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ÄÍßÌÈ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ï³ä
÷àñ â³çèòó äî ã³ìíàç³¿ «Êîíñóë»
¹ 86 ïåðåâ³ðèëà ÿê³ñòü îðãàí³-
çîâàíîãî õàð÷óâàííÿ çà ïðèí-
öèïîì «øâåäñüêèé ñò³ë». «Ì³ñü-
êà âëàäà âïðîâàäæóº ñó÷àñí³ ºâ-
ðîïåéñüê³ ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ.

Öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå ÿêîñò³ îñ-
â³òí³õ ïîñëóã ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîãî ïðîöåñó, à é ³íøèõ ñôåð
øê³ëüíîãî æèòòÿ, ó òîìó ÷èñë³ é
õàð÷óâàííÿ»,— çàçíà÷èëà Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, âàð-
ò³ñòü øê³ëüíîãî õàð÷óâàííÿ çà
ïðèíöèïîì «øâåäñüêèé ñò³ë»
äëÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó íå ïåðå-

âèùóº ñåðåäíüî¿ ö³íè áåçêîø-
òîâíîãî ãàðÿ÷îãî ñí³äàíêó äëÿ
øêîëÿð³â ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ — 10 ãðí 51 êîï.

«Æîäíèõ äîäàòêîâèõ êîø-
ò³â íà âïðîâàäæåííÿ ï³ëîòíî-
ãî ïðîåêòó ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó íå âèä³ëÿëîñÿ. Ð³çíîìàí³ò-
í³ñòü òà çáàëàíñîâàí³ñòü õàð-
÷óâàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó, ÿêå çàáåçïå÷óº õàð÷ó-
âàííÿ, âäàëîñÿ äîñÿãòè çàâäÿ-
êè ð³çíèö³ ó ê³ëüêîñò³ ïîðö³é
òà ¿õí³é âàç³. Öå äîçâîëÿº óð³ç-
íîìàí³òíèòè ðàö³îí ä³òåé òà
çàáåçïå÷èòè ¿ì íå ëèøå êîðèñ-
íó, à é ñìà÷íó ¿æó. Îáèðàòè ñòðà-
âè øêîëÿðàì ó ¿äàëüí³ äîïîìà-
ãàþòü â÷èòåë³ òà êóõàð³, ùîá ¿õ-
íº õàð÷óâàííÿ áóëî çáàëàíñîâà-
íå. Òàêîæ òàêèé ïðèíöèï ïîäà-
÷³ ¿æ³ âèõîâóº êóëüòóðó õàð÷ó-
âàííÿ ó ä³òåé»,— ï³äêðåñëèëà
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ òà-
êîæ çàóâàæèëà, ùî ï³ëîòíèé ïðî-
åêò ó ã³ìíàç³¿ ò³ëüêè ðîçïî÷àòî,
àëå áàòüêè òà ä³òè âæå âèñëîâè-
ëè çàäîâîëåííÿ òàêîþ ôîðìîþ
õàð÷óâàííÿ: «Íàðàç³ ìè ïðàöþ-
ºìî íàä òèì, ùîá ïîøèðþâàòè

òàêèé äîñâ³ä ìóëüòèïðîô³ëüíî-
ãî õàð÷óâàííÿ â ³íøèõ ðàéîíàõ
ñòîëèö³ ç íàñòóïíîãî íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó».

Îö³íèëè öå é þí³ ñïîæèâà-
÷³ ã³ìíàç³¿. «Îêð³ì òîãî, ùî õàð-
÷óâàòèñÿ â ¿äàëüí³ ñòàëî êîì-
ôîðòí³øå, òà é ñòðàâè ãîòóþòü
íàáàãàòî ñìà÷í³ø³, í³æ ðàí³-
øå»,— ðîçïîâ³â ñòàðøîêëàñíèê
Ìàêñèì.

Ùîäíÿ ïîðÿä ³ç ¿äàëüíåþ áó-
äå ³íôîðìàö³éíèé ñòåíä,äå áàòü-
êè òà ä³òè çìîæóòü îçíàéîìè-
òèñÿ ç ìåíþ, äî ÿêîãî îáîâ’ÿç-
êîâî âõîäÿòü äåê³ëüêà âèä³â îâî-
÷³â, ôðóêò³â, ì’ÿñí³ òà ðèáí³ âè-
ðîáè, ê³ëüêà âèä³â íàïî¿â, õë³-
áîáóëî÷í³ âèðîáè, ìëèíö³, éî-
ãóðò, ñóï òà ê³ëüêà âèä³â ãàðí³ð³â.

Çàãàëîì ³ç 440 âèõîâàíö³â
ã³ìíàç³¿ «Êîíñóë» 170 øêîëÿð³â
1-4-õ êëàñ³â çàáåçïå÷åí³ áåçêîø-
òîâíèìè ãàðÿ÷èìè ñí³äàíêàìè.
Ùå 20 ó÷í³â 5-6-õ êëàñ³â — ñí³-
äàíêàìè çà êîøòè áàòüê³â (20
ãðí), à òàêîæ 70 ó÷í³â — êîì-
ïëåêñíèìè îá³äàìè (22 ãðí). Ñå-
ðåäíÿ âàðò³ñòü ìóí³öèïàëüíîãî
øê³ëüíîãî ñí³äàíêó ó ñòîëèö³ —
12 ãðí �

«Øâåäñüêèé ñò³ë» 
äëÿ øêîëÿð³â
� Ó Êèºâ³ ñòàðòóâàâ ï³ëîòíèé ïðîåêò ìóí³öèïàëüíèõ ó÷í³âñüêèõ ñí³äàíê³â

Âèçíà÷åíî ïåðøî÷åðãîâ³
êðîêè ðåôîðìóâàííÿ 
ñèñòåìè íàäàííÿ 
àäì³íïîñëóã

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Àíòèêîðóïö³éíî¿

ðàäè ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ áó-

ëè çàòâåðäæåí³ ïåðøî÷åðãîâ³ êðîêè â ÷àñ-

òèí³ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè íàäàííÿ àä-

ì³íïîñëóã ó Êèºâ³. Â³äòàê ñåðåä êëþ÷îâèõ

çàâäàíü çàäëÿ ïðîâàäæåííÿ ðåôîðìè ÷ëå-

íè Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè âèçíà÷èëè:

— çàáåçïå÷èòè íåâ³äêëàäíèé ðîçãëÿä

Êè¿âðàäîþ ïðîåêòó ð³øåííÿ «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ ïåðåë³êó àäì³íïîñëóã, ÿê³ íàäàþ-

òüñÿ ÷åðåç öåíòðè íàäàííÿ àäì³íïîñëóã â

ì³ñò³ Êèºâ³»;

— çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ äî Êè¿âðàäè

ïðîåêòó Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó öåíòð³â íà-

äàííÿ àäì³íïîñëóã ó Êèºâ³ íà 2016-2018

ðîêè ç ìåòîþ ¿¿ çàòâåðäæåííÿ ó íàéêîðîò-

ø³ ñòðîêè;

— ç ìåòîþ ñòèìóëþâàííÿ ÐÄÀ äî çá³ëü-

øåííÿ ê³ëüêîñò³ íàäàííÿ àäì³íïîñëóã öåí-

òðàìè íàäàííÿ àäì³íïîñëóã ðîçðîáèòè ìå-

õàí³çì ïîâåðíåííÿ êîøò³â ÐÄÀ, ÿê³ íàä-

õîäèòèìóòü äî ì³ñüêîãî áþäæåòó çà íàäà-

í³ àäì³íïîñëóãè.Äàí³ êîøòè ïîâèíí³ ñïðÿ-

ìîâóâàòèñü âèíÿòêîâî íà óòðèìàííÿ òà

ðîçâèòîê öåíòð³â íàäàííÿ àäì³íïîñëóã;

— âèð³øèòè ïèòàííÿ çì³íè ì³ñöÿ ðîç-

òàøóâàííÿ ï³äðîçä³ëó Ïåíñ³éíîãî ôîíäó

ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ùî ðîçì³ùåíèé ó îä-

í³é áóä³âë³ ç ÖÍÀÏ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ (âóë.

Õîðèâà/Êîñòÿíòèí³âñüêà,6/9) äëÿ ñòâîðåí-

íÿ ïîâíîö³ííîãî öåíòðó íàäàííÿ àäì³í-

ïîñëóã Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ;

— âèçíà÷èòè îäíó ïîñàäîâó îñîáó ç êå-

ð³âíîãî ñêëàäó ÊÌÄÀ, àáè ñòâîðèòè êîëå-

ã³àëüíèé îðãàí, â³äïîâ³äàëüíèé çà ðåôîð-

ìóâàííÿ ñèñòåìè íàäàííÿ àäì³íïîñëóã â Êè-

ºâ³, çà ïåðåõ³ä äî íàäàííÿ Å-ïîñëóã, ðîç-

ãîðòàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ç íà-

äàííÿ àäì³íïîñëóã;

— çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïåðøîãî

çàñ³äàííÿ Åêñïåðòíî¿ ðàäè ç ïèòàíü íà-

äàííÿ àäì³íïîñëóã 16 òðàâíÿ öüîãî ðîêó.

Ì³ñòó ïîâåðíóòî ä³ëÿíêó
âàðò³ñòþ ïîíàä 3,3 ìëí ãðí

Çàâäÿêè îá´ðóíòîâàí³é òà ïðèíöèïîâ³é

ïîçèö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè

¹ 3 â ñóä³ ç íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ

ïîâåðíóòî çåìëþ âàðò³ñòþ ïîíàä 3,3 ìëí

ãðí, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êîñìîíàâòà

Âîëêîâà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, áóäü-ÿêèõ ð³øåíü ïðî

ïåðåäà÷ó âêàçàíî¿ ä³ëÿíêè ó âëàñí³ñòü ÷è

êîðèñòóâàííÿ Êè¿âðàäà íå ïðèéìàëà. Íà-

òîì³ñòü ï³äïðèºìåöü ñàìîâ³ëüíî îáëàø-

òóâàâ íà í³é ïàðêóâàëüíèé ìàéäàí÷èê, äå

çä³éñíþâàâ ñâîþ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü.

Çâàæàþ÷è íà ãðóáå ïîðóøåííÿ çàêî-

íó, ïðîêóðàòóðà çâåðíóëàñü äî Ãîñïîäàð-

ñüêîãî ñóäó íà çàõèñò ³íòåðåñ³â òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ç âèìîãîþ ïðî çâ³ëüíåí-

íÿ ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòî¿ òåðèòîð³¿ òà ïî-

âåðíåííÿ ¿¿ ì³ñòó. Ãîñïîäàðñüêèé ñóä 

ì.Êèºâà çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðî-

êóðîðà ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Íàðàç³ ð³øåííÿ ñóäó ðåàëüíî âèêîíà-

íî — çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïîâåðíóòî ñòîëè÷-

í³é ãðîìàä³.

íîâèíè

Ó êè¿âñüê³é ã³ìíàç³¿ «Êîíñóë» ¹ 86 Ïå÷åðñüêî-
ãî ðàéîíó ó ï’ÿòíèöþ áóëî âïðîâàäæåíî ï³ëîò-
íèé ïðîåêò «ìóëüòèïðîô³ëüíå õàð÷óâàííÿ», ÿêå
çä³éñíþºòüñÿ çà ïðèíöèïîì «øâåäñüêîãî ñòî-
ëó». Äî ìåíþ îáîâ’ÿçêîâî âõîäÿòü äåê³ëüêà âè-
ä³â îâî÷³â, ôðóêò³â, ì’ÿñí³ òà ðèáí³ âèðîáè, ê³ëü-
êà âèä³â íàïî¿â, õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè, ìëèíö³,
éîãóðò, ñóï òà ê³ëüêà âèä³â ãàðí³ð³â. Âàðò³ñòü
øê³ëüíîãî õàð÷óâàííÿ çà ïðèíöèïîì «øâåä-
ñüêèé ñò³ë» äëÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó íå ïåðåâè-
ùóº ñåðåäíüî¿ ö³íè áåçêîøòîâíîãî ãàðÿ÷îãî
ñí³äàíêó äëÿ øêîëÿð³â ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ —
10 ãðí 51 êîï.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ùîá õàð÷óâàííÿ ó÷í³â áóëî çáàëàíñîâàíå, îáèðàòè ñòðàâè øêîëÿðàì ó ¿äàëüí³ äîïîìàãàþòü â÷èòåë³ òà êóõàð³ 
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Про списання шляхом продажу та списання шляхом ліквідації
основних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 251/251 від 31 березня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту
30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних
засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва», враховуючи звернення комунального підприємства «Шляхово*експлуатаційне управління по ремон*
ту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» від 08.06.2015 № 451, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�ом�нальном��підприєм-

ств��«Шляхово-еспл�атаційне��правління�по

ремонт��та��триманню�автомобільних�шляхів

та�спор�д�на�них�Подільсьо о�район�»�на�спи-

сання�шляхом�продаж��за�незалежною�оцін-

ою�на�а�ціоні�транспортних�засобів,�яі�нале-

жать�до�ом�нальної�власності�територіальної

 ромади�міста�Києва,�з ідно�з�додатом�1.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Шляхово-

еспл�атаційне��правління�по�ремонт��та��т-

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Подільсьо о�район�»:

2.1.�Здійснити�необхідні�заходи,�пов’язані�з

продажем�на�а�ціоні�транспортних�засобів,

зазначених���п�нті�1�цьо о�рішення.

2.2.�Кошти,�отримані�від�продаж��транспорт-

них�засобів,�перерах�вати�до�бюджет��міста

Києва.

3.�Надати�дозвіл�ом�нальном��підприєм-

ств��«Шляхово-еспл�атаційне��правління�по

ремонт��та��триманню�автомобільних�шляхів

та�спор�д�на�них�Подільсьо о�район�»�на�спи-

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

належать�до�ом�нальної�власності�територі-

альної� ромади�міста�Києва,�з ідно�з�додат-

ом�2.

4.�Зобов’язати�ом�нальне�підприємство

«Шляхово-еспл�атаційне��правління�по�ре-

монт��та��триманню�автомобільних�шляхів�та

спор�д�на�них�Подільсьо о�район�»�виорис-

тати�придатне�обладнання�основних�засобів,�до-

звіл�на�списання�шляхом�лівідації�яих�надає-

ться,�для�ремонт��інших�основних�засобів,�а

непридатні�деталі�та�матеріали���встановле-

ном��заонодавством�поряд��здати�підпри-

ємствам,�яі�здійснюють�збір�вторинної�сиро-

вини�з�подальшим�спрям�ванням�вир�чених

оштів�до�бюджет��міста�Києва.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на списання шляхом ліквідації основних
засобів, які належать до комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 250/250 від 31 березня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту
30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання ос*
новних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної грома*
ди міста Києва», враховуючи звернення комунального підприємства «Шляхово*експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва» від 22 лип*
ня 2015 року № 1151, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�ом�нальном��підприєм-

ств��«Шляхово-еспл�атаційне��правління�по

ремонт��та��триманню�автомобільних�шляхів

та�спор�д�на�них�Солом’янсьо о�район��

м.�Києва»�на�списання�шляхом�лівідації�ос-

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

власності�територіальної� ромади�міста�Києва,

з ідно�з�додатом.

2.�Зобов’язати�ом�нальне�підприємство

«Шляхово-еспл�атаційне��правління�по�ре-

монт��та��триманню�автомобільних�шляхів�та

спор�д�на�них�Солом’янсьо о�район��м.�Києва»

виористати�придатне�обладнання�основних

засобів,�дозвіл�на�списання�шляхом�лівідації

яих�надається,�для�ремонт��інших�основних

засобів,�а�непридатні�деталі�та�матеріали��

встановленом��заонодавством�поряд��зда-

ти�підприємствам,�яі�здійснюють�збір�вторин-

ної�сировини�з�подальшим�спрям�ванням�ви-

р�чених�оштів�до�бюджет��міста�Києва.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

31.03.2016�ро��№ 250/250

Основні засоби, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та перебувають на балансі комунального підприємства

«Шляхово*експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва»,

дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Найменування основного засобу Державний
номер

Інвентарний
номер

Рік випуску Первісна
вартість, грн

Залишкова
вартість, грн

1 2 3 4 5 6 7

1 Самоскид ЗІЛ ММЗ % 45085 005%84 КА 131 1998 32192,20 0,00

2 Екскаватор АТЕК % 2624А 014%17 КС 64 1992 20645,00 0,00

3 Навантажувач ПК % 27013 029%05 КС 107 1996 85575,55 0,00

Додато�1

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

31.03.2016�ро��№ 251/251

Перелік
основних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
та перебувають на балансі комунального підприємства 

«Шляхово*експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району», 

дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні яких надається

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�2

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

31.03.2016�ро��№ 251/251

Перелік
основних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
та перебувають на балансі комунального підприємства 

«Шляхово*експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району», 

дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається

№
п/п

Найменування основного
засобу (тип, марка, модель)

Рік
випус%

ку

Інвен%
тар%
ний

номер

Первісна
вартість,
грн, коп.

Знос, грн,
коп.

Залиш%
кова
вар%
тість
грн,
коп.

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Легковий автомобіль ВАЗ 2107 1995 48 16620,00 16620,00 0 Акт на списання від
05.12.2014

2 Навантажувач Т 156 1996 29 55880,00 55880,00 0 Акт на списання від
05.12.2014

3 Снігоочищувач  КО 707 1989 69 9651,53 9651,53 0 Акт на списання від
05.12.2014

4 Легковий автомобіль Daewoo
Nubira

1998 60 20517,16 20517,16 0 Акт на списання від
05.12.2014

5 Трактор колісний ХТЗ 2511 2000 118 29166,67 29166,67 0 Акт на списання від
05.12.2014

6 Трактор колісний ХТЗ 2511 2001 152 19083,33 19083,33 0 Акт на списання від
05.12.2014

7 Вантажний спеціальний ЗІЛ
138А

1994 40 27548,38 27548,38 0 Акт на списання від
05.12.2014

8 Вантажний спеціальний ЗІЛ
431412

1988 121 9581,83 9581,83 0 Акт на списання від
05.12.2014

9 Машина прибиральна SK 151S 1998 76 170494,14 170494,14 0 Акт на списання від
05.12.2014

10 Вантажний фургон ГАЗ 5312 1990 138 4200,00 4200,00 0 Акт на списання від
05.12.2014

11 Вантажний самоскид МАЗ 5551 2000 189 97183,03 97183,03 0 Акт на списання від
05.12.2014

12 Вантажний самоскид МАЗ 5551 2000 187 68849,70 68849,70 0 Акт на списання від
05.12.2014

13 Вантажний самоскид МАЗ 5551 2000 185 68849,70 68849,70 0 Акт на списання від
05.12.2014

14 Коток ДУ 47Б 1986 111 340,69 340,69 0 Акт на списання від
05.12.2014

15 Компресорна станція ЗІФ 55В 1992 27 5481,00 5481,00 0 Акт на списання від
05.12.2014

16 Автогрейдер ДЗ 122 1990 30 41328,00 41328,00 0 Акт на списання від
05.12.2014

17 Коток ДУ 54 1994 18 4683,00 4683,00 0 Акт на списання від
05.12.2014

18 Трактор колісний Т 16М 1992 106 19814,99 19814,99 0 Акт на списання від
05.12.2014

№
п/п

Найменування основного
засобу (тип, марка, модель)

Рік
випус%

ку

Інвен%
тар%
ний

номер

Первісна
вартість,
грн, коп.

Знос, грн,
коп.

Залиш%
кова
вар%
тість
грн,
коп.

