êèºâà ïîñëóã ç âîäî-, òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ"— çàäîâîëüíèòè. Âèçíàòè Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ "Ïðî âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè íàäàííÿ íà-
ñåëåííþ ì. Êèºâà ïîñëóã ç âîäî-, òåïëîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ" â³ä
2 ñåðïíÿ 1999 ðîêó ¹ 1261 íåçàêîííèì òà ñêàñóâàòè éîãî.

Çîáîâ'ÿçàòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ íàïðàâèòè âñ³ì ðà-
éîííèì â ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì â³äïîâ³äí³ ëèñòè, ÿêèìè äîâåñ-
òè äî â³äîìà ïðî ñêàñóâàííÿ Ðîçïîðÿäæåííÿ "Ïðî âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè íà-
äàííÿ íàñåëåííþ ì. Êèºâà ïîñëóã ç âîäî-, òåïëîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåí-
íÿ" â³ä 2 ñåðïíÿ 1999 ðîêó ¹ 1261".

Ïîñòàíîâà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéñóäó ì. Êèºâà â³ä 05.07.2007 ð. ó ñïðàâ³
¹ 2à-166/07.

Ïîçîâí³ âèìîãè Êóëÿ Â³êòîðà ²âàíîâè÷à äî Ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ×åðíîâåöüêîãî Ëåîí³äà Ìèõàéëîâè÷à, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåíü— çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî.

"Ñêàñóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹641
â³ä 30.05.2007 ðîêó "Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ðîçì³ð³â òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðè-
ìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà âíåñåííÿ çì³í äî Ðîçïîðÿäæåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19.05.2000 ðîêó ¹748"".

Ïîñòàíîâà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéñóäó ì. Êèºâà â³ä 06.03.2007 ð. ó ñïðàâ³
¹ 2à-412/07

Ïîçîâ çàäîâîëüíèòè.

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 1574 "Ïðî
âïîðÿäêóâàííÿ ðîçì³ð³â êâàðòèðíî¿ ïëàòè òà ïëàòè çà óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é" â³ä 30.10.2006 ð. ñêàñóâàòè.

Ïîñòàíîâà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéñóäó ì. Êèºâà â³ä 24.06.2010 ð. ó ñïðàâ³
¹ 2à-349/10 

Àäì³í³ñòðàòèâíèé ïîçîâ Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à çàäîâîëüíèòè.

Âèçíàòè íåçàêîííèì òà íå÷èííèì ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 74 â³ä 23.01.2009 ð."Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïåðåë³êó ïëàòíèõ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà òà ðàéîí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³".

Ïîñòàíîâà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéñóäó ì. Êèºâà â³ä 10.12.2010 ð.ó ñïðàâ³ ¹
2à-1888/10 

Àäì³í³ñòðàòèâíèé ïîçîâ Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à çàäîâîëüíèòè.

Âèçíàòè íåïðàâîì³ðíèìè ä³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ×åðíîâåöüêîãî
Ëåîí³äà Ìèõàéëîâè÷à ùîäî ïðèéíÿòòÿ 30 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó Ðîçïîðÿäæåíü
¹ 1332 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õî-
ëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ", ¹ 1333 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà
òåïëîâó åíåðã³þ, âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ",
¹ 1335 "Ïðî ïîäîâæåííÿ ä³¿ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31 ñåðïíÿ 2009 ðîêó ¹¹ 978, 979 ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðè-
ô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é"; 30 áåðåç-
íÿ 2010 ðîêó ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 191 "Ïðî ïðîäîâæåííÿ ä³¿ ðîçïîðÿäæåíü âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31 ñåðïíÿ 2009 ðîêó ¹¹ 978,979";
31 òðàâíÿ 2010 ðîêó ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 392 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà
òåïëîâó åíåðã³þ, âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ"; 

Âèçíàòè íåçàêîííèìè òà íå÷èííèìè ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ
â³ä 30 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó ¹ 1332 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðè-
ô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿
âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ", ¹ 1333 "Ïðî
çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðè-
ô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè äëÿ íàñåëåííÿ", ¹ 1335 "Ïðî ïîäîâæåííÿ ä³¿ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31 ñåðïíÿ 2009 ðîêó ¹¹ 978, 979 ïðî

âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é"; â³ä 30 áåðåçíÿ 2010 ðîêó ¹ 191 "Ïðî ïðîäîâæåííÿ ä³¿ ðîçïîðÿäæåíü
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31 ñåðïíÿ 2009 ðîêó ¹¹ 978,
979"; â³ä 31 òðàâíÿ 2010 ðîêó ¹ 392 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó
åíåðã³þ, âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ".