Підстава для списання

1 Воздуходувка STIHL SH 55 2003 142 1374,17 1374,17 0 Акт на списання від
05.12.2014

2 Вібраційна машина Вібер УГМС
12

2004 177 9100,00 9100,00 0 Акт на списання від
05.12.2014

3 Вібраційна машина Вібер УГМС
12

2005 169 6658,33 6658,33 0 Акт на списання від
05.12.2014

Київський міський голова
В. Кличко
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Про деякі питання закладів культури територіальної громади
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 249/249 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван*

ня в Україні», Закону України «Про культуру», Закону України «Про театри і театральну справу», врахову*
ючи рішення Київської міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власно*
сті територіальної громади міста Києва», звернення Київського камерного театру*студії «Дивний замок» від
22 квітня 2015 року № 43 та закладу культури «Театр «Актор» від 02 липня 2015 року № 33, Київська міська ра*
да

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати:

1.1.�Київсьий�амерний�театр-ст�дію�«Див-

ний�замо»�(ЄДРПОУ�21588598)���ом�наль-

ний�залад�«Театрально-видовищний�залад

�льт�ри�«Київсьий�амерний�театр�«Дивний

замо».

1.2.�Ком�нальн��ор анізацію�(�станов�,�за-

лад)�«Театр�«Атор»�(ЄДРПОУ�02173495)���о-

м�нальний�залад�«Театрально-видовищний

залад��льт�ри�«Атор».

2.�Віднести�до�сфери��правління�вионавчо-

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

ої�державної�адміністрації):

2.1.�Театрально-видовищний�залад��льт�-

ри�«Атор».

2.2.�Театрально-видовищний�залад��ль-

т�ри�«Київсьий�амерний�театр�«Дивний�за-

мо».

3.�Вионавчом��ор ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

3.1.�Затвердити��становчі�до�менти�ом�-

нальних�заладів��льт�ри,�зазначених���п�н-

ті�2�цьо о�рішення.

3.2.�Здійснювати�фінанс�вання�ом�нальних

заладів��льт�ри,�зазначених���п�нті�2�цьо-

 о�рішення,�в�межах�за ально о�обся ��аси -

н�вань,�передбачених���бюджеті�м.�Києва�по

 ал�зі�«К�льт�ра�і�мистецтво».

4.�Солом’янсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�та�Шевченівсьій�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації�привес-

ти�свої�розпорядження���відповідність�до�цьо-

 о�рішення.

5.�Заріпити�на�праві�оперативно о��прав-

ління�за�театрально-видовищним�заладом

�льт�ри�«Київсьий�амерний�театр�«Дивний

замо»�нежитлові�приміщення�за�адресою:�м.

Київ,�в�л.�Єревансьа,�11�за альною�площею�379,3

в.�м.

6.�Солом’янсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�та�театрально-видовищ-

ном��залад���льт�ри�«Київсьий�амерний

театр�«Дивний�замо»�здійснити�приймання-

передач��майна,�зазначено о���п�нті�5�цьо о

рішення,�в��становленом��заонодавством�по-

ряд�.

7.�П�нт�2�розділ��«Солом’янсьа�районна�в

місті�Києві�державна�адміністрація»�та�п�нт�1

розділ��«Шевченівсьа�районна�в�місті�Києві

державна�адміністрація»�додата�до�рішення

Київсьої�місьої�ради�від�22�травня�2013�ро-

��№ 351/9408�«Про�питання�діяльності�дитя-

чих�позашільних�мистецьих�заладів�та�ін-

ших��станов�і�заладів��льт�ри»�вилючити.

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

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

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

Київсьої�місьої�ради�з�питань��льт�ри,�т�-

ризм��та�інформаційної�політии.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу ритуальній службі спеціалізованому 
комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат 
підприємств комунально*побутового обслуговування» 

на списання шляхом продажу транспортних засобів
Рішення Київської міської ради № 252/252 від 31 березня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 75 та частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк*
ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра*
їні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списан*
ня основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної гро*
мади міста Києва», враховуючи звернення ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства
«Спеціалізований комбінат підприємств комунально*побутового обслуговування» (лист від 08 грудня 2014
року № 1592) та лист Департаменту житлово*комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської місь*
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 листопада 2014 року № 058/8/2*12819, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�рит�альній�сл�жбі�спеціа-

лізованом��ом�нальном��підприємств��«Спе-

ціалізований�омбінат�підприємств�ом�наль-

но-поб�тово о�обсл� ов�вання»�на�списання

шляхом�продаж��за�незалежною�оціною�на

а�ціоні�транспортних�засобів,�яі�належать�до

ом�нальної�власності�територіальної� рома-

ди�міста�Києва,�з ідно�з�додатом.

2.�Рит�альній�сл�жбі�спеціалізованом��ом�-

нальном��підприємств��«Спеціалізований�ом-

бінат�підприємств�ом�нально-поб�тово о�об-

сл� ов�вання»:

2.1.�Здійснити�необхідні�заходи,�пов’язані�з

продажем�на�а�ціоні�транспортних�засобів,

зазначених���п�нті�1�цьо о�рішення.

2.2.�Кошти,�отримані�від�продаж��транспорт-

них�засобів,�перерах�вати�до�бюджет��міста

Києва.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

31.03.2016�№ 252/252

ПЕРЕЛІК
транспортних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу
за незалежною оцінкою на аукціоні яких надається ритуальній службі 

спеціалізованому комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат
підприємств комунально*побутового обслуговування»

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Найменування транспортних
засобів та їх технічна

характеристика

Рік
випуску

Первісна
балансова

вартість, грн

Залишкова
балансова

вартість, грн

Підстава для списання

1. Прибиральна машина Т%25,
державний № 01914 КС, двигун №
1007515, пробіг 12700 км

1996 19167,00 00,00 Акт на списання
автотранспортних засобів 
№ 1 від 14.11.2014

2. Навантажувач ПГ%1А, державний
№ 10147 КС, шасі № 796133,
двигун № 3Б1845, пробіг 14100 км

1993 42000,00 00,00 Акт на списання
автотранспортних засобів 
№ 2 від 14.11.2014

3. Навантажувач ПГ%1А, державний
№ 10152 КС, двигун № 6К0322,
пробіг 19320 км

1987 6271,24 00,00 Акт на списання
автотранспортних засобів 
№ 3 від 14.11.2014

Про надання дозволу управлінню освіти Солом’янської районної
в місті Києві державної адміністрації на знесення та списання

основних засобів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 253/253 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статей 317, 319 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 лип*
ня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, ус*
танов та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення Со*
лом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 06 травня 2015 року № 108*6421/01 та від 04
серпня 2015 року № 108*11830/01, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити��правлінню�освіти�Солом’ян-

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

трації�знести�основні�засоби�з ідно�з�додат-

ом.

2.�Управлінню�освіти�Солом’янсьої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації�списати

��встановленом��поряд��основні�засоби,�за-

значені���додат��до�рішення,�після�вионання

п�нт��1�цьо о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

№ п/п Найменування основних засобів
(місце розташування) та їх

характеристика

Рік
введення
в експлу%

атацію

Первісна
балансова
вартість,

грн

Залишкова
балансова
вартість,

грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6

1. Навіс тіньовий (ДНЗ № 383),
інвентарний номер 10330002

1982 2843,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 22.07.2015 № 1

2. Навіс тіньовий (ДНЗ № 383),
інвентарний номер 10330005

1982 2843,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 22.07.2015 № 2

3. Навіс тіньовий (ДНЗ № 383),
інвентарний номер 10330006

1982 5429,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 22.07.2015 № 3

4. Огорожа металева сітчаста (ДНЗ №
383),  інвентарний номер 10330004

1972 15889,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 22.07.2015 № 4

5. Басейн (ДНЗ № 383), інвентарний
номер 10330001

1982 1100,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 15.04.2015 № 1

6. Басейн наливний (ДНЗ № 483),
інвентарний номер 10330118

1977 1872,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 03.07.2015 № 1

7. Макет "Будиночок" (ДНЗ № 483),
інвентарний номер 10330005

1988 395,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 06.07.2015 № 3

8. Макет "Будиночок" (ДНЗ № 483),
інвентарний номер 10330006

1988 395,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 07.07.2015 № 4

9. Макет "Будиночок" (ДНЗ № 483),
інвентарний номер 10330007

1988 395,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 07.07.2015 № 2

10. Басейн наливний (ДНЗ № 477),
інвентарний номер 10330011

1967 6500,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 09.07.2015 № 1

11. Будівля сараю (СШ № 173),
інвентарний номер 10310001

1961 9633,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 24.04.2015 № 01

12. Будівля сараю (ДНЗ № 344),
інвентарний номер 10310002

1962 14820,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 15.04.2015 № 2

13. Будівля туалету дворового (ДНЗ №
360), інвентарний номер 10330004

1965 1225,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 15.04.2015 № 01

14. Басейн наливний (ДНЗ № 395),
інвентарний номер 10330233

1974 1872,00 0,00 Акт про списання основних
засобів від 03.07.2015 № 5

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

31.03.2016�№�253/253

Основні засоби, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та перебувають на балансі управління освіти

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, 
дозвіл на знесення та списання яких надається

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових 
приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
єдиному претенденту на право оренди

Рішення Київської міської ради № 254/254 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ*
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при*
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви*
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�примі-

щення� ом�нальної� власності� територі-

альної� ромади�міста�Києва�єдином��пре-

тендент��на�право�оренди�з ідно�з�додат-

ом.

2.�Деснянсьій�районній�в�місті�Києві�дер-
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Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

31.03.2016�№ 254/254

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту 
на право оренди

жавній�адміністрації��ласти�в��становленом�

поряд��до овір�оренди�нежитлових�приміщень

ом�нальної�власності�територіальної� рома-

ди�міста�Києва�з ідно�з�п�нтом�1�цьо о�рішен-

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТІНГ» 
та товариству з обмеженою відповідальністю 

«Фірма «ЮВВІМ» для експлуатації 
та обслуговування нежитлових приміщень 

адміністративно*побутового корпусу та котельні 
на перетині вул. Печенізької, 32 та вул. Підгірної, 7/36 

у Шевченківському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 260/260 від 31 березня 2016 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«БМС�КОНСАЛТІНГ»

та�товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«Фірма�«ЮВВІМ»�для�еспл�атації�та�обсл� о-

в�вання�нежитлових�приміщень�адміністратив-

но-поб�тово о�орп�с��та�отельні�на�перети-

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

Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(ате орія

земель�-�землі�житлової�та� ромадсьої�заб�-

дови,�заява�ДЦ�від�07.12.2015�№ 01057-

000195644-014,�справа�Д-5309).

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

повідальністю�«БМС�КОНСАЛТІНГ»�та�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Фірма

«ЮВВІМ»,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

 о�рішення,���спільн��частов��оренд��на�5�ро-

ів�земельн��ділян��площею�0,2770� а�(а-

дастровий�номер�8000000000:91:068:0018,

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

земельн��ділян��№�НВ-8000206112015),�зо-

рема�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«БМС�КОНСАЛТІНГ» -�76/100�частини

земельної�діляни,�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Фірма�«ЮВВІМ» -�24/100

частини�земельної�діляни,�для�еспл�атації

та�обсл� ов�вання�нежитлових�приміщень�ад-

міністративно-поб�тово о�орп�с��та�отель-

ні�на�перетині�в�л.�Печенізьої,�32�та�в�л.�Під-

 ірної,�7/36���Шевченівсьом��районі�м.�Ки-

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

ріальної� ромади�міста�Києва���зв’яз��з�пе-

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

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

21.05.2007�№ 512,�свідоцтво�про�право�влас-

ності�на�нежитлове�приміщення�від�10.07.2001

№ 421-в).

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

тю�«БМС�КОНСАЛТІНГ»�та�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«Фірма�«ЮВВІМ»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�діляни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

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

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

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

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

заонодавством�Ураїни.

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

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

т�ри�від�29.02.2012�№ 2617/0/18-3/19-12,�Голов-

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

06.08.2015�№ 19-26-7777.31-1702/20-15.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�Попередити�землеорист�вачів,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта
нерухомості

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована
площа, кв. м

Ставка орендної
плати

Строк,
на який
уклада%
ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — ШКОЛА I%III СТУПЕНІВ № 308 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

1 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРИВАТНА ШКОЛА
ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР
"МАСТЕР ФИТ" 

Форма власності —
приватна 

Форма фінансування —
госпрозрахункова

вул. Градинська,
№ 6%Б
Деснянський
район 
НБк — 3%
поверховий 
Площа — 11474,50
кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО%
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО СПРЯМОВАНА
НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ
ВИДАМИ СПОРТУ 
(художня гімнастика, атлетична
гімнастика, фітнес) 

2 поверх — 317,38 кв. м 
3 поверх — 64,82 кв. м 

Площа — 382,20 кв. м

3 % 
Графік роботи: 
Пн. 16.00 % 21.00 
Вт. 16.00 % 21.00 
Ср. 16.00 % 21.00 
Чт. 16.00 % 21.00 
Пт. 16.00 % 21.00 
Сб. доба 
Нд. доба 
За тиждень — 
2 доби 25 год.

2 роки
364 дні

Київський міський голова 
В. Кличко

Про майнові питання, 
пов’язані з будівництвом житлового кварталу 

з повним комплексом обслуговування 
на вул. Бакинській, 37*41 

у Шевченківському районі
Рішення Київської міської ради № 255/255 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону Укра*
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року
№ 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будів*
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершено*
го будівництва, інженерно*транспортної інфраструктури міста Києва», рішення Київської міської ради
від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів під*
приємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», врахову*
ючи рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, ре*
конструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівниц*
тва, інженерно*транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого ор*
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403
(протокол засідання від 15 червня 2015 року № 70/2015), лист комунального підприємства виконавчого ор*
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство»
від 02 червня 2015 року № 301*1363, для підготовки об’єкта інвестування та забезпечення проведення ін*
вестиційного конкурсу з метою будівництва житлового кварталу з повним комплексом обслуговування, для
підвищення рівня забезпечення мешканців міста Києва житлом та покращення місцевої інфраструктури
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�ом�нальном��підприєм-

ств��вионавчо о�ор ан��Київради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�«Київом�н-

сервіс»�на�знесення�нежилих�спор�д�площею

141,0�в.�м,�62,5�в.�м,�176,8�в.�м�на�в�л.�Ба-

инсьій,�37-41���Шевченівсьом��районі�м.

Києва,�яі�належать�до�ом�нальної�власності

територіальної� ромади�міста�Києва�та�заріп-

лені�на�праві� осподарсьо о�відання�за�ом�-

нальним�підприємством�вионавчо о�ор ан�

Київради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�«Київом�нсервіс»,�за�рах�но�оштів�ін-

вестора�після�вионання�п�нтів�2,�3,�4�цьо о

рішення.

2.�Департамент��еономіи�та�інвестицій

вионавчо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

провести�інвестиційний�он�рс�по�інвести-

ційном��проет��«Б�дівництво�житлово о�вар-

тал��з�повним�омплесом�обсл� ов�вання

на�в�л.�Баинсьій�37-41���Шевченівсьом�

районі».

3.�Ком�нальном��підприємств��вионавчо о

ор ан��Київради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�«Київом�нсервіс»�спільно�з�о-

м�нальним�підприємством�вионавчо о�ор а-

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

жавної�адміністрації)�«Київсье�інвестиційне

а ентство»�забезпечити�проведення�незалеж-

ної�оціни,�інвентаризації�об’єтів,�зазначених

��п�нті�1�цьо о�рішення,�і�реценз�вання�звіт�

про�та��оцін��в�поряд�,�встановленом��за-

онодавством�Ураїни�з�питань�оціни�майна,

майнових�прав�та�професійної�оціночної�діяль-

ності.

4.�Департамент��еономіи�та�інвестицій�ви-

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

сьої�місьої�державної�адміністрації)�при�під-

 отовці��мов�он�рс��врах�вати,�що:

4.1.�Вартість�об’єтів,�зазначених���п�нті�1

цьо о�рішення,�відшодов�ється�інвестором

шляхом�перерах�вання�оштів�до�спеціально-

 о�фонд��бюджет��міста�Києва�я�оштів�від

відч�ження�майна,�що�належить�Автономній

Респ�бліці�Крим,�та�майна,�що�переб�ває�в�о-

м�нальній�власності,�або�в�інший�спосіб,�ви-

значений�в��мовах�он�рс��по�інвестиційном�

проет��«Б�дівництво�житлово о�вартал��з

повним�омплесом�обсл� ов�вання�на�в�л.

Баинсьій,�37 —�41���Шевченівсьом��райо-

ні».

4.2.�Знесення�об’єтів,�зазначених���п�нті�1

цьо о�рішення,�можливе�вилючно�після�ви-

значення�переможця�інвестиційно о�он�рс�,

�ладення�з�ним�інвестиційно о�до овор�,�від-

шод�вання�інвестором�вартості�таих�об’єтів

��поряд�,�встановленом��підп�нтом�4.1�п�н-

т��4�цьо о�рішення,�та�вирішення�питання�що-

до�перенесення�за�рах�но�інвестора�вироб-

ничої�бази�ом�нально о�підприємства�вио-

навчо о�ор ан��Київради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�«Київом�нсервіс»�на�ін-

ш��придатн��для�еспл�атації�земельн��ділян-

��із�забезпеченням�дотримання�наданих�ом�-

нальним�підприємством�вионавчо о�ор ан�

Київради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�«Київом�нсервіс»�технічних��мов.

4.3.�Усі�витрати,�пов’язані�з�проведенням�за-

ходів�щодо�під отови�інвестиційно о�он�р-

с�,�підля ають�відшод�ванню�за�рах�но�ош-

тів�інвестора.

4.4.�Інші��мови�інвестиційно о�он�рс�,

спрямовані�на�отримання�ви оди�та�задово-

лення�інтересів�територіальної� ромади�міста

Києва,�визначаються�відповідно�до�поряд�

проведення�інвестиційних�он�рсів���місті

Києві,�затверджено о�рішенням�Київсьої�місь-

ої�ради.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«ІНТЕРНЕШЕНЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦЕНТР» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку 
і нежитлових приміщень (підвалу) 

на вул. Великій Васильківській, 15/2 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 261/261 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 186 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
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1.�Затвердити�технічн��до�ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)

товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«ІН-

ТЕРНЕШЕНЕЛ�ДЕВЕЛОПМЕНТ�ЦЕНТР»�для�ес-

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

 о�б�дин��і�нежитлових�приміщень�(підвал�)

на�в�л.�Велиій�Васильівсьій,�15/2���Печер-

сьом��районі�м.�Києва.

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

повідальністю�«ІНТЕРНЕШЕНЕЛ�ДЕВЕЛОП-

МЕНТ�ЦЕНТР»,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

 о�рішення,�в�оренд��на�25�роів�земельн��ді-

лян��площею�0,1860� а�(адастровий�номер

8000000000:76:066:0010,�витя �з�Державно-

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

��№�НВ-8000157482015)�для�еспл�атації�та

обсл� ов�вання�адміністративно о�б�дин��і

нежитлових�приміщень�(підвал�)�на�в�л.�Вели-

ій�Васильівсьій,�15/2���Печерсьом��райо-

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

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

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

майно�(свідоцтво�на�право�власності�на�не-

р�хоме�майно�від�23.03.2015�№ 35280353,�ви-

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

нер�хоме�майно�від�23.03.2015�№ 35280924)

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

сьої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�25.11.2015

№ 01113-000194693-014,�адастрова�справа

А-21833).

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

тю�«ІНТЕРНЕШЕНЕЛ�ДЕВЕЛОПМЕНТ�ЦЕНТР»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�діляни.

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

партамент��земельних�рес�рсів�від�05.11.2015

№ 057041-19475.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

ня�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

тації�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном��зао-

нодавством�Ураїни.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя не�за�собою�припинення�права�орист�ван-

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

Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР*2» 
для експлуатації та обслуговування 

існуючих будівель на вул. Лінійній, 17 (літ. Е) 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 263/263 від 31 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речо*

вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України
від 06.09.2012 № 5245*VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе*
мель державної та комунальної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про
затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки
державної та комунальної власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По одити�звіт�про�еспертн�� рошов��оцін-

��земельної�діляни�(адастровий�номер

8000000000:72:221:0019)�на�в�л.�Лінійній,�17

(літ.�Е)���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(спра-

ва�№�Є-1282).

2.�Затвердити�вартість�земельної�діляни��

розмірі�6755465,00� рн�(шість�мільйонів�сім-

сот�п’ятдесят�п’ять�тисяч�чотириста�шістдесят

п’ять� ривень�00�опійо)�на�підставі�есперт-

ної� рошової�оціни�(висново�про�ринов��вар-

тість�земельної�діляни�від�29.05.2015).

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

відальністю�«ЕФ�АЙ�ЕМ�ОФІС�ЦЕНТР-2»�зе-

мельн��ділян��ом�нальної�власності�(адас-

тровий�номер�8000000000:72:221:0019)�пло-

щею�0,2233� а�за�6755465,00� рн�(шість�міль-

йонів�сімсот�п’ятдесят�п’ять�тисяч�чотириста

шістдесят�п’ять� ривень�00�опійо)�для�ес-

пл�атації�та�обсл� ов�вання�існ�ючих�б�дівель

на�в�л.�Лінійній,�17�(літ.�Е)���Солом’янсьом��райо-

ні�м.�Києва.

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

обмеженою�відповідальністю�«ЕФ�АЙ�ЕМ�ОФІС

ЦЕНТР-2»�земельної�діляни�на�в�л.�Лінійній,

17�(літ.�Е)���Солом’янсьом��районі�м.�Києва

(з ідно�з�додатом).

5.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

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

обхідні�матеріали�для�оформлення�до овор�

�півлі-продаж��земельної�діляни�(адастро-

вий�номер�8000000000:72:221:0019)�площею

0,2233� а�на�в�л.�Лінійній,�17�(літ.�Е)���Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�за�ціною�та�на��мо-

вах,�визначених�цим�рішенням.

5.2.�Вжити���встановленом��заонодавством

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

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

ділян�,�яі�підля ають�встановленню�до ово-

ром��півлі-продаж��земельної�діляни�відпо-

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

шенням.

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

тю�«ЕФ�АЙ�ЕМ�ОФІС�ЦЕНТР-2»:

6.1.�Уласти�в�двотижневий�термін�до овір

�півлі-продаж��земельної�діляни.

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

ної�діляни�з ідно�з�вимо ами�статті�91�Земель-

но о�одес��Ураїни.

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

ляни�встановити,�що�право�власності�на�земель-

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

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

ж��земельної�діляни�та�за��мови�державної

реєстрації�обтяжень�права�власності�по�пця

на�земельн��ділян��(заборона�на�продаж�або

інше�відч�ження�земельної�діляни�та/або�іншо-

 о�речово о�права�на�неї�до�повно о�розрах�н-

��за�неї),�сплати�по�пцем�50�відсотів�час-

тини�платеж��за�земельн��ділян��та�пені�(�

разі�наявності)�відповідно�до��мов�продаж�,

затверджених�цим�рішенням.

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

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

31.03.2016�№ 263/263

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР*2» земельної ділянки 
на вул. Лінійній, 17 (літ. Е) у Солом’янському районі 

м. Києва

1.�Виористов�вати�земельн��ділян��за�цільовим�призначенням.

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

власниом��мов�продаж��земельної�діляни�та�для�проладання�нових,�ремонт��та�еспл�ата-

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

3.�Питання�пайової��часті�та��ладання�з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вионавчо-

 о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�до овор��про�пайо-

в���часть�виріш�вати�в�поряд��та�випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листах�Головно о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

дизайн��місьо о�середовища�від�12.07.2007�№ 19-6946�та�від�27.08.2007�№ 09-8805,�дочір-

ньо о�підприємства�«Інстит�т� енерально о�план��міста�Києва»�від�17.11.2006�№ 2706,�Держав-

но о��правління�охорони�наволишньо о�природно о�середовища�в�м.�Києві�від�06.06.2007

№ 05-08/3550,�Київсьої�місьої�санепідстанції�від�24.07.2007�№ 5823,��правління�охорони�нав-

олишньо о�природно о�середовища�від�31.05.2007�№ 071/04-4-22/2626,�Головно о��правлін-

ня�охорони��льт�рної�спадщини�від�30.05.2007�№ 3804,�Державної�сл�жби�з�питань�національ-

ної��льт�рної�спадщини�від�30.07.2007�№ 22-1922/35,�Головно о��правління�земельних�рес�р-

сів�від�25.10.2007�№ 05-2077.

5.�Зарах�вати�до�с�м,�яі�по�пець�має�сплатити�за�земельн��ділян�,�аванс���с�мі�984701,47

 рн�(дев’ятсот�вісімдесят�чотири�тисячі�сімсот�одна� ривня�47�опійо),�сплачений�відповідно

до�до овор��№ 10�від�23.12.2014.�Решта�вартості�земельної�діляни���с�мі�5770763,53� рн�(п’ять

мільйонів�сімсот�сімдесят�тисяч�сімсот�шістдесят�три� ривні�53�опійи)�сплач�ється���таом�

поряд�:

- протя ом�30�алендарних�днів�від�дня�нотаріально о�посвідчення�до овор���півлі-прода-

ж� -�50�відсотів�частини�платеж�,�що�зарахов�ється�до�місцево о�бюджет�,�що�в�розрах�н�

становить�2885381,77� рн�(два�мільйони�вісімсот�вісімдесят�п’ять�тисяч�триста�вісімдесят�од-

на� ривня�77�опійо).�Решта�вартості�земельної�діляни���с�мі�2885381,76� рн�(два�мільйони

вісімсот�вісімдесят�п’ять�тисяч�триста�вісімдесят�одна� ривня�76�опійо)�сплач�ється���роз-

строч��протя ом�двох�роів�рівними�частинами�з�наст�пно о�місяця,�що�настає�за�місяцем,�в

яом��здійснено�перший�платіж,�але�не�пізніше�ніж�до�25�числа�ожно о�місяця.

6.�Розмір�платеж��визначається�із�врах�ванням�індес��інфляції,�встановлено о�Державною

сл�жбою�статистии�Ураїни�за�період�з�місяця,�що�настає�за�тим,�в�яом��внесено�перший

платіж,�по�місяць,�що�перед�є�місяцю�внесення�платеж�,�при�цьом��до овором��півлі-прода-

ж��земельної�діляни�передбачити,�що�ящо���б�дь-яом��місяці�індес�інфляції�становить�мен-

ше�100�відсотів,�то�під�час�визначення�розмір��платеж��він�врахов�ється�за�таий�місяць�на�рів-

ні�100�відсотів.

7.�По�пець�має�право�достроово�сплатити�решт��(залишо)�вартості�земельної�діляни�піс-

ля�внесення�першо о�або�чер ово о�платеж�.

У�разі�достроової�сплати�зобов’язань�по�до овор���півлі-продаж��нарах�вання�індес��ін-

фляції�припиняється,�а�останній�платіж�б�де�визначатися�з�врах�ванням�індес��інфляції�за�пе-

ріод�з�місяця,�що�настав�після�сплати�першо о�внес�,�по�місяць,�що�перед�є�місяцю�внесен-

ня�останньо о�(достроово о)�платеж�.

8.�До овором��півлі-продаж��земельної�діляни�передбачити,�що�по�пець���разі�простро-

чення�вионання� рошово о�зобов’язання�має�сплатити:

- за�ожний�день�прострочення�платеж��пеню���розмірі�0,1�відсота�(н�ль�цілих�одна�десятих

відсота)�від�с�ми�прострочено о�платеж��( рошово о�зобов’язання).�Нарах�вання�пені�за�про-

строчення�вионання�зобов’язання�здійснюється�на�день�фатично о�по ашення�бор ових�зо-

бов’язань;

- с�м��бор ��прострочено о�платеж��з��рах�ванням�встановлено о�індес��інфляції�за�весь

час�прострочення;

- три�відсота�річних�від�простроченої�с�ми.

9.�Пеня�за�прострочення�вионання�по�пцем� рошово о�зобов’язання�за�до овором��пів-

лі-продаж��підля ає�сплаті�і�нарахов�ється�до�повно о�фатично о�вионання�по�пцем�тао о

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

10.�При�простроченні�по ашення�платеж��на�два�місяці,�починаючи�з�25�числа�місяця,�в�яо-

м��здійснювався�перший�або�чер овий�платіж,�розстрочення�платеж��за�придбання�земельної

діляни�припиняється.�В�таом��разі�протя ом�наст�пно о�дня�з�момент��припинення�розстро-

чення�платеж��по�пець�зобов’язаний�сплатити�решт��(залишо)�вартості�земельної�діляни.

11.�У�до оворі��півлі-продаж��земельної�діляни�встановити�обтяження�права�власності�по-

�пця�на�земельн��ділян��шляхом�наладення�заборони�на�розпорядження�земельною�ділян-

ою,�в�том��числі�продаж�або�інше�відч�ження�по�пцем�земельної�діляни�та/або�інших�речо-

вих�прав�на�земельн��ділян��до�повно о�розрах�н��за�неї�з ідно�з��мовами�до овор���півлі-

продаж�,�зорема�заборонити:

- �ладати�до овори��півлі-продаж�,�міни,�дар�вання�або�іншо о�відч�ження�земельної�ді-

ляни,�а�таож�передавати�земельн��ділян��в�застав��(іпоте�)�та�до�стат�тно о�апітал��юри-

дичних�осіб;

- поділ�земельної�діляни�або�її�об’єднання�з�іншими�земельними�ділянами;

- ��разі�передачі�по�пцем�земельної�діляни�в�оренд��надавати�з од��орендарям�на�заста-

в��(іпоте�)�права�оренди�земельної�діляни,�а�таож�на�передач��(внесення)�права�оренди�зе-

мельної�діляни�до�стат�тно о�апітал��юридичних�осіб;

- �ладати�до овори�с�перфіцію�та�вчиняти�б�дь-яі�інші�дії�та�правочини,�яі�мож�ть�спричи-

нити�або�пов’язані���майб�тньом��з�переходом�права�власності�на�земельн��ділян��до�інших

осіб.

Київський міський голова
В. Кличко

повідальністю�«ЕФ�АЙ�ЕМ�ОФІС�ЦЕНТР-2»,�що

право�власності�на�земельн��ділян��може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�140,�143

Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян*
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Про передачу приватному акціонерному товариству 
«ПОЗНЯКИ*ЖИЛ*БУД» земельної ділянки для завершення 

будівництва житлового будинку з вбудовано*прибудованими
приміщеннями та підземним паркінгом 

на вул. Леоніда Первомайського, 8 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 64/1967 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен*

ду землі», 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 міс*
цеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�приватном��а-

ціонерном��товариств��«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

(ідентифіаційний�од�24089818)�для�завер-

шення�б�дівництва�житлово о�б�дин��з�вб�до-

вано-приб�дованими�приміщеннями�та�підзем-

ним�парін ом�на�в�л.�Леоніда�Первомайсьо-

 о,�8���Печерсьом��районі�м.�Києва�(ате орія

земель -�землі�житлової�та� ромадсьої�заб�-

дови,� заява� ДЦ� від� 06.08.2015�

№ 01020-000184871-014,�справа�Д-7162).

2.�Передати�приватном��аціонерном��то-

вариств��«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»,�за��мови�ви-

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

3�рои�земельн��ділян��площею�0,2878� а�(а-

дастровий�номер�8000000000:82:039:0040,�ви-

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

мельн��ділян��№�НВ-8000199102015)�для�за-

вершення�б�дівництва�житлово о�б�дин��з

вб�довано-приб�дованими�приміщеннями�та

підземним�парін ом�на�в�л.�Леоніда�Перво-

майсьо о,�8���Печерсьом��районі�м.�Києва

із�земель�ом�нальної�власності�територіаль-

ної� ромади�міста�Києва���зв’яз��з�наб�ттям

права�власності�на�майно�(свідоцтво�про�пра-

во�власності�від�14.09.2012).

3.�Приватном��аціонерном��товариств��

«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�діляни.

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

ловно о��правління�Держ еоадастр����м.�Ки-

єві�від�02.07.2015�№ 19-26-7777.3-360/20-15,

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

від�14.02.2013�№ 1801/0/12/19-13,��правління

охорони��льт�рної�спадщини�від�25.06.2015

№ 066-2116.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�Розірвати�за�з одою�сторін�до овір�орен-

ди� земельної� діляни� від� 07.07.2010�

№ 82-6-00594�(з��рах�ванням�додатової�� о-

ди�від�22.12.2011�№ 82-6-00632)�з�момент�

державної�реєстрації�права�оренди�земельної

діляни�ом�нальної�власності�територіальної

 ромади�міста�Києва,�зазначеної���п�нті�2

цьо о�рішення�(лист-з ода�приватно о�аціо-

нерно о�товариства�«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»�від

09.07.2015�№ 825).

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя не�за�собою�припинення�права�орист�ван-

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

Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення публічному акціонерному товариству 
«Холдингова компанія «Київміськбуд» 

права користування та права власності на земельні ділянки 
у зв’язку із добровільною відмовою

Рішення Київської міської ради № 1035/1899 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 140, 141 та 142 Земельного кодексу України, статей 31, 32 Закону України «Про орен*

ду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вра*
ховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 11.11.2014
№ 06009/0/2*14, від 18.02.2015 № 00577/0/2*15 та від 07.04.2015 № 01366/0/2*15 у зв’язку з добровільною від*
мовою від права користування та права власності на земельні ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за�з одою�сторін�до овори�орен-

ди�земельних�діляно,��ладені�між�Київсьою

місьою�радою�та�п�блічним�аціонерним�то-

вариством�«Холдин ова�омпанія�«Київмісь-

б�д»,�а�саме:

- до овір�оренди�№ 66-6-00368�від�24.11.2006,

земельна�діляна�площею�0,2629� а�(адас-

тровий�номер�8000000000:66:248:0003)�на

б�льв.�Ярослава�Гашеа,�18���Дніпровсьом�

районі�м.�Києва;

- до овір�оренди�№ 63-6-00643�від�05.01.2012,

земельна�діляна�площею�0,0070� а�(адастро-

вий�номер�8000000000:90:146:0129)���2-м��мі-

рорайоні�житлово о�масив��Позняи���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва;

- до овір�оренди�№ 63-6-00645�від�05.01.2012,

земельна�діляна�площею�0,1506� а�(адастро-

вий�номер�8000000000:90:146:0145)���2-м��мі-

рорайоні�житлово о�масив��Позняи���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва;

- до овір�оренди�№ 63-6-00642�від�05.01.2012,

земельна�діляна�площею�0,1370� а�(адастро-

вий�номер�8000000000:90:146:0158)���2-м��мі-

рорайоні�житлово о�масив��Позняи���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва;

- до овір�оренди�№ 63-6-00647�від�05.01.2012,

земельна�діляна�площею�0,1788� а�(адастро-

вий�номер�8000000000:90:146:0124)���2-м��мі-

рорайоні�житлово о�масив��Позняи���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва;

- до овір�оренди�№ 63-6-00640�від�05.01.2012,

земельна�діляна�площею�0,0199� а�(адастро-

вий�номер�8000000000:90:146:0175)���2-м��мі-

рорайоні�житлово о�масив��Позняи���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва;

- до овір�оренди�№ 63-6-00646�від�05.01.2012,

земельна�діляна�площею�0,0625� а�(адастро-

вий�номер�8000000000:90:146:0177)���2-м��мі-

рорайоні�житлово о�масив��Позняи���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва;

- до овір�оренди�№ 63-6-00641�від�05.01.2012,

земельна�діляна�площею�0,0284� а�(адас-

тровий�номер�8000000000:90:146:0173)���2-м�

мірорайоні�житлово о�масив��Позняи���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва;

- до овір�оренди�№ 79-6-00821�від�13.10.2011,

земельна�діляна�площею�0,6963� а�(адастро-

вий� номер� 8000000000:82:101:0062)� на�

в�л.�Феодосійсьій�(пров.�Феодосійсьий)��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва.

2.�Припинити�п�блічном��аціонерном��то-

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

��зв’яз��з�добровільною�відмовою�право�влас-

ності�на�таі�земельні�діляни:

- площею�0,1000� а,�адастровий�номер

8000000000:90:146:0064,���2-м��мірорайоні

житлово о�масив��Позняи���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва,�надан��для�б�дівництва�житлових

б�динів�та�об’єтів�соціально-поб�тово о�при-

значення,�омплесно о�бла о�строю�терито-

рії�для�с�спільних�потреб�(державний�ат�від

22.02.2012�№ 10-8-00184);

- площею�0,1000� а,�адастровий�номер

8000000000:90:146:0051,���2-м��мірорайоні

житлово о�масив��Позняи���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва,�надан��для�б�дівництва�житлових

б�динів�та�об’єтів�соціально-поб�тово о�при-

значення,�омплесно о�бла о�строю�терито-

рії�для�с�спільних�потреб�(державний�ат�від

22.02.2012�№ 10-8-00183);

- площею�0,1000� а,�адастровий�номер

8000000000:90:146:0079,���2-м��мірорайоні

житлово о�масив��Позняи���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва,�надан��для�б�дівництва�житлових

б�динів�та�об’єтів�соціально-поб�тово о�при-

значення,�омплесно о�бла о�строю�терито-

рії�для�с�спільних�потреб�(державний�ат�від

08.12.2009�№ 10-8-00135);

- площею�0,2001� а,�адастровий�номер

8000000000:90:146:0035,���2-м��мірорайоні

житлово о�масив��Позняи���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва,�надан��для�б�дівництва�житлових

б�динів�та�об’єтів�соціально-поб�тово о�при-

значення,�омплесно о�бла о�строю�терито-

рії�для�с�спільних�потреб�(державний�ат�від

08.12.2009�№ 10-8-00132);

- площею�0,0584� а,�адастровий�номер

8000000000:90:146:0057,���пров.�Дніпровом�,

2-б���Дарницьом��районі�м.�Києва,�надан��для

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

дин�,� осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(дер-

жавний�ат�від�12.03.2005�№ 10-7-03468);

- площею�0,1000� а,�адастровий�номер

8000000000:90:146:0097,�на�в�л.�Зовнішній,�

7-а���Дарницьом��районі�м.�Києва,�надан��для

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

дин�,� осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(дер-

жавний�ат�від�16.08.2006�№ 10-7-05764);

- площею�0,0564� а,�адастровий�номер

8000000000:90:146:0093,�на�в�л.�Зовнішній,�

7-б���Дарницьом��районі�м.�Києва,�надан��для

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

дин�,� осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(дер-

жавний�ат�від�15.08.2006�№ 10-7-05759);

- площею�0,0849� а,�адастровий�номер

8000000000:79:141:0006,�на�просп.�Червоно-

зоряном�,�156���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва,�надан��для�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл� ов�вання�житлових�б�динів�з�об’єта-

ми�соціально о�призначення�та�підземним�пар-

ін ом� (державний� ат� від� 30.10.2007�

№ 07-8-00137);

- площею�0,0536� а,�адастровий�номер

8000000000:79:141:0015,�на�пров.�Балаи-

рева,�3���Голосіївсьом��районі�м.�Києва,�на-

дан��для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл�-

 ов�вання�житлових�б�динів�з�об’єтами�со-

ціально о�призначення�та�підземним�парін-

 ом� (державний� ат� від� 30.10.2007�

№ 07-8-00138);

- площею�0,0787� а,�адастровий�номер

8000000000:79:141:0016,�на�просп.�Червоно-

зоряном�,�160/2���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва,�надан��для�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл� ов�вання�житлових�б�динів�з�об’єта-

ми�соціально о�призначення�та�підземним�пар-

ін ом� (державний� ат� від� 30.10.2007�

№ 07-8-00142);

- площею�0,0523� а,�адастровий�номер

8000000000:79:141:0020,�на�просп.�Червоно-

зоряном�,�162���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва,�надан��для�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл� ов�вання�житлових�б�динів�з�об’єта-

ми�соціально о�призначення�та�підземним�пар-

ін ом� (державний� ат� від� 30.10.2007�

№ 07-8-00141);

- площею�0,0332� а,�адастровий�номер

8000000000:79:141:0025,���пров.�Г�лаа-Арте-

мовсьо о,�7���Голосіївсьом��районі�м.�Києва,

надан��для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл�-

 ов�вання�житлових�б�динів�з�об’єтами�со-

ціально о�призначення�та�підземним�парін-

 ом� (державний� ат� від� 30.10.2007�

№ 07-8-00159);

- площею�0,0346� а,�адастровий�номер

8000000000:79:141:0023,���пров.�Г�лаа-Арте-

мовсьо о,�7-а���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва,�надан��для�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл� ов�вання�житлових�б�динів�з�об’єта-

ми�соціально о�призначення�та�підземним�пар-

ін ом� (державний� ат� від� 30.10.2007�

№ 07-8-00140);

- площею�0,0774� а,�адастровий�номер

8000000000:82:101:0010,���пров.�Феодосій-

сьом�,�20���Голосіївсьом��районі�м.�Києва,

надан��для�б�дівництва�житлових�б�динів�з

об’єтами�соціально-�льт�рно о�призначен-

ня�та�парін ом�(державний�ат�від�25.10.2011

№ 07-8-00431);

- площею�0,1000� а,�адастровий�номер

8000000000:90:146:0072,�на�в�л.�Тальнівсьій,

1-а���Дарницьом��районі�м.�Києва,�надан��для

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

дин�,� осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(дер-

жавний�ат�від�29.12.2006�№ 10-7-06353,�від

15.09.2006�№ 10-7-05902,�від�16.08.2006�

№ 10-7-05770).