Ïîñòàíîâà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéñóäó ì. Êèºâà â³ä 30.09.2014 ð. ó ñïðàâ³
¹ 761/8760/14-à 

Ïîçîâí³ âèìîãè Õåëüâàñà Âàëåð³ÿ Ïàíòåëåéìîíîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî âèçíàííÿ òàðèô³â òàêèìè, ùî ïîðóøóþòü âè-
ìîãè çàêîíó, ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â, âèçíàííÿ ðîçïîðÿ-
äæåíü íåçàêîííèìè ³ íå÷èííèìè ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî.

Ïîçîâí³ âèìîãè òðåòüî¿ îñîáè ç ñàìîñò³éíèìè âèìîãàìè Îë³éíèêà Äìèòðà
Âÿ÷åñëàâîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî âèçíàííÿ
ðîçïîðÿäæåíü íå÷èííèìè ç ìîìåíòó ¿õ ïðèéíÿòòÿ çàäîâîëüíèòè.

Ïîçîâí³ âèìîãè òðåòüî¿ îñîáè ç ñàìîñò³éíèìè âèìîãàìè Æèòëîâî-áóä³-
âåëüíîãî êîîïåðàòèâó "Ðåìîíòíèê" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ïðî âèçíàííÿ ðîçïîðÿäæåíü íå÷èííèìè ç ìîìåíòó ¿õ ïðèéíÿòòÿ çàäî-
âîëüíèòè.

Âèçíàòè íåçàêîííèìè ³ íå÷èííèìè ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ Ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: ¹ 640 â³ä 30 òðàâíÿ 2007 ðîêó
"Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè"; ¹ 641 â³ä
30 òðàâíÿ 2007 ðîêó "Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ðîçì³ð³â òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðè-
ìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19.05.2000 ¹ 748"; ¹ 642
â³ä 30 òðàâíÿ 2007 ðîêó "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè"; ¹
643 â³ä 30 òðàâíÿ 2007 ðîêó "Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ".

Ïîñòàíîâà Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 15.04.2010 ð. ó
ñïðàâ³ ¹ 2à-1550/09/2670 

1. Àäì³í³ñòðàòèâíèé ïîçîâ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî.

2. Âèçíàòè íåçàêîííèì òà ñêàñóâàòè ï. 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
12.11.2009 ð. ¹ 1277 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðà-
öþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó" â ÷àñòèí³ âñòàíîâëåííÿ òàðèôó íà ïåðåâåçåí-
íÿ ïàñàæèð³â ìåòðîïîë³òåíîì â ðîçì³ð³ 1 ãðí 70 êîï.

3. Çîáîâ'ÿçàòè Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíàòè ä³¿ ùîäî ïîíîâëåííÿ ä³¿ ï. 1 ðîçïîðÿäæåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.12.2008 ð. ¹ 1490 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðå-
âåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàí-
ñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó" â ÷àñòèí³ âñòàíîâëåííÿ òàðè-
ôó íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ìåòðîïîë³òåíîì â ðîçì³ð³ 2 ãðí 00 êîï., øëÿõîì
ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðîòÿãîì 5 äí³â, ç äàòè íàáðàííÿ Ïîñ-
òàíîâîþ ñóäó çàêîííî¿ ñèëè, òà çàðåºñòðóâàòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ â Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

Ïîñòàíîâà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.03.2014 ð. ó ñïðàâ³
¹ 2-à-118/11 