3.�Земельні�діляни,�зазначені���п�нтах�1�та

2�цьо о�рішення,�зарах�вати�до�земель�запа-

с��житлової�та� ромадсьої�заб�дови.

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�п�блічне�аціонерне�то-

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

про�прийняття�цьо о�рішення.

4.2.�Вжити�ор анізаційно-правових�заходів

щодо�державної�реєстрації�права�власності

на�земельні�діляни,�визначені�п�нтами�1�та

2�цьо о�рішення,���поряд�,�встановленом�

Заоном�Ураїни�«Про�державн��реєстрацію

речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтя-

жень».

4.3�Вчинити�відповідні�дії�для�зняття�з�реєс-

трації�до оворів�оренди�земельних�діляно,�за-

значених���п�нті�1�цьо о�рішення,�та�до ово-

р��оренди�земельної�діляни�№ 63-6-00590�від

15.07.2010���зв’яз��із�заінчення�стро�,�на

яий�їх�б�ло��ладено.

4.4.�Запропон�вати�землеорист�вачам,�за-

значеним���п�нтах�1�та�2�цьо о�рішення,�здійс-

нити�оформлення�права�орист�вання�ваза-

ними�земельними�ділянами.

5.�П�блічном��аціонерном��товариств��«Хол-

дин ова�омпанія�«Київмісьб�д»�поверн�ти�до

Департамент��земельних�рес�рсів�вионавчо-

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

ої�державної�адміністрації)�державні�ати�на�пра-

во�власності�від�22.02.2012�№ 10-8-00184,�від

22.02.2012�№ 10-8-00183,�від�08.12.2009�

№ 10-8-00135,�від�08.12.2009�№ 10-8-00132,

від�12.03.2005�№ 10-7-03468,�від�16.08.2006

№ 10-7-05764,�від�15.08.2006�№ 10-7-05759,

від�30.10.2007�№ 07-8-00137,�від�30.10.2007

№ 07-8-00138,�від�30.10.2007�№ 07-8-00142,

від�30.10.2007�№ 07-8-00141,�від�30.10.2007

№ 07-8-00159,�від�30.10.2007�№ 07-8-00140,

від�25.10.2011�№ 07-8-00431,�від�29.12.2006

№ 10-7-06353,�від�15.09.2006�№ 10-7-05902,

від�16.08.2006�№ 10-7-05770.

6.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�спільно�з�п�б-

лічним�аціонерним�товариством�«Холдин о-

ва�омпанія�«Київмісьб�д»�вжити�заходів�що-

до�вионання�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�26.04.2012�№ 570/7907�«Про�припинення�пра-

ва�власності�аціонерном��товариств��холдин-

 овій�омпанії�«Київмісьб�д»�на�земельні�ді-

ляни���зв’яз��з�добровільною�відмовою».

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про визначення переліку земельних ділянок 
для опрацювання можливості продажу їх 

(або права оренди на них) 
на земельних торгах

Рішення Київської міської ради № 963/1827 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 127, 134*136 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Зако*

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про внесення змін до деяких зако*
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою впоряд*
кування земельних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визначити�перелі�земельних�діляно�для

опрацювання�можливості�продаж��їх�(або�пра-

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор ах�з ідно

з�додатом�до�цьо о�рішення�(справа�№�Є-

1283).

2.�Надати�Департамент��земельних�рес�р-

сів�вионавчо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

звіл:

2.1.�На�опрацювання�визначених���п�нті�1�цьо-

 о�рішення�земельних�діляно,�яі�мож�ть�б�-

ти�виставлені�на�земельні�тор и.

2.2.�На�розроблення�до�ментації�із�земле-

�строю�та�іншої�до�ментації,�передбаченої�за-

онодавством�Ураїни,�необхідної�для�під о-

тови�визначених���п�нті�1�цьо о�рішення�зе-

мельних�діляно�до�продаж��на�земельних�тор-

 ах.

3.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�вжити�ор ані-

заційних�заходів,�пов’язаних�з�під отовою�та

проведенням�земельних�тор ів�з�продаж��зе-

мельних�діляно�(або�права�оренди�на�них),

визначених���п�нті�1�цьо о�рішення,�відповід-

но�до�Земельно о�одес��Ураїни.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте-

т�ри�вионавчо о�ор ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�при

по одженні�проетів�земле�строю�щодо�відве-

дення�земельних�діляно�забезпечити�надан-

ня�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�містоб�дівних

�мов�і�обмежень�щодо�заб�дови�земельних�ді-

ляно,�визначених���п�нті�1�цьо о�рішення.

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

10.09.2015�№ 963/1827

Перелік земельних ділянок для опрацювання можливості продажу 
їх або права оренди на них на земельних торгах

№ п/п Місце розташування
(адреса) земельної

ділянки

Вид права Цільове призначення згідно з
Класифікатором видів цільового

призначення земель
(запропонований вид

використання)

Орієнтовна площа
земельної ділянки, га

1 2 3 4 5

1 вул. Колекторна,
Дарницький район

оренда 12.04 % для розміщення та
експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та

дорожнього господарства (для
влаштування, експлуатації та

обслуговування відкритої
автостоянки)

2,21

Київський міський голова
В. Кличко

Про зміну виду використання та поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «КОНТИНЕНТ*СЕРВІС» 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування магазину 
з закладом громадського харчування на вул. Братиславській, 13 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1036/1900 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 20, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду
землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе*
мель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце*
ве самоврядування в Україні» та враховуючи листи*звернення товариства з обмеженою відповідальністю
«КОНТИНЕНТ*СЕРВІС» від 03.07.2015 № КОП*0612 та від 15.06.2015 № 23, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�роів�до овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�06.07.2010�№ 66-6-00574

площею� 0,0500�  а� (адастровий� номер

8000000000:66:014:0027)�для�б�дівництва,

еспл�атації�та�обсл� ов�вання�ма азин��з�за-

ладом� ромадсьо о�харч�вання�на�в�л.�Бра-

тиславсьій,�13���Дніпровсьом��районі�м.�Ки-

єва,��ладений�між�Київсьою�місьою�радою

та�товариством�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«КОНТИНЕНТ-СЕРВІС»�на�підставі�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�09.07.2009

№ 955/2011�«Про�передач��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«КОНТИНЕНТ-СЕР-

ВІС»�земельної�діляни�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл� ов�вання�афе�на�в�л.�Бра-

тиславсьій,�13���Дніпровсьом��районі�м.�Ки-

єва»�із�змінами,�внесеними�рішенням�Київ-

сьої�місьої�ради�від�08.10.2009�№ 417/2486

(справа�А-21689).

2.�Змінити�вид�виористання�земельної�ді-

ляни�площею�0,0500� а�(адастровий�номер

8000000000:66:014:0027)�на�в�л.�Братислав-

сьій,�13���Дніпровсьом��районі�м.�Києва,�яа

переб�ває�в�оренді�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�«КОНТИНЕНТ-СЕРВІС»,�пра-

во�орист�вання�яою�посвідчено�до овором

оренди�земельної�діляни�від�06.07.2010�№ 66-

6-00574,�та�дозволити�її�виористов�вати�для

б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл� ов�вання

ма азин��з�заладом� ромадсьо о�харч�ван-

ня.

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

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

ної�діляни�від�06.07.2010�№ 66-6-00574,�під-

Про визначення переліку земельних ділянок 
для опрацювання можливості продажу їх 

(або права оренди на них) 
на земельних торгах

Рішення Київської міської ради № 964/1828 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 127, 134*136 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Зако*

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про внесення змін до деяких зако*
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою впоряд*
кування земельних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визначити�перелі�земельних�діляно�для

опрацювання�можливості�продаж��їх�(або�пра-

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор ах�з ідно

з�додатом�до�цьо о�рішення�(справа�№�Є-

1266).

2.�Надати�Департамент��земельних�рес�р-

сів�вионавчо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

звіл:

2.1.�На�опрацювання�визначених���п�нті�1�цьо-

 о�рішення�земельних�діляно,�яі�мож�ть�б�-

ти�виставлені�на�земельні�тор и.

2.2.�На�розроблення�до�ментації�із�земле-

�строю�та�іншої�до�ментації,�передбаченої�за-

онодавством�Ураїни,�необхідної�для�під о-

тови�визначених���п�нті�1�цьо о�рішення�зе-

мельних�діляно�до�продаж��на�земельних�тор-

 ах.

3.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�вжити�ор ані-

заційних�заходів,�пов’язаних�з�під отовою�та

проведенням�земельних�тор ів�з�продаж��зе-

мельних�діляно�(або�права�оренди�на�них),

визначених���п�нті�1�цьо о�рішення,�відповід-

но�до�Земельно о�одес��Ураїни.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте-

т�ри�вионавчо о�ор ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

при�по одженні�проетів�земле�строю�щодо

відведення�земельних�діляно�забезпечити�на-

дання�Департамент��земельних�рес�рсів�вио-

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

сьої�місьої�державної�адміністрації)�місто-

б�дівних��мов�і�обмежень�щодо�заб�дови�зе-

мельних�діляно,�визначених���п�нті�1�цьо о

рішення.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

10.09.2015�№ 964/1828

Перелік земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх 
або права оренди на них на земельних торгах

№ п/п Місце розташування (адреса)
земельної ділянки

Вид права Запропоноване цільове
призначення (функціональне

використання)

Орієнтовна
площа

земельної
ділянки, га

Голосіївський район

1 вул. Академіка Заболотного власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельного
центру із закладами громадського
харчування

0,18

2 вул. Академіка Заболотного оренда для влаштування експозиції%
виставки з продажу зелених
насаджень та садово%паркового
інвентарю

0,50

Дарницький район

3 просп. Миколи Бажана оренда для влаштування експозиції%
виставки з продажу зелених
насаджень та садово%паркового
інвентарю

0,75

4 вул. Ремонтна, 11 власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування виробничо%
складських будівель

0,73

5 діл. № 38 у 8%му мікрорайоні
житлового масиву Позняки

власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування дошкільного
закладу

1,02

6 вул. Бориспільська, 14 власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку
з підземним паркінгом

0,63

Деснянський район

7 вул. Мілютенка, 19%а власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування багатоповерхового
паркінгу із об'єктами торговельно%
офісного призначення

0,39

8 просп. Броварський оренда для влаштування експозиції%
виставки з продажу зелених
насаджень та садово%паркового
інвентарю

1,31

Оболонський район

9 вул. Богатирська оренда для влаштування експозиції%
виставки з продажу зелених
насаджень та садово%паркового
інвентарю

0,49

10 просп. Московський, 8 власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування нежитлового
будинку адміністративно%
торговельного призначення

0,21

11 вул. Восьмого Березня, 7%а власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового
комплексу із вбудовано%
прибудованими приміщеннями
соціальної сфери

0,6

Святошинський район

12 просп. Перемоги, 135%а оренда для влаштування експозиції%
виставки з продажу зелених
насаджень та садово%паркового
інвентарю

0,64

Київський міський голова В. Кличко
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ля ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

онодавства.

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

тю�«КОНТИНЕНТ-СЕРВІС»:

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

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

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

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

онодавством,�для��ладання�додатової�� о-

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

вор��оренди�земельної�діляни�від�06.07.2010

№ 66-6-00574.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

4.3.�Вионати�вимо и,�виладені���листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

11.06.2015�№ 7258/0/12/19-15�та�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�від�16.07.2015�№ 057041-

12778.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення приватному акціонерному товариству 
«Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
договору оренди земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель науково*освітнього комплексу 
на вул. Фрометівській, 18*г у Голосіївському районі 

м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 1018/1882 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем*
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са*
моврядування в Україні» та враховуючи звернення приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» від 30.09.2014 № КОП*0439, Київська міська ра*
да

ВИРІШИЛА:

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

мельної�діляни�від�22.02.2005�№ 79-6-00286

площею� 0,9166�  а� (адастровий� номер

8000000000:79:077:0057),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�МІЖРЕГІОНАЛЬНОЮ

АКАДЕМІЄЮ�УПРАВЛІННЯ�ПЕРСОНАЛОМ�(У

ФОРМІ�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА�ЗАКРИ-

ТОГО�ТИПУ)�для�еспл�атації�та�обсл� ов�ван-

ня�б�дівель�на�ово-освітньо о�омплес��на�в�л.

Фрометівсьій,�18- ���Голосіївсьом��районі�

м.�Києва�на�підставі�п�нт��30�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�15.07.2004�№ 419/1829

«Про�надання�і�вил�чення�земельних�діляно

та�припинення�права�орист�вання�землею»

(справа�№�А-21254).

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

ної�діляни�від�22.02.2005�№ 79-6-00286,�а�са-

ме:

— слова�«МІЖРЕГІОНАЛЬНА�АКАДЕМІЯ�УПРАВ-

ЛІННЯ�ПЕРСОНАЛОМ�(У�ФОРМІ�АКЦІОНЕРНО-

ГО�ТОВАРИСТВА�ЗАКРИТОГО�ТИПУ)»�заміни-

ти�словами�«приватне�аціонерне�товариство

«Вищий�навчальний�залад�«Міжре іональна

Аадемія��правління�персоналом»���відповідних

відмінах.

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

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

ної�діляни�від�22.02.2005�№ 79-6-00286,�під-

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

онодавства.

4.�Приватном��аціонерном��товариств��«Ви-

щий�навчальний�залад�«Міжре іональна�Аа-

демія��правління�персоналом»:

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

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

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

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

онодавством,�для��ладання�додатової�� о-

ди�про�поновлення�до овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�22.02.2005�№ 79-6-00286�та

внесення�змін�до�ньо о.

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

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо о

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

ої�державної�адміністрації)�від�09.12.2014

№ 057041-13928.

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

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

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

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

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

ством.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУРХЛИВИЙ ПОТІК» для будівництва, експлуатації 
та обслуговування багатофункціонального комплексу 

у складі житлових будинків, торговельно*офісних приміщень,
об’єктів соціально*побутового призначення 

на вул. Академіка Туполєва, 8 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 989/1853 від 10 вересня 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�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БУРХЛИ-

ВИЙ�ПОТІК»�для�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл� ов�вання�ба атоф�нціонально о�ом-

плес����сладі�житлових�б�динів,�тор овель-

но-офісних�приміщень,�об’єтів�соціально-по-

б�тово о�призначення�на�в�л.�Аадеміа�Т�по-

лєва,�8���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(а-

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

сьої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�30.09.2013�№ 01016-

000103612-014,�справа�Д-5361).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БУРХЛИВИЙ�ПОТІК»,�за

�мови�вионання�п�нт��3�цьо о�рішення,�в�дов-

 остроов��оренд��на�10�роів�земельн��ділян-

��площею�4,2734� а�(адастровий�номер

8000000000:88:077:0048)�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл� ов�вання�ба атоф�нціо-

нально о�омплес����сладі�житлових�б�дин-

ів,�тор овельно-офісних�приміщень,�об’єтів

соціально-поб�тово о�призначення�на�в�л.�Аа-

деміа�Т�полєва,�8���Шевченівсьом��районі

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

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

б�ттям�права�власності�на�майно�(до овір��-

півлі-продаж��нежитлових�б�дівель�та�спор�д

від�30.08.2010).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«БУРХЛИВИЙ�ПОТІК»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

онодавством,�для��ладання�до овор��орен-

ди�земельної�діляни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�діляни.

3.4.�Питання�пайової��часті�виріш�вати�в

поряд�,�визначеном��заонодавством�Ура-

їни.

3.5.�Питання�відшод�вання�відновної�вар-

тості�зелених�насаджень�(ат�обстеження�зе-

лених�насаджень,�що�підля ають�видаленню,

від�16.03.2012�№ 618)�та�інші�питання�майно-

вих�відносин�виріш�вати�в��становленом��по-

ряд�.

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

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

ри�та�дизайн��місьо о�середовища�від�05.04.2011

№ 3651/0/18/19-11,�Державної�санітарно-епі-

деміоло ічної�сл�жби�від�07.06.2011�№05.03.2002-

07/60709,�Державно о��правління�охорони�нав-

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

єві�від�28.02.2012�№ 05-08/1357,�Державної

сл�жби�з�питань�національної��льт�рної�спад-

щини�від�21.04.2011�№ 22-982/35,�Головно о

�правління�охорони��льт�рної�спадщини�від

07.05.2012�№ 2602,�Головно о��правління�Держ-

омзем����місті�Києві�від�23.10.2012�№ 213,�Го-

ловно о��правління�земельних�рес�рсів�від

04.05.2012�№ 05-8450.