Àäì³í³ñòðàòèâíèé ïîçîâ Îë³éíèêà Äìèòðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, òðåò³ îñîáè: Áëàùóê
Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷, Çâºðºâ Ãåîðã³é Àíàòîë³éîâè÷,Õåëüâàñ Âàëåð³é Ïàíòåëåé-
ìîíîâè÷, Çàõàð÷åíêî Ãåííàä³é Îëåêñàíäðîâè÷, Ê³êîòü Òåòÿíà ²âàí³âíà, Ñåð-
æàíòîâà ²ðèíà Ãåííàä³¿âíà, ×åðåâêî Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷, Ïîíîìàðüîâà ²ðè-
íà Âàñèë³âíà, Æèòëîâî-áóä³âåëüíèé êîîïåðàòèâ "Òåðåìêè-2", Æèòëîâî-áóä³-
âåëüíèé êîîïåðàòèâ "Ðåìîíòíèê", Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî "Êîìïàí³ÿ ÔÀÕ",
ÎÑÁÁ "Ñåðäîë³ê", ÎÑÁÁ "Íàóêîâåöü", ÆÁÊ "Áóðåâ³ñíèê-3" ïðî âèçíàííÿ áåçä³-
ÿëüíîñò³ ïðîòèïðàâíîþ, ñêàñóâàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ³ çîáîâ'ÿçàí-
íÿ â÷èíèòè ä³¿ — çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî.

Âèçíàòè íåçàêîííèìè ³ íå÷èííèìè ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ Ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: ¹ 978 â³ä 31 ñåðïíÿ 2009 ð. "Ïðî
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é"; ¹ 979 â³ä 31 ñåðïíÿ 2009 ð."Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñ-

ëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é"; ¹ 980 â³ä
31 ñåðïíÿ 2009 ðîêó"Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ
õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ"; ¹ 981 â³ä 31 ñåðïíÿ 2009 ðîêó"Ïðî
çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ,âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè äëÿ íàñåëåííÿ"; ¹ 1141 â³ä 30 âåðåñíÿ 2009 ðîêó "Ïðî ïðîäîâæåííÿ ä³¿
ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31.08.2009 ¹ 978, ¹ 979, ¹ 980 òà ¹981";
¹ 1192 â³ä 15 æîâòíÿ 2009 ðîêó"Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ,
âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ"; ¹ 1193 â³ä 15 æîâòíÿ
2009 ðîêó"Ïðî ïðîäîâæåííÿ ä³¿ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31.08.2009 ¹ 978,
¹ 979, ¹ 980"; ¹ 1292 â³ä 17 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó "Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðè-
ô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é";
¹ 1332 â³ä 30 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðè-
ô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ"; ¹ 1333 â³ä 30 ëèñ-
òîïàäà 2009 ðîêó "Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âñòàíîâ-
ëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ"; ¹ 1334 â³ä 30 ëèñòîïàäà
2009 ðîêó "Ïðî ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïî-
ðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é"; ¹ 1335 â³ä 30 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó"Ïðî ïðî-
äîâæåííÿ ä³¿ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31.08.2009 ¹ 978, ¹ 979"; ¹ 191 â³ä
30 áåðåçíÿ 2010 ð. "Ïðî ïîäîâæåííÿ ä³¿ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31.08.2009
¹ 978, ¹ 979"; ¹ 392 â³ä 31 òðàâíÿ 2010 ðîêó "Ïðî çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â
íà òåïëîâó åíåðã³þ,âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ"; ¹ 1164
â³ä 24 ãðóäíÿ 2010 ð. "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà ¿õ ñòðóêòóðè ³ âíåñåííÿ çì³í äî
ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31.08.2009 ¹978, ¹ 979, â³ä 14.08.2009 ¹902,
â³ä 02.03.2010 ¹114"; ¹ 1221 â³ä 29 ãðóäíÿ 2010 ð."Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðè-
ô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà
¿õ ñòðóêòóðè"; ¹ 1222 â³ä 29 ãðóäíÿ 2010 ð. "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè
âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íà-
ñåëåííÿì, çã³äíî ç òàðèôàìè íà òåïëîâó åíåðã³þ, çàòâåðäæåíèìè Íàö³îíàëü-
íîþ êîì³ñ³ºþ ðåãóëþâàííÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè Óêðà¿íè"; ¹ 1241 â³ä 30 ãðóä-
íÿ 2010 ð. "Ïðî ïîäîâæåííÿ ä³¿ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31.08.2009 ¹978
òà â³ä 31.08.2009 ¹979"; ¹ 75 â³ä 25 ñ³÷íÿ 2011 ð. "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.12.2010 ¹ 1221"; ¹ 80 â³ä 25 ñ³÷íÿ 2011 ð.
"Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.06.2009
¹758 òà â³ä 29.12.2010 ¹1220"; ¹ 99 â³ä 27 ñ³÷íÿ 2011 ð. "Ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ òà âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì"; ¹ 101 â³ä 27 ñ³÷-
íÿ 2011 ð."Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè
äëÿ íàñåëåííÿ òà òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà
âîäîâ³äâåäåííÿ, ùî íàäàþòüñÿ Êè¿âñüêèì êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíèì óïðàâ-
ë³ííÿì Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè" (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíè-
ìè ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22 ëþòîãî
2011 ðîêó ¹ 234); ¹ 857 â³ä 31.05.2011 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó
åíåðã³þ òà âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ äëÿ çä³é-
ñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì"; ¹ 858 â³ä 31 òðàâíÿ 2011 ð. "Ïðî âñòà-
íîâëåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ òà òà-
ðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ";
¹ 859 â³ä 31 òðàâíÿ 2011 ð. "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñ-
ëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ
ïîñëóã óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòíèìè òà ³í-
øèìè ñïîæèâà÷àìè".
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
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ÒÂÎÐ×ÈÉ ôëåøìîá â³äáóâñÿ âæå
ö³º¿ ñåðåäè — ïåðøèé ìàëþíîê
ç’ÿâèâñÿ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ íà âóë. Àðòåìà, 44. Àâòîðîì
áàðâèñòîãî ïàííî ïëîùåþ 15 êâ.
ì ñòàëà òàëàíîâèòà õóäîæíèöÿ
Ìàð³àííà Ìàñëîâà, ìàëþíêè ÿêî¿
ïðèêðàøàþòü ê³ëüêà äèòÿ÷èõ ïî-
ë³êë³í³ê òà ë³êàðåíü Êèºâà.