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

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, яка перебуває в оренді 
публічного акціонерного товариства «ПАРФУМ» 

на вул. Святошинській, 1 у Святошинському районі м. Києва, 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

та передачу земельної ділянки громадянці Войтенко Людмилі
Олексіївні на вул. Святошинській, 1 у Святошинському районі 

м. Києва для обслуговування офісної будівлі
Рішення Київської міської ради № 1038/1902 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 79*1, 83, 93, 116, 120, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 30 Закону Укра*
їни «Про оренду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк*
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши тех*
нічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «ПАРФУМ» від 04.04.2014 та
громадянки Войтенко Людмили Олексіївни від 10.06.2011 № К*18564, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По одити�поділ�земельної�діляни�ом�-

нальної�власності�територіальної� ромади�міс-

та�Києва�площею�1,0633� а�(адастровий�но-

мер�8000000000:75:222:0006)�на�в�л.�Свято-

шинсьій,�1���Святошинсьом��районі�м.�Ки-

єва,�що�переб�ває�в�оренді�п�блічно о�аціо-

нерно о�товариства�«ПАРФУМ»�на�підставі�до-

 овор��на�право�тимчасово о�орист�вання

землею�(в�том��числі�на��мовах�оренди),�за-

реєстровано о�в�низі�записів�державної�ре-

єстрації�до оворів�оренди�землі�від�11.06.97

№ 75-6-00013�(з��рах�ванням�� оди�до�до о-

вор��оренди�земельної�діляни�від�05.11.2007

№ 75-6-00367),�на�сформовані�в�межах�ате-

 орії�земель�житлової�та� ромадсьої�заб�до-

ви�земельні�діляни�для�обсл� ов�вання�та�ес-

пл�атації�адмінб�дин��та�сладсьих�примі-

щень�на�в�л.�Святошинсьій,�1���Святошин-

сьом��районі�м.�Києва,�а�саме:

— ділян��площею�1,0323� а�(адастровий

номер�8000000000:75:222:0032);

— ділян��площею�0,0310� а�(адастровий

номер�8000000000:75:222:0027)(справа�А-

21106,�заява�ДЦ�від�12.06.2015�№ 01010-

000178262-014).

2.�Внести�зміни�до�до овор��на�право�тим-

часово о�орист�вання�землею�(в�том��числі

на��мовах�оренди),�зареєстровано о�в�низі

записів�державної�реєстрації�до оворів�орен-

ди�землі�від�11.06.97�№ 75-6-00013�(з��рах�-

ванням�� оди�до�до овор��оренди�земельної

діляни�від�05.11.2007�№ 75-6-00367),�зали-

шивши�в�оренді�п�блічно о�аціонерно о�то-

вариства�«ПАРФУМ»�до�12.06.2017�земельн�

ділян��площею�1,0323� а�(адастровий�номер

8000000000:75:222:0032)в�межах�ате орії�зе-

мель�житлової�та� ромадсьої�заб�дови�для

обсл� ов�вання�та�еспл�атації�адмінб�дин�

та�сладсьих�приміщень�на�в�л.�Святошин-

сьій,�1���Святошинсьом��районі�м.�Києва.

3.�Земельн��ділян��площею�0,0310� а�(а-

дастровий�номер�8000000000:75:222:0027)�за-

рах�вати�до�земель�запас��житлової�та� ро-

мадсьої�заб�дови.

4.�П�блічном��аціонерном��товариств��«ПАР-

ФУМ»:

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

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

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�до�менти,�визначе-

ні�заонодавством,�необхідні�для��ладання

до овор��про�внесення�змін�до�до овор��на

право�тимчасово о�орист�вання�землею�(в

том��числі�на��мовах�оренди),�зареєстровано-

 о�в�низі�записів�державної�реєстрації�до о-

ворів�оренди�землі�від�11.06.97�за�№ 75-6-

00013�(з��рах�ванням�� оди�до�до овор��орен-

ди�земельної�діляни�від�05.11.2007�№ 75-6-

00367).

4.2.�Забезпечити�вільний�прохід�та�проїзд

через�територію�п�блічно о�аціонерно о�то-

вариства�«ПАРФУМ»�відповідно�до�листа-з о-

ди�від�23.02.2012�№ 51.

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

ведення�земельної�діляни� ромадянці�Войтен-

о�Людмилі�Олесіївні�для�обсл� ов�вання�офіс-

ної�б�дівлі�на�в�л.�Святошинсьій,�1���Свято-

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

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

ва�Д-6191,�заява�ДЦ�від�10.06.2015�№ 01038-

000177963-014).

6.�Передати� ромадянці�Войтено�Людмилі

Олесіївні,�за��мови�вионання�п�нт��7�цьо о

рішення,�в�оренд��на�1�рі�земельн��ділян�

площею� 0,0310�  а� (адастровий� номер

8000000000:75:222:0027,�витя �з�Державно о

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

№�НВ-8000176702015)�для�обсл� ов�вання

офісної�б�дівлі�на�в�л.�Святошинсьій,�1���Свя-

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

нальної�власності�територіальної� ромади�міс-

та�Києва���зв’яз��з�переходом�права�власно-

сті�на�нер�хоме�майно�(до овір��півлі-прода-

ж��офісної�б�дівлі�від�13.04.2011�№ 1177,�ви-
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Про передачу міжнародному благодійному фонду 
«Родовід» земельної ділянки для благоустрою 

зони відпочинку (благоустрій набережної
та влаштування причалу для плавучих засобів) 

на вул. Микільсько*Слобідській, 7 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 306*1/1171 від 19 березня 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�проет�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�діляни�міжнародном��бла-

 одійном��фонд��«Родовід»�для�бла о�строю

зони�відпочин��(бла о�стрій�набережної�та

влашт�вання�причал��для�плав�чих�засобів)�на

в�л.�Миільсьо-Слобідсьій,�7���Дніпровсьо-

тя �про�державн��реєстрацію�прав�від�28.04.2011

№ 29823233).

7.�Громадянці�Войтено�Людмилі�Олесіївні:

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

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно о�оде-

с��Ураїни.

7.2.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листах�Го-

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

т�ри�від�02.08.2012�№ 10008/0/18-3/19-12�та

Головно о��правління�Держомзем����м.�Києві

від�04.12.2012�№ 643.

7.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

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

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

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

заонодавством�Ураїни.

7.5.�Питання�пайової��часті�та��ладення

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

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

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

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

ством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

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

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

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

ним�заонодавством,�необхідні�для��ладання

до овор��оренди�земельної�діляни.

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

ристання�земельних�діляно�не�за�цільовим

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

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

тей�141,�143�Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
громадянці Косих Капіталіні Пилипівні для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Криничній, 12*а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 975/1839 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни� ромадянці�Ко-

сих�Капіталіні�Пилипівні�для�ведення�індивід�-

ально о�садівництва�на�в�л.�Криничній,�12-а��

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

мель —�землі�сільсьо осподарсьо о�призна-

чення,�справа�№�А-12867).

2.�Передати� ромадянці�Косих�Капіталіні�Пи-

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

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

площею� 0,0184�  а� (адастровий� номер

8000000000:90:021:0210)�для�ведення�індиві-

д�ально о�садівництва�на�в�л.�Криничній,�

12-а���Дарницьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної� рома-

ди�м.�Києва.

3.�Громадянці�Косих�Капіталіні�Пилипівні:

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

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

но о�одес��Ураїни.

3.2.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листах�Го-

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

ри�та�дизайн��місьо о�середовища�від�11.02.2008

№ 19-1660,��правління�охорони�наволишньо-

 о�природно о�середовища�від�08.06.2006

№ 071/04-4-19/2810,�Головно о��правління

Держзема ентства���м.�Києві�від�26.06.2014

№ 19-26-0.3-3292/2-14.

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

ній�ділянці�садово о�б�дин��та�інших�необхід-

них�б�динів,� осподарсьих�спор�д�тощо�пи-

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

ментом�еономіи�та�інвестицій�вионавчо о

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

ої�державної�адміністрації)�до овор��про�па-

йов���часть�виріш�вати�в�поряд��та�випадах,

встановлених�заонодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Розірвати�до овір�на�право�тимчасово о

орист�вання�землею�від�28.01.97�№ 90-

500017,��ладений�між� ромадянином�Косих

Анатолієм�Івановичем�та�Київсьою�місьою

державною�адміністрацією�на�підставі�розпо-

рядження�Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації�від�06.11.96�№ 1763�«Про�надання

 ромадянин��Косих�Анатолію�Іванович��зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл� о-

в�вання�жило о�б�дин��і� осподарсьих�б�-

дівель,�а�таож�індивід�ально о� ородництва

по�пров.�Березневом�,�119���Харівсьом�

районі�м.�Києва».

5.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

ререаційно о�призначення,�заява�ДЦ�від

03.10.2014�№ 01109-000149898-014,�справа

№�Д-1588).

2.�Передати�міжнародном��бла одійном�

фонд��«Родовід»,�за��мови�вионання�п�нт�

3�цьо о�рішення,�в�дов остроов��оренд��на

15�роів�або�до�почат��реонстр�ції�набе-

режної�земельн��ділян��площею�0,1060� а�(а-

дастровий�номер�8000000000:66:178:0078)�для

бла о�строю�зони�відпочин��(бла о�стрій�на-

бережної�та�влашт�вання�причал��для�плав�чих

засобів)�на�в�л.�Миільсьо-Слобідсьій,�7��

Дніпровсьом��районі�м.�Києва�із�земель�о-

м�нальної�власності�територіальної� ромади

міста�Києва���зв’яз��з�переходом�права�влас-

ності�на�нер�хоме�майно�(до овір��півлі-про-

даж��від�13.07.2005�№ 1892).

3.�Міжнародном��бла одійном��фонд��«Ро-

довід»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.3.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листах�Го-

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

ри�та�дизайн��місьо о�середовища�від�28.02.2007

№ 19-1691,�Державно о��правління�охорони

наволишньо о�природно о�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�17.01.2012�№ 05-08/8780,��правління

водних�рес�рсів���м.�Києві�та�Київсьій�облас-

ті�від�06.08.2014�№ 337,�Головно о��правління

Держомзем����місті�Києві�від�15.03.2011�№ 892

та���витя ��з�протоол��№ 12�засідання�постій-

ної�омісії�Київради�з�питань�містоб�д�вання,�ар-

хітет�ри�та�землеорист�вання�від�08.12.2014.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

3.6.�Земельн��ділян��виористов�вати�від-

повідно�до�вимо �статей�60,�61�Земельно о�о-

дес��Ураїни�та�статей�88,�89�Водно о�оде-

с��Ураїни.

3.7.�У�місячний�термін�подати�до�Департа-

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�діляни.

3.8.�Забезпечити�вільний�дост�п�до��різ��во-

ди�без�права�знесення�зелених�насаджень,

�ласти�охоронний�до овір�на�зелені�насаджен-

ня,�розташовані�на�земельній�ділянці,�що�ві-

дводиться.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя не�за�собою�припинення�права�орист�ван-

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

Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО*АНГЛІЙСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

та ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ НАУКОВО*ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ М. П. ШУЛЬГІНА» земельної ділянки 
для експлуатації житлових будинків (прибудинкова територія),
громадська забудова у складі реалізації комплексної забудови

кварталу ДПТ на вул. Академіка Заболотного, 3 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 152/2055 від 8 жовтня 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�проет�земле�строю�щодо�від-

ведення�СПІЛЬНОМУ�УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙ-

СЬКОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ЗАХІДНА�НАФТО-

ВА�ГРУПА»�У�ФОРМІ�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�та�ДЕРЖАВНОМУ

ПІДПРИЄМСТВУ�«ДЕРЖАВНИЙ�ДОРОЖНІЙ�НА-

УКОВО-ДОСЛІДНИЙ�ІНСТИТУТ�ІМЕНІ�М.�П.

ШУЛЬГІНА»�земельної�діляни�для�еспл�ата-

ції�житлових�б�динів�(приб�динова�терито-

рія),� ромадсьа�заб�дова���сладі�реалізації

омплесної�заб�дови�вартал��ДПТ�на�в�л.

Аадеміа�Заболотно о,�3���Голосіївсьом�

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

лової�та� ромадсьої�заб�дови,�ДЦ�№ 030-

000188490-014�від�17.09.2015,�справа�Д-7235).

2.�Передати�СПІЛЬНОМУ�УКРАЇНСЬКО-АНГ-

ЛІЙСЬКОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ЗАХІДНА�НАФ-

ТОВА�ГРУПА»�У�ФОРМІ�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�та�ДЕРЖАВНО-

МУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ДЕРЖАВНИЙ�ДОРОЖНІЙ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ�ІНСТИТУТ�ІМЕНІ�М.�П.

ШУЛЬГІНА»,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

 о�рішення,�в�оренд��на�15�роів�земельн��ді-

лян��площею�1,5262� а�(адастровий�номер

8000000000:79:392:0162,�витя �з�Державно о

земельно о�адастр��НВ-8000214292015)�для

еспл�атації�житлових�б�динів�(приб�дино-

ва�територія),� ромадсьа�заб�дова���сладі

реалізації�омплесної�заб�дови�вартал��ДПТ

на�в�л.�Аадеміа�Заболотно о,�3���Голосіїв-

сьом��районі�м.�Києва,�із�земель�ом�наль-

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

єва���зв’яз��з�переходом�права�власності�на

майно�(до овір��півлі-продаж��об’єтів�нежит-

лових�приміщень�від�15.11.2006�№ 4604,�ат

прийом�-передачі�нежитлових�приміщень�від

15.11.2006,�до овір��півлі-продаж��б�дівлі�ад-

міністративно-поб�тово о�орп�с��від�15.11.2006

№ 4607,�ат�прийом�-передачі�нежитлових�при-

міщень�від�15.11.2006,�нааз�ДЕРЖАВНОЇ�СЛУЖ-

БИ�АВТОМОБІЛЬНИХ�ДОРІГ�УКРАЇНИ�№ 106

від�20.02.2004,�ат�прийом�-передачі�основ-

них�засобів�від�12.03.2004,�нааз�ДЕРЖАВНОЇ

СЛУЖБИ�АВТОМОБІЛЬНИХ�ДОРІГ�УКРАЇНИ

№ 372�від�12.07.2007,�ати�прийом�-передачі

основних�засобів�від�02.08.2007,�ат�прийом�-

передачі�основних�засобів�від�02.10.2007).

3.�СПІЛЬНОМУ�УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКО-

МУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ЗАХІДНА�НАФТОВА�ГРУ-

ПА»�У�ФОРМІ�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�та�ДЕРЖАВНОМУ�ПІД-

ПРИЄМСТВУ�«ДЕРЖАВНИЙ�ДОРОЖНІЙ�НА-

УКОВО-ДОСЛІДНИЙ�ІНСТИТУТ�ІМЕНІ�М.�П.

ШУЛЬГІНА»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

3.4.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листах�Де-
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партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

17.09.2015�№ 12546/0/12-3/19-15�та�Головно-

 о��правління�Держ еоадастр����м.�Києві�№ 19-

26-7777.3-3318/20-15�від�21.09.2015.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�діляни.

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

ристання�земельної�діляни�не�за�цільовим�при-

значенням�тя не�за�собою�припинення�права

орист�вання�нею�відповідно�до�вимо �статей

141,�143�Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення договору оренди земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНОК*1»

для реконструкції приринкової площі під тимчасову автостоянку
з об’єктами дорожнього сервісу (без права капітальної 

забудови) на вул. Електротехнічній, 4*а у Деснянському районі
м. Києва (із змінами та доповненнями, внесеними договором

про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 02.02.2012 № 62*6*00584) та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 190/2093 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 20, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду

землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе*
мель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце*
ве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РИНОК*1» від 10.10.2013 № КОП*0091, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�діляни�від�28.01.2003�№ 62-6-00051

(із�змінами�та�доповненнями,�внесеними�до-

 овором�про�внесення�змін�до�до овор��орен-

ди�земельної�діляни�від�02.02.2012�№ 62-6-

00584)�площею�0,3928� а,�в�межах�червоних

ліній� (адастровий� номер

8000000000:62:022:0022),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�ТОВАРИСТВОМ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РИНОК-

1»�для�реонстр�ції�приринової�площі�під�тим-

часов��автостоян��з�об’єтами�дорожньо о

сервіс��(без�права�апітальної�заб�дови)�на

в�л.�Елетротехнічній,�4-а���Деснянсьом��райо-

ні�м.�Києва�на�підставі�п�нт��27�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�26.09.2002�№ 19/179

«Про�надання�і�вил�чення�земельних�діляно

та�припинення�права�орист�вання�землею»

(справа�№�А-20907).

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

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

ної�діляни�від�28.01.2003�№ 62-6-00051�(із

змінами�та�доповненнями,�внесеними�до ово-

ром�про�внесення�змін�до�до овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�02.02.2012�№ 62-6-00584),

підля ає�приведенню���відповідність�до�норм

заонодавства.

3.�Змінити�вид�виористання�земельної�ді-

ляни�площею�0,3928� а�в�межах�червоних�лі-

ній�(адастровий�номер�8000000000:62:022:0022)

на�в�л.�Елетротехнічній,�4-а���Деснянсьом�

районі�м.�Києва,�право�орист�вання�яою�по-

свідчено�до овором�оренди�земельної�ділян-

и�від�28.01.2003�№ 62-6-00051�(із�змінами�та

Про зміну виду використання земельних ділянок 
громадянина Кочкара Нешета для будівництва 

житлово*готельного комплексу з торговельними та офісними
приміщеннями і підземним паркінгом у пров. Полоцькому, 11*б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1037/1901 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 20, 83 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 технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місце*
вості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Змінити�вид�виористання�земельних�ді-

ляно�за альною�площею�0,0909� а���пров.�По-

лоцьом�,�11-б���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва,�яі�переб�вають���власності� ромадянина

Кочара�Нешета�на�підставі�до оворів��півлі-

продаж��земельних�діляно�від�13.08.2013�№2861

та�від�25.07.2013�№ 2612,�та�дозволити�їх�вио-

ристання�для�б�дівництва�житлово- отельно о

омплес��з�тор овельними�та�офісними�при-

міщеннями�і�підземним�парін ом,�а�саме:

— земельна�діляна�площею�0,0250� а�(а-

дастровий�номер�8000000000:79:241:0379,�ви-

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

мельн��ділян��НВ-8000056052013);

— земельна�діляна�площею�0,0659� а�(а-

дастровий�номер�8000000000:79:241:0381,�ви-

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

мельн��ділян��НВ-8000047222013);

2.�Громадянин��Кочар��Нешет�:

2.1.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листі�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

22.06.2015�№ 7665/0/01/19-15.

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

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

но о�одес��Ураїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельних�діляно.

2.4.�Питання�пайової��часті�та��ладення

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

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

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

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

ством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

3.�Попередити�власниа�земельних�діляно,

що�виористання�землі�не�за�цільовим�призна-

ченням�тя не�за�собою�припинення�права�влас-

ності�на�неї�відповідно�до�вимо �статей�140,

143�Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельних ділянок 
від 29.10.2004 № 79*6*00244 (з урахуванням додаткової угоди
про внесення змін і доповнень до договору оренди земельних

ділянок від 06.08.2009 № 79*6*00710)
Рішення Київської міської ради № 180/2083 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський»
від 04.03.2015 № 27, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за��мови�вионання�п�нт��2

цьо о�рішення�до овір�оренди�земельних�ді-

ляно� (адастровий� номер

8000000000:90:332:0004)�площею�12,4251� а�(а-

дастровий�номер�8000000 000:90:333:0010),

площею� 7,3485�  а� (адастровий� номер

8000000000:90:335:0005),�площею�19,1626� а

(адастровий�номер�8000000000:90:336:0008),

площею�11,7805� а�та�(адастровий�номер

8000000000:90:336:0007)�площею�10,4608� а�від

29.10.2004�№ 79-6-00244�(з��рах�ванням�до-

датової�� оди�про�внесення�змін�і�доповнень

до�до овор��оренди�земельних�діляно�від

06.08.2009�№ 79-6-00710),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�сільсьо осподар-

сьим�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�а роомбінатом�«Хотівсьий»�для�веден-

ня�товарно о�сільсьо осподарсьо о�вироб-

ництва�в�межах�Голосіївсьо о�район��м.�Києва

на�підставі�п�нт��5�рішення�Київсьої�місьої

ради�від�23.10.2003�№ 117/990�«Про�оформ-

лення�права�орист�вання�земельними�ділян-

ами»�(справа�А-21803).