«Áåçñóìí³âíî, òåïëîïóíêòè ó
á³ëüøîñò³ ëþäåé àñîö³þþòüñÿ ç äî-
ìàøí³ì çàòèøêîì òà êîìôîðòîì,
òîæ ÿ îáðàëà ñèìâîë³÷íó êîìïî-
çèö³þ «Êîâäðà», ùî òàêîæ ç³ãð³âàº
íàñ â õîëîäíó ïîðó ðîêó. Îêð³ì çà-

ãàëüíîãî ìàëþíêà, ùî ì³ñòèòü
óêðà¿íñüêî-êàçàõñüê³ ìîòèâè, ïðè-
ñóòí³ é ³íø³ îáðàçè ç îêðåìèõ åëå-
ìåíò³â â³çåðóíêà,— ä³ëèòüñÿ ç íà-
ìè Ìàð³àííà Ìàñëîâà.— Ìè ïðàöþ-
âàëè ðàçîì ³ç ïîì³÷íèöåþ âïðî-
äîâæ 6 ãîäèí — ìàëþâàëè àêðè-
ëîâèìè ôàðáàìè òà âèíÿòêîâî
ïåíçëåì äî 1 ñì â ä³àìåòð³».

Ôàðáóâàííÿ ôàñàä³â â³äáóâà-
òèìåòüñÿ ó ê³ëüêà åòàï³â. Äî ïåð-
øî¿ «õâèë³», ÿêà áóäå çàâåðøåíà
äî ê³íöÿ êâ³òíÿ, óâ³éäå 8 áóä³âåëü,
äðóãà î÷³êóºòüñÿ âæå ó òðàâí³. Íàä
êîæíèì îá’ºêòîì ïðàöþâàòèìå

îêðåìèé ïðîô³ — äîëó÷èëèñÿ äî
ïðîåêòó ìèòö³-âîëîíòåðè íå ò³ëü-
êè ç Êèºâà, à é ç ³íøèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè.

«Àáè íàäèõíóòè «åíåðãåòè÷-
íîþ» òåìàòèêîþ, íà ïî÷àòêó ì³-
ñÿöÿ âëàøòóâàëè àâòîðàì ìàé-
áóòí³õ ìóðàë³â åêñêóðñ³þ íà ÒÅÖ-
6 — îäíó ç íàéá³ëüøèõ óêðà¿í-
ñüêèõ òåïëîåëåêòðîöåíòðàëåé.
Õóäîæíèêè íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷è-
ëè ìàñøòàáè òà ñêëàäí³ñòü âè-
ðîáíèöòâà òåïëà òà ñâ³òëà,— ðîç-
ïîâ³ëà ìåíåäæåð ïðåñ-ñëóæáè
ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» Ìàðèíà Êóäèð-
êî.— Ïðîòå òåìàòèêà çîáðàæåíü
íå îáîâ’ÿçêîâî ìàº â³äïîâ³äàòè
íàø³é ä³ÿëüíîñò³ — öå ìîæå áó-
òè ðàä³ñíèé, ïîçèòèâíèé ìàëþ-
íîê, ùî âèñâ³òëþâàòèìå ñîáîþ
äîáðî, ùàñòÿ ÷è òî êðàñó äîâêî-
ëèøíüîãî ñâ³òó».

Îäíèìè ç ïåðøèõ åêñïåðèìåí-
òàòîð³â ó ðîçìàëþâàíí³ òåïëî-
ïóíêò³â ñòàëè õóäîæíèêè — àâòî-
ðè «äèêî¿ ïðèðîäè» íà ñò³íàõ ñòî-
ëè÷íîãî çîîïàðêó, 3-D ìàëþíêà
íà ñòàíö³¿ ìåòðî «Òåàòðàëüíà» òà
«Âàãîíà êâ³ò³â», ùî ñòàâ îáîæíþ-

âàíèì ñåëô³-îá’ºêòîì â ì³ñüê³é
ï³äçåìö³. Öüîãîð³÷ õëîïö³ òàêîæ
äîëó÷àòüñÿ äî ïðèêðàøàííÿ òåï-
ëîáóä³âåëü.

«Íèí³ åñê³ç ôàñàäó, íàä ÿêèì
ìè ïðàöþâàòèìåìî, âæå ãîòîâèé —
öå áóäå ñîíÿ÷íà êàðòèíà ç ïàðêîì
òà ÿñíèì íåáîì. Çàãàëüíà ïëîùà
çîáðàæåííÿ ñêëàäàº áëèçüêî 70
êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Âîíî ìàº ç’ÿâè-
òèñÿ íà îäíîìó ³ç îá’ºêò³â Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó»,— ðîçïîâ³â Äìèò-
ðî Í³êîëþê, êåð³âíèê êîëåêòèâó,
ùî íàìàëþâàâ òðè ãðàô³ò³ â õîä³
òîð³øíüîãî òâîð÷îãî åêñïåðèìåí-
òó êîìïàí³¿ «Êè¿âåíåðãî».

Äî ñëîâà, ìàëþíîê íàíîñèòè-
ìåòüñÿ ÿê³ñíîþ âîäîåìóëüñ³éíîþ
ñò³éêîþ ôàðáîþ, ÿêà íå áî¿òüñÿ àí³
äîùó, àí³ ñí³ãîïàäó,òîæ ãðàô³ò³ çà-
ëèøàòèìåòüñÿ íàñè÷åíèì ³ êîëüî-
ðîâèì íå ìåíøå 4—5 ðîê³â. Ó ïî-
äàëüøîìó æ íåîáõ³äíî áóäå ëèøå
çëåãêà ïîíîâèòè éîãî íåçíà÷í³ ä³-
ëÿíêè ó ðàç³ ïîøêîäæåííÿ.