2.�Сільсьо осподарсьом��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�а роомбінат��«Хо-

тівсьий»:

2.1.�Поверн�ти�Київсьій�місьій�раді�земель-

ні�діляни�на��мовах,�визначених�до овором

оренди�від�29.10.2004�№ 79-6-00244�(з��рах�-

ванням�додатової�� оди�про�внесення�змін�і�до-

повнень�до�до овор��оренди�земельних�діля-

но�від�06.08.2009�№ 79-6-00710).

2.2.�Сплатити�Київсьій�місьій�раді�оренд-

н��плат��за�шість�місяців�з�момент��прийнят-

тя�цьо о�рішення,�ящо�протя ом�зазначено о

період��не�надійде�пропозицій�від�інших�осіб�на

�ладання�до овор��оренди�цих�земельних�ді-

ляно�на�тих�самих��мовах.

3.�Земельні�діляни,�зазначені�в�п�нті�1�цьо-

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

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�сільсьо осподарсье

товариство�з�обмеженою�відповідальністю�а -

роомбінат�«Хотівсьий»�про�прийняття�цьо о

рішення.

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

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

ної� ромади�міста�Києва�на�земельні�діляни

(адастровий�номер�8000000000:90:332:0004)

площею� 12,4251�  а� (адастровий� номер

8000000000:90:333:0010),�площею�7,3485� а

(адастровий�номер�8000000000:90:335:0005),

площею� 19,1626�  а� (адастровий� номер

8000000000:90:336:0008),�площею�11,7805� а

та�(адастровий�номер�8000000000:90:336:0007)

площею�10,4608� а�в�межах�Голосіївсьо о

район��м.�Києва.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельних ділянок 
від 29.10.2004 № 79*6*00251 (з урахуванням додаткової угоди
про внесення змін і доповнень до договору оренди земельних

ділянок від 14.01.2010 № 79*6*00733)
Рішення Київської міської ради № 186/2089 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський»
від 04.03.2015 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за��мови�вионання�п�нт��2

цьо о�рішення�до овір�оренди�земельних�ді-

ляно� (адастровий� номер

8000000000:90:179:0001)�площею�45,7265

 а� та� (адастровий� номер

8000000000:90:190:0008)�площею�34,6229

 а�від�29.10.2004�№ 79-6-00251�(з��рах�ван-

ням�додатової�� оди�про�внесення�змін�і�до-

повнень�до�до овор��оренди�земельних�діля-

но�від�14.01.2010�№ 79-6-00733),��ладе-

ний�між�Київсьою�місьою�радою�та�сіль-

сьо осподарсьим�товариством�з�обмеже-

доповненнями,�внесеними�до овором�про�вне-

сення�змін�до�до овор��оренди�земельної�ді-

ляни�від�02.02.2012�№ 62-6-00584),�та�дозво-

лити�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«РИНОК-1»�виористов�вати�її�для

реонстр�ції�приринової�площі�під�тимчасо-

в��автостоян��з�об’єтами�дорожньо о�серві-

с��(без�права�апітальної�заб�дови).

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

ної�діляни�від�28.01.2003�№ 62-6-00051�(із

змінами�та�доповненнями,�внесеними�до ово-

ром�про�внесення�змін�до�до овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�02.02.2012�№ 62-6-00584),

а�саме:

— слова�«для�реонстр�ції�приринової�пло-

щі�під�тимчасов��автостоян�»�замінити�сло-

вами�«реонстр�ції�приринової�площі�під�тим-

часов��автостоян��з�об’єтами�дорожньо о

сервіс��(без�права�апітальної�заб�дови)».

5.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«РИНОК-1»:

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

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

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

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

онодавством,�для��ладання�додатової�� о-

ди�про�поновлення�до овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�28.01.2003�№ 62-6-00051�(із

змінами�та�доповненнями,�внесеними�до ово-

ром�про�внесення�змін�до�до овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�02.02.2012�№ 62-6-00584),

та�внесення�змін�до�ньо о.

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

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо о

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

ої�державної�адміністрації)�від�21.11.2014

№ 057041-13039.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 29.10.2004 № 79*6*00248

Рішення Київської міської ради № 187/2090 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,

пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський»
від 04.03.2015 № 23, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за��мови�вионання�п�нт��2

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

ляни� (адастровий� номер

8000000000:79:095:0177)�площею�31,0955� а

від�29.10.2004�№ 79-6-00248,��ладений�між

Київсьою�місьою�радою�та�сільсьо оспо-

дарсьим�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�а роомбінатом�«Хотівсьий»�для�ве-

дення�товарно о�сільсьо осподарсьо о�ви-

робництва�в�межах�Голосіївсьо о�район��

м.�Києва�на�підставі�п�нт��5�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�23.10.2003�№ 117/990�«Про

оформлення�права�орист�вання�земельними

ділянами»�(справа�№�А-21557).

2.�Сільсьо осподарсьом��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�а роомбінат��«Хо-

тівсьий»:

2.1.�Поверн�ти�Київсьій�місьій�раді�земель-

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

оренди�від�29.10.2004�№ 79-6-00248.

2.2.�Сплатити�Київсьій�місьій�раді�оренд-

н��плат��за�шість�місяців�з�момент��прийнят-

тя�цьо о�рішення,�ящо�протя ом�зазначено о

період��не�надійде�пропозицій�від�інших�осіб�на

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

діляни�на�тих�самих��мовах.

3.�Земельн��ділян�,�зазначен��в�п�нті�1

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

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�сільсьо осподарсье

товариство�з�обмеженою�відповідальністю�а -

роомбінат�«Хотівсьий»�про�прийняття�цьо о

рішення.

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

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

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

дастровий�номер�8000000000:79:095:0177)

площею�31,0955� а�в�межах�Голосіївсьо о

район��м.�Києва.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 25.11.2004 № 79*6*00258 (з урахуванням додаткової угоди
про внесення змін і доповнень до договору оренди земельної

ділянки від 29.06.2010 № 79*6*00763)
Рішення Київської міської ради № 182/2085 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Тарасівка» від 10.03.2015
№ 11/03/15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за��мови�вионання�п�нт��2

цьо о�рішення�до овір�оренди�земельної�ді-

ляни� (адастровий� номер

8000000000:90:336:0006)�площею�7,4519� а

від�25.11.2004�№ 79-6-00258�(з��рах�ванням

додатової�� оди�про�внесення�змін�і�допов-

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

29.06.2010�№ 79-6-00763),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�сільсьо осподар-

сьим�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Тарасіва»�для�ведення�товарно о�сіль-

сьо осподарсьо о�виробництва�на�підставі

п�нт��31�рішення�Київсьої�місьої�ради�від

12.02.2004�№ 43/1253�«Про�оформлення�пра-

ва�орист�вання�земельними�ділянами»�(спра-

ва�№�А-21805).

2.�Сільсьо осподарсьом��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�а роомбінат��«Та-

расіва»:

2.1.�Поверн�ти�Київсьій�місьій�раді�земель-

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

оренди�від�25.11.2004�№ 79-6-00258�(з��рах�-

ванням�додатової�� оди�про�внесення�змін�і�до-

повнень�до�до овор��оренди�земельної�ділян-

и�від�29.06.2010�№ 79-6-00763).

2.2.�Сплатити�Київсьій�місьій�раді�оренд-

н��плат��за�шість�місяців�з�момент��прийнят-

тя�цьо о�рішення,�ящо�протя ом�зазначено о

період��не�надійде�пропозицій�від�інших�осіб�на

�ладання�до овор��оренди�цієї�земельної�ді-

ляни�на�тих�самих��мовах.

3.�Земельн��ділян�,�зазначен��в�п�нті

1�цьо о�рішення,�віднести�до�земель�запа-

с�.

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�сільсьо осподарсье

товариство�з�обмеженою�відповідальністю�а -

роомбінат�«Тарасіва»�про�прийняття�цьо о

рішення.

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

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

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

дастровий�номер�8000000000:90:336:0006)

площею�7,4519� а�в�межах�Голосіївсьо о�райо-

н��м.�Києва.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельних ділянок 
від 25.11.2004 № 79*6*00259 (з урахуванням додаткової угоди
про внесення змін і доповнень до договору оренди земельної

ділянки від 29.06.2010 № 79*6*00764)
Рішення Київської міської ради № 183/2086 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Тарасівка» від 10.03.2015
№ 10/03/15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за��мови�вионання�п�нт��2�цьо-

 о�рішення�до овір�оренди�земельних�діляно

(адастровий�номер�8000000000:90:335:0007)

площею�58,3568� а�та�(адастровий�номер

8 000 000 000:90:335:0027)�площею�12,2290� а

від�25.11.2004�№ 79-6-00259�(з��рах�ванням�до-

датової�� оди�про�внесення�змін�і�доповнень�до

до овор��оренди�земельної�діляни�від�29.06.2010

№79-6-00764),��ладений�між�Київсьою�місьою

радою�та�сільсьо осподарсьим�товариством�з

обмеженою�відповідальністю�«Тарасіва»�для�ве-

дення�товарно о�сільсьо осподарсьо о�вироб-

ництва�на�підставі�п�нт��31�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�12.02.2004�№ 43/1253�«Про

оформлення�права�орист�вання�земельними�ді-

лянами»�(справа�№�А-21806).

2.�Сільсьо осподарсьом��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�а роомбінат��«Та-

расіва»:

2.1.�Поверн�ти�Київсьій�місьій�раді�земель-

ні�діляни�на��мовах,�визначених�до овором

оренди�від�25.11.2004�№ 79-6-00259�(з��рах�-

ванням�додатової�� оди�про�внесення�змін�і�до-

повнень�до�до овор��оренди�земельної�ділян-

и�від�29.06.2010�№ 79-6-00764).

2.2.�Сплатити�Київсьій�місьій�раді�оренд-

н��плат��за�шість�місяців�з�момент��прийнят-

тя�цьо о�рішення,�ящо�протя ом�зазначено о

період��не�надійде�пропозицій�від�інших�осіб�на

�ладання�до овор��оренди�цих�земельних�ді-

ляно�на�тих�самих��мовах.

3.�Земельні�діляни,�зазначені�в�п�нті�1�цьо-

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

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�сільсьо осподарсье

товариство�з�обмеженою�відповідальністю�а -

роомбінат�«Тарасіва»�про�прийняття�цьо о

рішення.

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

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

ної� ромади�міста�Києва�на�земельні�діляни

(адастровий�номер�8000000000:90:335:0007)

площею�58,3568� а�та�(адастровий�номер

8000000000:90:335:0027)�площею�12,2290� а�в

межах�Голосіївсьо о�район��м.�Києва.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельних ділянок 
від 29.10.2004 № 79*6*00250 (з урахуванням додаткової угоди
про внесення змін і доповнень до договору оренди земельних

ділянок від 06.08.2009 № 79*6*00708)
Рішення Київської міської ради № 181/2084 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський»
від 04.03.2015 № 22, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за��мови�вионання�п�нт��2

цьо о�рішення�до овір�оренди�земельних�ді-

ляно� (адастровий� номер

8000000000:90:335:0004)�площею�6,4283� а�та

(адастровий�номер�8000000000:90:335:0039)

площею�4,9801� а�від�29.10.2004�№ 79-6-00250

(з��рах�ванням�додатової�� оди�про�внесен-

ня�змін�і�доповнень�до�до овор��оренди�зе-

мельних�діляно�від�06.08.2009�№ 79-6-00708),

�ладений�між�Київсьою�місьою�радою�та

сільсьо осподарсьим�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�а роомбінатом�«Хо-

тівсьий»�для�ведення�товарно о�сільсьо ос-

подарсьо о�виробництва�в�межах�Голосіїв-

сьо о�район��м.�Києва�на�підставі�п�нт��5�рі-

шення�Київсьої�місьої�ради�від�23.10.2003

№ 117/990�«Про�оформлення�права�орист�-

вання� земельними� ділянами»� (справа�

№�А-21804).

2.�Сільсьо осподарсьом��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�а роомбінат��«Хо-

тівсьий»:

2.1.�Поверн�ти�Київсьій�місьій�раді�зе-

мельні�діляни�на��мовах,�визначених�до о-

вором�оренди�від�29.10.2004�№ 79-6-00250

(з��рах�ванням�додатової�� оди�про�вне-

сення�змін�і�доповнень�до�до овор��оренди

земельних�діляно�від�06.08.2009�№ 79-6-

00708).

2.2.�Сплатити�Київсьій�місьій�раді�оренд-

н��плат��за�шість�місяців�з�момент��прийнят-

тя�цьо о�рішення,�ящо�протя ом�зазначено о

період��не�надійде�пропозицій�від�інших�осіб�на

�ладання�до овор��оренди�цих�земельних�ді-

ляно�на�тих�самих��мовах.

3.�Земельні�діляни,�зазначені�в�п�нті�1�цьо-

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

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

ною�відповідальністю�а роомбінатом�«Хо-

тівсьий»�для�ведення�товарно о�сільсьо-

 осподарсьо о�виробництва�в�межах�Голо-

сіївсьо о�район��м.�Києва�на�підставі�п�н-

т�� 5�рішення�Київсьої�місьої� ради�від

23.10.2003�№ 117/990�«Про�оформлення�пра-

ва�орист�вання�земельними�ділянами»

(справа�№�А-21556).

2.�Сільсьо осподарсьом��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�а роомбінат��«Хо-

тівсьий»:

2.1.�Поверн�ти�Київсьій�місьій�раді�земель-

ні�діляни�на��мовах,�визначених�до овором

оренди�від�29.10.2004�№ 79-6-00251�(з��рах�-

ванням�додатової�� оди�про�внесення�змін�і�до-

повнень�до�до овор��оренди�земельних�діля-

но�від�14.01.2010�№ 79-6-00733).

2.2.�Сплатити�Київсьій�місьій�раді�оренд-

н��плат��за�шість�місяців�з�момент��прийнят-

тя�цьо о�рішення,�ящо�протя ом�зазначено о

період��не�надійде�пропозицій�від�інших�осіб�на

�ладання�до овор��оренди�цих�земельних�ді-

ляно�на�тих�самих��мовах.

3.�Земельні�діляни,�зазначені�в�п�нті�1�цьо-

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

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�сільсьо осподарсье

товариство�з�обмеженою�відповідальністю�а -

роомбінат�«Хотівсьий»�про�прийняття�цьо о

рішення.

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

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

ної� ромади�міста�Києва�на�земельні�діляни

(адастровий�номер�8000000000:90:179:0001)

площею�45,7265� а�та�(адастровий�номер

8000000000:90:190:0008)�площею�34,6229� а�в

межах�Голосіївсьо о�район��м.�Києва.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�сільсьо осподарсье

товариство�з�обмеженою�відповідальністю�а -

роомбінат�«Хотівсьий»�про�прийняття�цьо о

рішення.

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

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

ної� ромади�міста�Києва�на�земельні�діляни

(адастровий�номер�8000000000:90:335:0004)

площею�6,4283� а�та�(адастровий�номер

8000000000:90:335:0039)�площею�4,9801� а�в

межах�Голосіївсьо о�район��м.�Києва.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 29.10.2004 № 79*6*00245

Рішення Київської міської ради № 184/2087 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,

пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський»
від 04.03.2015 № 24, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за��мови�вионання�п�нт��2

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

и�(адастровий�номер�8000000000:90:338:0001)

площею�106,8122� а�від�29.10.2004�№ 79-6-

00245,��ладений�між�Київсьою�місьою�ра-

дою�та�сільсьо осподарсьим�товариством�з

обмеженою�відповідальністю�а роомбінатом

«Хотівсьий»�для�ведення�товарно о�сільсьо-

 осподарсьо о�виробництва�в�межах�Голосіїв-

сьо о�район��м.�Києва�на�підставі�п�нт��5�рі-

шення�Київсьої�місьої�ради�від�23.10.2003

№ 117/990�«Про�оформлення�права�орист�-

вання� земельними� ділянами»� (справа�

№�А-21554).

2.�Сільсьо осподарсьом��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�а роомбінат��«Хо-

тівсьий»:

2.1.�Поверн�ти�Київсьій�місьій�раді�земель-

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

оренди�від�29.10.2004�№ 79-6-00245.

2.2.�Сплатити�Київсьій�місьій�раді�оренд-

н��плат��за�шість�місяців�з�момент��прийнят-

тя�цьо о�рішення,�ящо�протя ом�зазначено о

період��не�надійде�пропозицій�від�інших�осіб�на

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

діляни�на�тих�самих��мовах.

3.�Земельн��ділян�,�зазначен��в�п�нті�1

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

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�сільсьо осподарсье

товариство�з�обмеженою�відповідальністю�а -

роомбінат�«Хотівсьий»�про�прийняття�цьо о

рішення.

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

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

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

дастровий�номер�8000000000:90:338:0001)

площею�106,8122� а�в�межах�Голосіївсьо о

район��м.�Києва.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 29.10.2004 № 79*6*00246 (з урахуванням додаткової угоди
про внесення змін і доповнень до договору оренди земельної

ділянки від 29.06.2010 № 79*6*00762)
Рішення Київської міської ради № 185/2088 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський»
від 04.03.2015 № 21, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за��мови�вионання�п�нт��2

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

и�(адастровий�номер�8000000000:90:184:0003)

площею�33,8775� а�від�29.10.2004�№ 79-6-00246

(з��рах�ванням�додатової�� оди�про�внесен-

ня�змін�і�доповнень�до�до овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�29.06.2010�№ 79-6-00762),

�ладений�між�Київсьою�місьою�радою�та�сіль-

сьо осподарсьим�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�а роомбінатом�«Хотівсьий»

для�ведення�товарно о�сільсьо осподарсьо-

 о�виробництва�в�межах�Голосіївсьо о�район�

м.�Києва�на�підставі�п�нт��5�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�23.10.2003�№ 117/990�«Про

оформлення�права�орист�вання�земельними

ділянами»�(справа�№�А-21555).

2.�Сільсьо осподарсьом��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�а роомбінат��«Хо-

тівсьий»:

2.1.�Поверн�ти�Київсьій�місьій�раді�земель-

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

оренди�від�29.10.2004�№ 79-6-00246�(з��рах�-

ванням�додатової�� оди�про�внесення�змін�і�до-

повнень�до�до овор��оренди�земельної�ділян-

и�від�29.06.2010�№ 79-6-00762).

2.2.�Сплатити�Київсьій�місьій�раді�оренд-

н��плат��за�шість�місяців�з�момент��прий-

няття�цьо о�рішення,�ящо�протя ом�зазна-

чено о�період��не�надійде�пропозицій�від

інших�осіб�на��ладання�до овор��оренди

цієї�ж�земельної�діляни�на�тих�самих��мо-

вах.

3.�Земельн��ділян�,�зазначен��в�п�нті�1

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

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�сільсьо осподарсье

товариство�з�обмеженою�відповідальністю�а -

роомбінат�«Хотівсьий»�про�прийняття�цьо о

рішення.