Íà ñòâîðåííÿ îäíîãî ìóðàëó
ïîòð³áíî â³ä 2 äî 5 äí³â, òîæ íà-
ñòóïí³ çîáðàæåííÿ ïî÷íóòü ç’ÿâ-
ëÿòèñÿ, ò³ëüêè-íî íàëàãîäèòüñÿ
ñòàá³ëüíî ñîíÿ÷íà ïîãîäà, àáè íå-
ñïîä³âàí³ îïàäè íå çàâàäèëè ïðî-
öåñó �

Ïèñàíêîâèé ðàé ç øàòðàìè òà êàðóñåëÿìè
� Ãîñò³ ôåñòèâàëþ çìîæóòü ïîìèëóâàòèñÿ 374 àâòîðñüêèìè ñèìâîëàìè Âåëèêîäíÿ

ÍÀÉÃÎËÎÂÍ²ØÈÌ ñþðïðèçîì
äëÿ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ñòàíóòü
374 àâòîðñüê³ ïèñàíêè, íàä ÿêèìè
ïðàöþâàëè õóäîæíèêè ç ð³çíèõ
êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. Ïîòðàïèòè íà
ñòîëè÷íèé «ï’ºäåñòàë» âäàëîñÿ
ìèòöÿì íàéâèùîãî ð³âíÿ — íàé-
êðàùèì ç áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷ êîí-
êóðñàíò³â ç Êè¿âñüêî¿, Îäåñüêî¿,
Õåðñîíñüêî¿, Äîíåöüêî¿, Çàïîð³çü-
êî¿ òà ³íøèõ îáëàñòåé. Íà ñòâîðåí-
íÿ øåäåâðà ó÷àñíèêè Âåëèêîäíüî¿
âèñòàâêè ìàëè ï³âòîðà ì³ñÿöÿ â³ä
îòðèìàííÿ çàãîòîâêè ´ðóíòîâà-

íîãî ÿéöÿ ç³ ñêëîïëàñòèêó. À âî-
íî æ äî 70 ñì çàââèøêè ³ ïîíàä 50
ñì çàâøèðøêè.

«Íàìàãàþ÷èñü ïîêàçàòè ãëèáèí-
íó ñóòü óêðà¿íñüêî¿ äóø³, ìåíòàëü-
íîñò³ íàö³¿, ÿ ñïðîáóâàëà íàáëèçè-
òèñÿ äî ëàêîí³÷íîñò³ êîìïîçèö³é-
íîãî òà êîëîðèñòè÷íîãî âèð³øåí-
íÿ. Çíèçó ìîæíà ïîáà÷èòè ãëèáè-
íè îêåàíó, âîäíó ôëîðó òà ôàóíó,
ìóøëÿ º ñèìâîëîì íåñê³í÷åííîñò³
æèòòÿ, à ðèáà ó õðèñòèÿíñòâ³ — öå
ñèìâîë ²ñóñà Õðèñòà,— çàçíà÷àº àâ-
òîð îäí³º¿ ç ïèñàíîê, ìàéñòåð äåêî-

ðàòèâíîãî ìàëÿðñòâà Ðîêñîëàíà
Äóäêà ç Ïîëòàâè.—Ìîº ÿéöå,îôîðì-
ëåíå äåêîðàòèâíèì ðîçïèñîì, âè-
ñòóïàº ñâîºð³äíèì îáåðåãîì íàö³î-
íàëüíî¿ ñàìîáóòíîñò³».

Ïîðÿä ³ç åêñïîçèö³ÿìè ðîçì³ñ-
òÿòüñÿ øàòðà ç 30 òèñÿ÷àìè òðà-
äèö³éíèõ ïèñàíîê. Ãîñò³ ñâÿòà, ðîç-
äèâëÿþ÷èñü ¿õ, ä³çíàþòüñÿ ïðî íå-
çâè÷àéí³ ðåã³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³

íàøî¿ êðà¿íè. Ùå áëèçüêî 20 òè-
ñÿ÷ ïèñàíîê îðãàí³çàòîðè âèêî-
ðèñòàþòü äëÿ ñòâîðåííÿ óí³êàëü-
íèõ àðò-îá’ºêò³â.

«Ó Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî¿çä³
áóäå âèñòàâêà ñàä³âíèöòâà, äå âñ³ì
áàæàþ÷èì çàïðîïîíóþòü ð³çíî-
ìàí³òí³ êâ³òè, ðîñëèíè, íàñ³ííÿ òà
äèçàéíåðñüêèé ³íâåíòàð. Íà Ìè-
õàéë³âñüê³é ïëîù³ ðîçòàøóºòüñÿ
çîíà äèòÿ÷èõ ðîçâàã»,— ðîçïîâ³â
«Õðåùàòèêó» çàñíîâíèê Ì³æíà-
ðîäíîãî åòíîêóëüòóðíîãî ïðîåêòó
Folk Ukraine ²ãîð Äîáðóöüêèé.

À ùå ó ïëàíàõ îðãàí³çàòîð³â —
Ïåðøà âñåóêðà¿íñüêà âèñòàâêà-
ÿðìàðîê êàðòèí õóäîæíèê³â Óêðà-
¿íè, âåëèêîäí³é ÿðìàðîê, òåìà-
òè÷í³ ìàéñòåð-êëàñè, êîíöåðòíà
ïðîãðàìà òîùî. Óðî÷èñòå â³äêðèò-
òÿ ãðàíä³îçíîãî çàõîäó â³äáóäåòü-
ñÿ î 12.00 íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³.
Ñâÿòêîâå ì³ñòå÷êî ìîæíà áóäå
â³äâ³äàòè óïðîäîâæ äâîõ òèæ-
í³â — ôåñòèâàëü òðèâàòèìå äî 9
òðàâíÿ �

Ö³º¿ ñóáîòè â ðàìêàõ VI Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ ïèñàíîê

ó öåíòð³ ñòîëèö³ ðîçãîðíåòüñÿ áàðâèñòå ñâÿòêîâå ì³ñòå÷êî ç äè-

òÿ÷èìè ðîçâàæàëüíèìè òà ôîòîçîíàìè, ÿðìàðêàìè. Çàõîäè

â³äáóâàòèìóòüñÿ îäðàçó ó ÷îòèðüîõ ëîêàö³ÿõ: íà Ñîô³éñüê³é

òà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîùàõ, Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî¿çä³ òà â ïàð-

êó «Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà».

Ãàííà ÐÅÄÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

²ç íàñòàííÿì âåñíÿíîãî ñåçîíó «Êè¿âåíåðãî» â³äíîâèëî çà-

ïî÷àòêîâàíó òîð³ê ³í³ö³àòèâó ç õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ ì³ñü-

êèõ òåïëîïóíêò³â ÿê ó öåíòðàëüíèõ, òàê ³ ó ñïàëüíèõ ðàéîíàõ

ñòîëèö³. Åêñêëþçèâí³ ðîáîòè ñòð³ò-àðòó ñòàíóòü ÿñêðàâèì äî-

ïîâíåííÿì ùîéíî îíîâëåíèõ áóä³âåëü, ÿê³ â ðàìêàõ êâ³òíå-

âî¿ òîëîêè áóëè â³äðåìîíòîâàí³ áåçïîñåðåäíüî ïðàö³âíèêà-

ìè êîìïàí³¿.

Ãàííà ÐÅÄÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ôàñàäè òåïëîïóíêò³â 
ïðèêðàñÿòü ìóðàëè
� Åêñêëþçèâí³ ðîáîòè ñòð³ò-àðòó ñòàíóòü ÿñêðàâèì äîïîâíåííÿì 
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Òâîð÷èé ôëåøìîá â³äáóâñÿ âæå ö³º¿ ñåðåäè ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà 
âóë.Àðòåìà, 44.Àâòîðîì áàðâèñòîãî ïàííî ïëîùåþ 15 êâ. ì ñòàëà Ìàð³àííà Ìàñëîâà,
ìàëþíêè ÿêî¿ ïðèêðàøàþòü ê³ëüêà äèòÿ÷èõ ïîë³êë³í³ê òà ë³êàðåíü Êèºâà

Íàéãîëîâí³øèì ñþðïðèçîì äëÿ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ñòàíóòü 374 àâòîðñüê³ ïèñàíêè,
íàä ÿêèìè ïðàöþâàëè õóäîæíèêè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè
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