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

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

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

дастровий�номер�8000000000:90:184:0003)

площею�33,8775� а�в�межах�Голосіївсьо о

район��м.�Києва.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «Кнауф Гіпс Київ»

договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування адміністративно*

виробничого комплексу на вул. Гарматній, 8 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 154/2057 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер*
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само*
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Кнауф Гіпс Ки*
їв» від 21.10.2014 № КОП*0454, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�діляни�від�17.12.2003�№ 69-6-00017

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

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

ди�земельної�діляни�від�31.05.2011�№ 72-6-

00633)�площею�0,3052� а�(адастровий�номер

8000000000:69:012:0007)�для�еспл�атації�та

обсл� ов�вання�адміністративно-виробничо о

орп�с��на�в�л.�Гарматній,�8���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва,��ладений�між�Київсьою

місьою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«Кна�ф�Гіпс�Київ»�на�підста-

ві�п�нт��1�рішення�Київсьої�місьої�ради�від

08.06.2000�№ 155/876�«Про�оформлення�пра-

ва�орист�вання�земельними�ділянами»�та

п�нт��3�рішення�Київсьої�місьої�ради�від

08.11.2001�№ 86/1520�«Про�оформлення�пра-

ва�орист�вання�земельними�ділянами»�(спра-

ва�А-21281).

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

плати,�визначеної���до оворі�оренди�земельної

діляни�від�17.12.2003�№ 69-6-00017�(з��ра-

х�ванням�� оди�про�поновлення�та�про�вне-

сення�змін�та�доповнень�до�до овор��оренди

земельної�діляни�від�31.05.2011�№ 72-6-00633),

підля ає�приведенню���відповідність�до�норм

заонодавства.

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

тю�«Кна�ф�Гіпс�Київ»:

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

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

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�до�менти,�визначе-

ні�заонодавством,�для��ладання�додатової

� оди�про�поновлення�до овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�17.12.2003�№ 69-6-00017

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

сення�змін�та�доповнень�до�до овор��оренди

земельної�діляни�від�31.05.2011�№ 72-6-

00633).

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

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо о

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

ої�державної�адміністрації)�від�19.11.2014

№ 057041-13460.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельних ділянок 
від 29.10.2004 № 79*6*00247 (з урахуванням додаткових угод 

про внесення змін і доповнень до договору оренди земельних
ділянок від 08.12.2005 № 79*6*00378, від 15.11.2007 № 79*6*00556

та від 06.08.2009 № 79*6*00709)
Рішення Київської міської ради № 191/2094 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський»
від 04.03.2015 № 25, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за��мови�вионання�п�нт��2

цьо о�рішення�до овір�оренди�земельних�діля-

но�(адастровий�номер�8000000000:79:098:0033)

площею�5,3854� а�та�(адастровий�номер

8000000000:79:102:0001)�площею�1,1767� а�від

29.10.2004�№ 79-6-00247�(з��рах�ванням�до-

датових�� од�про�внесення�змін�і�доповнень

до�до овор��оренди�земельних�діляно�від

08.12.2005�№ 79-6-00378,�від�15.11.2007�№ 79-

6-00556�та�від�06.08.2009�№ 79-6-00709),��ла-

дений�між�Київсьою�місьою�радою�та�сіль-

сьо осподарсьим�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�а роомбінатом�«Хотівсьий»

для�ведення�товарно о�сільсьо осподарсьо-

 о�виробництва�в�межах�Голосіївсьо о�район�

м.�Києва�на�підставі�п�нт��5�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�23.10.2003�№ 117/990�«Про

оформлення�права�орист�вання�земельними

ділянами»�(справа�№�А-21802).

2.�Сільсьо осподарсьом��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�а роомбінат��«Хо-

тівсьий»:

2.1.�Поверн�ти�Київсьій�місьій�раді�земель-

ні�діляни�на��мовах,�визначених�до овором

оренди�від�29.10.2004�№ 79-6-00247�(з��рах�-

ванням�додатових�� од�про�внесення�змін�і

доповнень�до�до овор��оренди�земельних�ді-

ляно�від�08.12.2005�№ 79-6-00378,�від�15.11.2007

№ 79-6-00556�та�від�06.08.2009�№ 79-6-00709).

2.2.�Сплатити�Київсьій�місьій�раді�оренд-

н��плат��за�шість�місяців�з�момент��прийнят-

тя�цьо о�рішення,�ящо�протя ом�зазначено о

період��не�надійде�пропозицій�від�інших�осіб�на

�ладання�до овор��оренди�цих�земельних�ді-

ляно�на�тих�самих��мовах.

3.�Земельні�діляни,�зазначені�в�п�нті�1�цьо-

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

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�сільсьо осподарсье

товариство�з�обмеженою�відповідальністю�а -

роомбінат�«Хотівсьий»�про�прийняття�цьо о

рішення.

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

трації�права�ом�нальної�власності�територіаль-

ної� ромади�міста�Києва�на�земельні�діляни

(адастровий�номер�8000000000:79:098:0033)

площею�5,3854� а�та�(адастровий�номер

8000000000:79:102:0001)�площею�1,1767� а�в

межах�Голосіївсьо о�район��м.�Києва.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Прохоренку Сергію Дмитровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Лазурній, 50 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 155/2058 від 8 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»,
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�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни� ромадянин�

Прохорен��Сер ію�Дмитрович��для�б�дівниц-

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

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

50���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате орія

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

дови,�справа�№�А-21625).

2.�Передати� ромадянин��Прохорен��Сер-

 ію�Дмитрович�,�за��мови�вионання�п�нт��3
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Про передачу громадянці 
Мороз Раїсі Кузьмінічні, 

члену садового товариства «Сигнал» Дарницького району 
м. Києва, у приватну власність земельної ділянки для ведення

колективного садівництва на вул. 63*й Садовій, діл. 75 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 156/2059 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни� ромадянці�Мо-

роз�Раїсі�К�зьмінічні,�член��садово о�това-

риства�«Си нал»�Дарницьо о�район��м.�Ки-

єва,�для�ведення�олетивно о�садівництва

на�в�л.�63-й�Садовій,�діл.�75���Дарницьом�

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

сільсьо осподарсьо о�призначення,�спра-

ва�№ 9157).

2.�Передати� ромадянці�Мороз�Раїсі�К�зьмі-

нічні,�член��садово о�товариства�«Си нал»�Дар-

ницьо о�район��м.�Києва,�за��мови�вионан-

ня�п�нт��3�цьо о�рішення,�в�приватн��влас-

ність�земельн��ділян��площею�0,0677� а�(а-

дастровий�номер�8000000000:90:959:0019)�для

ведення� олетивно о� садівництва� на�

в�л.�63-й�Садовій,�діл.�75���Дарницьом��райо-

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

риторіальної� ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Мороз�Раїсі�К�зьмінічні,�чле-

н��садово о�товариства�«Си нал»�Дарницьо-

 о�район��м.�Києва:

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

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

но о�одес��Ураїни.

3.2.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листах�Го-

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

ри�та�дизайн��місьо о�середовища�від�03.09.2008

№ 19-11152,�дочірньо о�підприємства�«Інсти-

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

25.02.2008�№ 548,�Головно о��правління�Держзе-

ма ентства� �� м.� Києві� від� 23.12.2014�

№ 19-26-0.3-7658/2-14.

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

ній�ділянці�садово о�б�дин��та�інших�необхід-

них�б�динів,� осподарсьих�спор�д�тощо�пи-

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

ментом�еономіи�та�інвестицій�вионавчо о

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

ої�державної�адміністрації)�до овор��про�па-

йов���часть�виріш�вати�в�поряд��та�випадах,

встановлених�заонодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Красій Ларисі
Богданівні для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 29*а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 158/2061 від 8 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 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати� ромадянці�Красій�Ларисі�Бо -

данівні���приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,0932�  а� (адастровий� номер

8000000000:82:414:0220)�із�земель�ом�наль-

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

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

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

рамній,�29-а���Голосіївсьом��районі�м.�Києва

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

сьої�заб�дови,�справа�П-9074).

2.�Громадянці�Красій�Ларисі�Бо данівні:

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

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

 о�одес��Ураїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

заонодавством�Ураїни.

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

в��становленом��поряд�.

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

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

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

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

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

ством.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власниа�земельної�ділян-

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

може�б�ти�припинено���випадах,�передба-

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

с��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Троценку Артему Володимировичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Повітрофлотській, 65 у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 157/2060 від 8 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»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на*
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від*
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни� ромадянин��Тро-

цен��Артем��Володимирович��для�б�дівниц-

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

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

ділян��площею�0,0832� а�(адастровий�номер

8000000000:90:040:0021)�для�б�дівництва�та

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�50��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із�земель�о-

м�нальної�власності�територіальної� ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Прохорен��Сер ію�Дмитро-

вич�:

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

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

но о�одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

м��заонодавством�поряд�.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

від�09.08.2013�№ 14082/0/12/27-13�та�Голов-

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

від�16.02.2015�№ 19-26-0.3-2394/2-15.

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

в��становленом��поряд�.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

флотсьій,�65���Солом’янсьом��районі�м.�Ки-

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

мадсьої�заб�дови,�справа�А-21788).

2.�Передати� ромадянин��Троцен��Артем�

Володимирович�,�за��мови�вионання�п�нт�

3�цьо о�рішення,���приватн��власність�земель-

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

мер�8000000000:72:503:0129)�для�б�дівництва

та�обсл� ов�вання�житлово о�б�дин�,� оспо-

дарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Повітро-

флотсьій,�65���Солом’янсьом��районі�м.�Ки-

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

альної� ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Троцен��Артем��Володи-

мирович�:

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

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

но о�одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

ном��заонодавством�поряд�.

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

дання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації�іс-

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

них���межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

12.09.2013�№ 16089/0/12/19-13,�Головно о

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

19.06.2015�№ 19-26-0.3-9159/2-15.

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

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

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

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

майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАРИНА І К» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування закладу громадського харчування з літнім
майданчиком на просп. Броварському, 5*ж у Дніпровському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 149/2052 від 8 жовтня 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», розглянув*
ши заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРИНА І К» від 22.07.2015 № 1 та від 17.09.2015
№ 3, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Дер*
жавного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.05.2015 № НВ*8000177802015) та право комуналь*
ної власності територіальної громади міста Києва на неї зареєстровано в установленому порядку (витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 04.08.2015
№ 41736510), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«МАРИНА�І�К»,�за��мови

вионання�п�нт��2�цьо о�рішення,�в�оренд��на

15�роів�земельн��ділян��площею�0,0906� а

(адастровий�номер�8000000000:66:149:0034,

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

земельн��ділян��№�НВ-8000177802015)�для

еспл�атації�та�обсл� ов�вання�залад�� ро-
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Про погодження надання публічному акціонерному товариству
«КИЇВЕНЕРГО» надр у користування з метою розробки родовищ

корисних копалин загальнодержавного значення (підземних
вод), за допомогою п’яти артезіанських свердловин,

розташованих на території підприємства за адресою: 
вул. Пухівська, 1 Деснянського району міста Києва

Рішення Київської міської ради № 23/1926 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до пункту 3 статті 9*1 Кодексу України про надра, статті 93 Водного кодексу України, статті 113

Земельного кодексу України, пунктів 8 та 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надра*
ми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, пункту 3 Правово*
го режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 року № 2024, та враховуючи звернення структурного відокремленого підрозділу «КИЇВСЬКІ
ТЕЦ» публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» від 31 березня 2015 року № 01010*000172022*063, Ки*
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По одити�надання�п�блічном��аціонер-

ном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»�надр���орис-

т�вання�з�метою�розроби�родовищ�орисних

опалин�за альнодержавно о�значення�(під-

земних�вод),�за�допомо ою�п’яти�артезіансьих

свердловин,�розташованих�на�території�під-

приємства�за�адресою:�в�л.�П�хівсьа,�1�Дес-

нянсьо о�район��міста�Києва.

2.�Взяти�до�відома,�що�спеціальний�дозвіл

на�орист�вання�надрами�надається�Держав-

ною�сл�жбою� еоло ії�та�надр�Ураїни.

3.�Стр�т�рном��відоремленом��підрозділ�

«КИЇВСЬКІ�ТЕЦ»�п�блічно о�аціонерно о�то-

вариства�«КИЇВЕНЕРГО»�зверн�тися�до�Київ-

сьої�місьої�ради�з�метою�встановлення�від-

повідно�до�чинно о�заонодавства�меж�зон�са-

нітарної�охорони�водозабірних�свердловин.

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

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

ради�з�питань�еоло ічної�політии.
Київський міський голова

В. Кличко

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві згідно статистичних даних 
станом на 01 березня 2016 року

З ідно�статистичних�даних�на�01.03.2016�бор �із�виплати�заробітної�плати�по�міст��слав�май-

же�87,4�млн� рн,�що�на�11,8%�або�на�9,2�млн� рн�більше���порівнянні�до�попередньо о�місяця

та�на�16,5%�або�на�12,4�млн� рн�більше���порівнянні�до�почат��2016�ро�.

Із�вазаної�с�ми�бор ��84,3%�або�73,7млн� рн�припадало�на�еономічно�ативні�підприєм-

ства;�7,0%�або�майже�6,2�млн� рн —�на�підприємства�відносно�яих�реалізов�ються�процед�-

ри�банр�тства,�решта�8,7%�(майже�7,6�млн� рн) —�на�еономічно�неативні�підприємства.

Незадовільний�стан�по ашення�забор ованості�із�виплати�заробітної�плати�на�державних�під-

приємствах�міста,�яі�належать�до�сфери��правління�центральних�ор анів�вионавчої�влади,�не-

 ативно�впливає�на�за альн��сит�ацію�по�сороченню�забор ованості�із�заробітної�плати.

Та,�за�статистичними�даними�станом�на�01.03.2016�забор ованість�із�виплати�заробітної

плати�на�підприємствах�державно о�сетор��еономіи�слала�49,5�млн� рн�або�майже�56,6%

від�за альної�с�ми�забор ованості�по�міст�.

Серед�державних,�найбільшими�боржниами�залишаються�підприємства,�яі:�входять�до�сла-

д��ДК�«Уроборонпром» —�30,0�млн� рн�(ДП�НДІ�«Квант» —�14,2�млн� рн;�ДПКДЗ�«Б�ревіс-

ни» —�3,4�млн� рн;�ДП�КНДІ� ідро�приладів —�4,6�млн� рн.,�ДП�НДІ�«Б�ран» —�3,1�млн� рн;�ДП

«Ураїнсьа�авіаційна�транспортна�омпанія» —�2,6�млн� рн�тощо);�знаходяться���сфері��прав-

ління�Мінре іонб�д� —�7,7�млн� рн�(ДП�ПІ�«Урметрот�нельпроет» —�4,7�млн� рн,�ДП�«Київдіп-

ротранс» —�1,1�млн� рн;�Зональний�на�ово-дослідний�і�проетний�інстит�т�по�цивільном��б�-

дівництв� —�ПАТ�«КИЇВЗНДІЕП» —�0,8�млн� рн�тощо);�Міністерства�еономічно о�розвит��і�тор-

 івлі�Ураїни —�1,9�млн� рн�(Державна�на�ово-виробнича�орпорація�«Київсьий�інстит�т�ав-

томатии»�—�1,3�млн� рн.,�ДП�«Інстит�т�під отови�адрів�промисловості» —�0,3�млн� рн�тощо);

Фонд��державно о�майна�Ураїни —�1,8�млн� рн�(ДАК�«Національна�мережа�а�ціонних�цен-

трів» —�1,2�млн� рн�тощо).

Основна�причина�наявності�бор ��на�державних�підприємствах�міста —�це�бра�обі ових�ош-

тів�через�відс�тність�державних�замовлень�на�їх�прод�цію;�несвоєчасні�розрах�ни�замовни-

ів�за�вионані�роботи�(надані�посл� и).

Серед�підприємств-боржниів�із�заробітної�плати�недержавно о�сетор�,�найбільший�обся 

забор ованості�слався�на:�ТОВ�«ГРУП�ДФ�Інтернешнл�Юрейн» —�16,6�млн� рн;�ТОВ�Авіаом-

панія�«Марс» —�3,4�млн� рн;�ПАТ�«Бан�національної�інвестиції» —�2,0�млн� рн;�ПАТ�«Ураїн-

сьий�інстит�т�по�проет�ванню�обТєтів� азової�промисловості» —�2,6�млн� рн;�ПАТ�«Ураїн-

сьий�професійний�бан» —�2,4�млн� рн;�ПАТ�«Інте рал —�бан» —�1,5�млн� рн�тощо.

Основна�причина�бор ��на�підприємствах-боржниах�приватно о�сетор� —�бра�обі ових

оштів���зв’яз��з�несвоєчасними�розрах�нами�замовниів�за�вионані�роботи�(надані�посл�-

 и),�різе�зменшення�обся ів�замовлень�або�вза алі�їх�відс�тність.

По�всіх�підприємствах-боржниах�проводиться�аналіз�причин�вининення�забор ованості�із

заробітної�плати,�за�рез�льтатами�яо о�інформаційні�довіди�надсилаються�до�онтролюючих

та�правоохоронних�ор анів,�власниів�підприємств�або��повноваженим�ними�ор анам�для�вжит-

тя�відповідних�заходів�реа �вання�та�притя нення�ерівниів�до�відповідальності�з ідно�з�вимо-

 ами�чинно о�заонодавства.

З�ерівниами�підприємств-боржниів�проводиться�робота�щодо�сорочення�непрод�тивних

витрат�та�оптимізації�стр�т�ри�підприємств,�ативізації�здійснення�претензійно-позовної�ді-

яльності,�пов’язаної�зі�стя ненням�дебіторсьої�забор ованості�та�спрям�вання�отриманих�ош-

тів�на�по ашення�бор ів�із�заробітної�плати,�сладання� рафіів�по ашення�забор ованості�із

заробітної�плати�в�найоротші�терміни,�з��рах�ванням�фінансово-еономічних�можливостей�під-

приємств�та�забезпечення�їх�вионання.

Питання�стан��по ашення�забор ованості�із�заробітної�плати�щомісячно�роз лядається�на�за-

сіданнях�районних���м.�Києві�тимчасових�омісій�з�питань�по ашення�забор ованості�із�заробіт-

ної�плати�( рошово о�забезпечення),�пенсій,�стипендій�та�інших�соціальних�виплат.

За�рез�льтатами�засідань�приймаються�відповідні�рішення�та�пропозиції�щодо�визначення

шляхів,�механізмів�і�способів�вирішення�проблемних�питань�по ашення�на�підприємствах�забор-

 ованості�із�заробітної�плати�в�найоротші�терміни�та�недоп�щення�їх�вининення���подальшо-

м�.

Протя ом�січня-березня�2016�ро��проведено�36�засідань�таих�омісій�(��т.�ч.���березні -�13

засідань),�на�яих�засл�хано�182�ерівниів�підприємств-боржниів,�всіх�їх�попереджено�про

відповідальність�за�пор�шення�заонодавства�про�працю�та�оплат��праці.

№
п/п

Найменування
підприємства, установи,

організації та
підпорядкування

Частка
держави
у статут*

ному
фонді

підпри*
ємства

Ознака
актив*
ності

Сума заборгованості із заробітної плати  (млн.грн.)
станом на: 

01.01.2015 01.12.2015 01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016

1 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ГРУП
ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН"       

% активне 0,0 0,0 0,0 7,9 16,6

2 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВО%ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ "КВАНТ"
ДК"Укроборонпром"   

100% активне 4,2 11,9 13,3 13,6 14,2

3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ"
Мінрегіонбуд

100% активне 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7

4 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО%
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ГІДРОПРИЛАДІВ"
ДК"Укроборонпром"

100% активне 1,7 5,8 4,1 4,3 4,6

5 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АВІАКОМПАНІЯ "МАРС РК"       

% неактивне 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

6 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЗАВОД "БУРЕВІСНИК"
ДК"Укроборонпром"

100% в стадії
банкрут%

ства

4,0 4,4 3,7 3,4 3,4

7 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
НАУКОВО%ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ "БУРАН"
ДК"Укроборонпром"

100% активне 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1

8 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА
ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"
ДК"Укроборонпром"

100% в стадії
банкрут%

ства

1,0 2,1 2,3 2,5 2,6

9 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ ОБ`ЄКТІВ
ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
"УКРГАЗПРОЕКТ"                           

% активне 0,0 3,1 2,2 2,6 2,6

10 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"

% активне % 1,5 2,5 2,6 2,4

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств*боржників із виплати заробітної  в місті Києві

на 01.03.2016

За�інформацією�Головно о��правління�Держпраці���Київсьій�області�за�березень�2016�ро�

проведено�12�перевіро�підприємств�боржниів�із�виплати�заробітної�плати.

За�рез�льтатами�перевіро�внесено�6�приписів,�сладено�4�протооли,�яі�направлені�до

районних�с�дів�м.�Києва,�таож�за�рез�льтатами�повторних�перевіро�сладено�6�протоолів�та

внесено�6�постанов�за�ст.�188-6�КУпАП,�наладено�штрафних�санцій�за�ст.188-6�КУпАП�на�с�-

м��5100� ривень,�6�матеріалів�направлено�до�правоохоронних�ор анів�за�ознаами�ст.�175�Кри-

мінально о�одес��Ураїни,�внесено�12�подань�про�притя нення�до�дисциплінарної�відпові-

дальності.

За�рез�льтатами�перевіро�4�підприємства�частово�чи�повністю�по асило�забор ованість�із

виплати�заробітної�плати�на�с�м��432,8�тисяч� ривень.

З ідно�оперативних�даних�протя ом�березня�2016�ро��підприємствами�міста,�яі�за�даними

ор анів�державної�статистии�на�01.03.2016�значились�в�перелі��боржниів,�б�ло�виплачено

понад�12,9�млн� рн�забор ованої�заробітної�плати�(за�січень�2016�ро��та�попередні�періоди).

Всьо о�ж,�завдяи�вжитим�спільним�заходам,�протя ом�січня —�березня�2016�ро��підприєм-

ствами-боржниами�міста�б�ло�виплачено�понад�20�млн� рн�забор ованої�заробітної�плати.

Питання�забезпечення�своєчасної�виплати�заробітної�плати�на�підприємствах�міста�та�вирі-

шення�проблеми�забор ованості�з�її�виплати�знаходяться�на�постійном��онтролі.

мадсьо о�харч�вання�з�літнім�майданчиом

на�просп.�Броварсьом�,�5-ж���Дніпровсьо-

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

власності�територіальної� ромади�міста�Ки-

єва���зв’яз��з�наб�ттям�права�власності�на

майно�(витя �з�Державно о�реєстр��речових

прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію�пра-

ва�власності�від�09.07.2015,�індесний�номер

40376944)�(ате орія�земель -�землі�житлової

та� ромадсьої�заб�дови,�справа�№�А-21894,

заява� ДЦ� № 01010-000188576-014� від

17.09.2015).

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«МАРИНА�І�К»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

онодавством,�для��ладання�до овор��орен-

ди�земельної�діляни.

2.3.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо о

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

ої�державної�адміністрації)�від�17.09.2015

№ 057041-16879.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�діляни.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

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

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

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

заонодавством�Ураїни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÂÈÌÎÃÀ
ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ çà êðåäèòíèì òà ³ïîòå÷íèì äîãîâîðàìè

27.09.2007 ð. ì³æ ÒÎÂ "Áóäàëüÿíñ" òà ÀÊÁ "ÒÀÑ-Êîìåðöáàíê" áóëî óêëàäåíî Êðåäèòíèé äî-
ãîâ³ð ¹58/055798 — Ê/05, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Áàíê íàäàâ Ïîçè÷àëüíèêó êðåäèò.

Ó öåé æå äåíü ì³æ Áàíêîì òà Ïîçè÷àëüíèêîì áóëî óêëàäåíî ²ïîòå÷íèé äîãîâ³ð, ùî áóâ ïîñ-
â³ä÷åíèé Ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì ÊÌÍÎ Ìîðîçîâîþ Ñ.Â. òà çàðåºñòðîâàíèé â ðåºñòð³ çà
¹ êäç-4854.

Çã³äíî ï. 2 ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ïðåäìåòîì ³ïîòåêè âèñòóïàþòü íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (â ë³ò.
À): ç ¹ 1 ïî ¹ 26 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 110), çàãàëüíîþ ïëîùåþ 398,80 êâ.ì., ùî çíàõîäÿòü-
ñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ðèëººâà, áóä. 7/11.

Ñòàíîì íà äàòó âèõîäó ïóáë³êàö³¿ ïðàâà âèìîãè çà âèùåâêàçàíèìè äîãîâîðàìè íàëåæàòü
ÒÎÂ "ÊÓÀ"ÑÊÀÉ ÊÅÏ²ÒÀË ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ", ùî ä³º â ³íòåðåñàõ òà çà ðàõóíîê (ÇÂÍÏ²Ô "Ôîíä Äåëü-
òà — âåí÷óðí³ ïðîåêòè", ðåºñòðàö³éíèé êîä çà ªÄÐ²Ñ²233689).

Â³äïîâ³äíî äî óìîâ âêàçàíîãî äîãîâîðó, ïóíêò 11, ³ïîòåêîäåðæàòåëü íàáóâàº ïðàâî çâåð-
íóòè ñòÿãíåííÿ íà Ïðåäìåò ³ïîòåêè â ðàç³, ÿêùî íà äåíü, âèçíà÷åíèé ç Îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàí-
íÿ, ²ïîòåêîäàâåöü íå ïîâåðíå ²ïîòåêîäåðæàòåëþ ñóìó êðåäèòó, ïðîöåíòè çà êîðèñòóâàííÿ
êðåäèòîì, ïåíþ, ³íøó çàáîðãîâàí³ñòü, ïëàòåæ³ òà ñàíêö³¿, ùî ïåðåäáà÷åí³ òà/àáî âèïëèâàþòü
ç Îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàííÿ, à òàêîæ â ³íøèõ âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Îñíîâíèì çîáîâ'ÿçàííÿì
òà öèì Äîãîâîðîì, â òîìó ÷èñë³ ó âèïàäêó îäíîðàçîâîãî ïðîñòðî÷åííÿ Îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàí-
íÿ (ÿê îñíîâíîãî áîðãó òàê ³ ïðîöåíò³â çà íèì).

Íà äàíèé ÷àñ çàáîðãîâàí³ñòü ÒÎÂ "Áóäàëüÿíñ" çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 58/055798-Ê/05
ñòàíîâèòü 4 462 718,28 (÷îòèðè ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ñ³ìñîò â³ñ³ìíàäöÿòü
ãðèâåíü 28 êîï³éîê) ãðí.

Çã³äíî ï. 2 ñò. 625 ÖÊ Óêðà¿íè áîðæíèê, ÿêèé ïðîñòðî÷èâ âèêîíàííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ'ÿçàí-
íÿ, íà âèìîãó êðåäèòîðà çîáîâ'ÿçàíèé ñïëàòèòè ñóìó áîðãó ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíîãî ³í-
äåêñó ³íôëÿö³¿ çà âåñü ÷àñ ïðîñòðî÷åííÿ, à òàêîæ òðè ïðîöåíòè ð³÷íèõ â³ä ïðîñòðî÷åíî¿ ñó-
ìè, ÿêùî ³íøèé ðîçì³ð ïðîöåíò³â íå âñòàíîâëåíèé äîãîâîðîì àáî çàêîíîì.

Â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 33 öüîãî Çàêîíó çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè çä³éñíþ-
ºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó, âèêîíàâ÷îãî íàïèñó íîòàð³óñà àáî çã³äíî ç äîãîâîðîì ïðî çà-
äîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ.

Ó çâ'ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, ïðîøó Âàñ â òðèäöÿòèäåííèé ñòðîê ïîãàñèòè ïåðåä ÒÎÂ "ÊÓÀ
ÑÊÀÉ ÊÅÏ²ÒÀË ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ", ùî ä³º â ³íòåðåñàõ òà çà ðàõóíîê (ÇÂÍÏ²Ô "Ôîíä Äåëüòà —
âåí÷óðí³ ïðîåêòè", ðåºñòðàö³éíèé êîä çà ªÄÐ²Ñ² 233689) íàÿâíó çàáîðãîâàí³ñòü ïî êðåäèòíî-
ìó äîãîâîðó ¹ 58/055798-Ê/05 â³ä 27.09.2007 ð. ó ðîçì³ð³ 4 462 718,28 (÷îòèðè ì³ëüéîíè ÷î-
òèðèñòà ø³ñòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ñ³ìñîò â³ñ³ìíàäöÿòü ãðèâåíü 28 êîï³éîê) ãðí.

Ó ðàç³ çàëèøåííÿ âêàçàíî¿ ïðåòåíç³¿ áåç çàäîâîëåííÿ ÒÎÂ "ÊÓÀ "ÑÊÀÉ ÊÅÏ²ÒÀË ÌÅÍÅÄ-
ÆÌÅÍÒ", ùî ä³º â ³íòåðåñàõ òà çà ðàõóíîê (ÇÂÍÏ²Ô "Ôîíä Äåëüòà — âåí÷óðí³ ïðîåêòè", ðåºñòðà-
ö³éíèé êîä çà ªÄÐ²Ñ² 233689) çìóøåíà áóäå çä³éñíèòè ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ øëÿõîì, ïå-
ðåäáà÷åíèì ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà óìîâàìè ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó â³ä 27.09.2007 ð.

×óäí³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Ãðèøêà Þð³ÿ
Ïàâëîâè÷à ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹294/1654/15-ö çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâà-
ðèñòâà "ÓêðÑèááàíê" äî Ãðèøêî Îëåíè Âàñèë³âíè, Ãðèøêà Þð³ÿ Ïàâëîâè÷à, Ìåëüí³ê Ãàëèíè
Ìèõàéë³âí³ òà Ìåëüí³êà Âàñèëÿ Ïåòðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äî-
ãîâîðîì â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 25 òðàâíÿ 2016 ðîêó î 10.30 ó ïðèì³ùåíí³ ×óä-
í³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ (Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, ì. ×óäí³â, âóë. Ñîáîð-
íà, 3). Ó ðàç³ íåÿâêè áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ àáî íåïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè-
÷èíè íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

Ñóääÿ Ëåñüêî Ì.Î.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó
Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ìàñèâó Ñâÿòîøèí-2 â ìåæàõ âóëèöü Æèâîïèñíà,

Øåïåò³âñüêà, Ïåðåìîãè, Æìåðèíñüêà, çàë³çíè÷íà êîë³ÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòó-
ðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ ÊÈ¯Â" (Ðîç-
ðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäó-
ðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó "Äåòàëüíèé
ïëàí òåðèòîð³¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ æèò-
ëîâîãî ìàñèâó Ñâÿòîøèí-2 â ìåæàõ âóëèöü
Æèâîïèñíà, Øåïåò³âñüêà, Ïåðåìîãè, Æìåðèí-
ñüêà, çàë³çíè÷íà êîë³ÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðà-
éîí³ ì. Êèºâà" â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâå-
äåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàí-
íÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà
ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð.
¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ êîìïëåêñíî¿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ìàñèâó Ñâÿòîøèí-2 â
ìåæàõ âóëèöü Æèâîïèñíà, Øåïåò³âñüêà, Ïå-
ðåìîãè, Æìåðèíñüêà, çàë³çíè÷íà êîë³ÿ ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 13.11.2013 ð. ¹518/10006 "Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâ-
ëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³"
ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, ï. 55.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåð-
äæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëà-
ìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî
òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, ïðîêëàäêó ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ, ðîçáóäîâó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñ-
òðóêòóðè.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿
ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ð³øåíü
ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèº-
âà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çî-
íè íà ïåð³îä äî 2020 p., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷-
íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ð³-
øåííÿìè ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òå-
ðèòîð³é ì³ñòà, óòî÷íåííÿì ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóê-
òóðè ³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðèòî-
ð³é â ìåæàõ ïðîåêòóâàííÿ.

Òåðèòîð³ÿ ïðîåêòóâàííÿ ç 1870-õ ðîê³â â³-
äîìà ÿê â³äïî÷èíêîâà ³ ë³êóâàëüíà ì³ñöåâ³ñòü.
Íà äàíèé ÷àñ ó Ñâÿòîøèíî ðîçòàøîâàíî ðÿä
ìåäè÷íèõ óñòàíîâ, ó òîìó ÷èñë³ Íàóêîâèé
öåíòð ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè ÀÌÍ Óêðà¿íè
(ïðîñï. Ïåðåìîãè, 119/121), Êè¿âñüêà äåðæàâ-
íà îíêîëîã³÷íà êë³í³êà (âóë. Âåðõîâèííà, 69),
äâ³ ì³ñüê³ êë³í³÷í³ ë³êàðí³ (¹ 5 ³ ¹ 7) òà ³í-
ø³ ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷í³ óñòàíîâè. Çíà÷íà
ê³ëüê³ñòü ñêâåð³â, ïàðê "Ñîâêè", îçåëåíåí³ òå-
ðèòîð³¿ ãðîìàäñüêèõ óñòàíîâ, çàë³ñåí³ ä³ëÿí-
êè â/÷ ðîáëÿòü ïðèâàáëèâîþ äëÿ ïðîæèâàí-
íÿ äàí³ òåðèòîð³¿.

Â îñíîâó ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ òåðèòîð³¿
ïðîåêòóâàííÿ çàêëàäåí³ íàñòóïí³ ïðèíöèïè:

- ïðèíöèï ñòðóêòóðèçàö³¿ ³ îïòèì³çàö³¿, íà
îñíîâ³ ôóíêö³îíàëüíîãî, åêîëîã³÷íîãî, ïðè-
ðîäîîõîðîííîãî, ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî, åêî-
íîì³÷íîãî çîíóâàííÿ, âèä³ëåííÿ âóçë³â, çâ'ÿç-
ê³â, âèä³â ³íæåíåðíîãî òà òðàíñïîðòíîãî êàð-
êàñ³â, êîìïëåêñíîãî çîíóâàííÿ, à òàêîæ óç-
ãîäæåí³ñòü ³ òåðèòîð³àëüíà çáàëàíñîâàí³ñòü
çîí ³ ñòðóêòóð íà îñíîâ³ ïðàâèë çåìëåêîðèñ-

òóâàííÿ òà çàáóäîâè; ïð³îðèòåòí³ñòü áåçïåêè
³ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ëþäåé, åíåðãîçáå-
ðåæåííÿ òà ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â;

- ïðèíöèï ñòàëîãî ðîçâèòêó òà çáàëàíñîâà-
íîñò³, ùî ïåðåäáà÷àº åêîíîì³÷íî åôåêòèâ-
íèé, ñîö³àëüíî-îð³ºíòîâàíèé ³ åêîëîã³÷íî äî-
ïóñòèìèé ðîçâèòîê òåðèòîð³¿.

Â ðîáîò³ âðàõîâàíî ñó÷àñíó ì³ñòîáóä³âíó
ñèòóàö³þ, à òàêîæ ð³øåííÿ ïðîåêòó Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà ùîäî ðîçâèòêó îçå-
ëåíåíèõ òåðèòîð³é ì³ñòà, òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, ðåñòðóêòóðèçàö³¿ òåðèòîð³é ñïåö-
ïðèçíà÷åííÿ, áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ êîìïëåê-
ñ³â ç ðîçì³ùåííÿì ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâó-
âàííÿ òà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü
íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, áóä³âíèöòâî íî-
âèõ òà ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷èõ óñòàíîâ îñâ³-
òè, à òàêîæ óðàõóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ íàì³ð³â
îêðåìèõ çåìëåâëàñíèê³â, ùî ïðîéøëè ïîïå-
ðåäíº ïîãîäæåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó:
- ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó

ì³ñòà ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ì³ñü-
êèõ çåìåëü— ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ òåðèòîð³é ñïåö-
ïðèçíà÷åííÿ òà ñòâîðåííÿ êâàðòàë³â ñó÷àñ-
íîãî æèòëà ç îá'ºêòàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ôîð-
ìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî âèñîêîÿê³ñíîãî æèò-
òºâîãî ñåðåäîâèùà ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ;

- ðîçðîáêà çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèïðàâ-
ëåííÿ äèñáàëàíñó â çàáåçïå÷åíí³ íàñåëåííÿ
³ñíóþ÷î¿ òà çàïëàíîâàíî¿ çàáóäîâè øê³ëüíèìè
òà äîøê³ëüíèìè äèòÿ÷èìè çàêëàäàìè;

- ðîçâèòîê ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ì³ñòà, çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöÿìè ïîñ-
ò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó;

- êîìïëåêñíèé ðîçâèòîê îçåëåíåíèõ òåðè-
òîð³¿ ì³ñòà: áëàãîóñòð³é ñåëüáèùíèõ òåðèòî-
ð³é ç âëàøòóâàííÿì ñêâåð³â òà áóëüâàð³â, ñïîð-
òèâíèõ òà äèòÿ÷èõ ïëîùàäîê, ðåêîíñòðóêö³ÿ
ïàðêó "Ñîâêè" ç îáëàøòóâàííÿì òà áëàãîóñ-
òðîºì îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é, ùî äîäàþòüñÿ.

Â ïðîåêò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ÷àñòèíó òåðèòî-
ð³é ñïåöïðèçíà÷åííÿ — îð³ºíòîâíî 19 ãà —
âêëþ÷èòè äî òåðèòîð³¿ ïàðêó "Ñîâêè", à ³íø³
îçåëåíåí³ ä³ëÿíêè äî 6 ãà òàêîæ ïåðåâåñòè äî
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ — ïàðê òà ñêâåðè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ îðãàí³-
çàö³ÿ áóôåðíîãî ïàðêó "Ñâÿòîøèíî".

Â³äïîâ³äíî äî Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè òðàí-
ñïîðòó ì. Êèºâà ïðîåêòóºòüñÿ ïåðñïåêòèâíå
ïðîõîäæåííÿ ìàã³ñòðàëüíî¿ âóëèö³-õîðäè:
Ê³ëüöåâà äîðîãà, äàë³ ÷åðåç ³ñíóþ÷³ ãàðàæ³ äî
çàë³çíèö³, âçäîâæ çàë³çíèö³ äî âóë. Á³ëèöü-
êà — âóë. Äîáðèíèíñüêà — âóë. Áîãàòèðñüêà —
ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé — Ìîñêîâñüêèé ì³ñò —
ïðîñï. Âàòóò³íà — ï³âí³÷íèé îáõ³ä ì. Áðîâà-
ðè, à òàêîæ áóä³âíèöòâî ðîçâ'ÿçîê, ðåêîíñ-
òðóêö³ÿ ³ñíóþ÷î¿ âóëè÷íî¿ ìåðåæ³, ïðî¿çä³â òà
âñòàíîâëåííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é, ðîçâèòêó òðàí-
ñïîðòíî¿ òà ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çà-
áåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñò³ çàáóäîâè îêðåìèõ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ òà çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿì, ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çàáåçïå÷åííÿ çà-

õîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ,

Â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
ïîçèö³é â ïðîåêò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåí-
íÿ êâàðòàë³â íîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè â îá-
ñÿç³ 827,2 òèñ. ì2 êâàðòèð, ç íàñåëåííÿì —
27,5 òèñ. îñ³á. Â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ çîíè
ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ: êàá³íåòè ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ, àìáóëàòîð³¿, á³áë³îòåêè, çàëè äëÿ
çàíÿòü ô³çêóëüòóðîþ, äèòÿ÷³ êëóáè òà ³í.

Çàãàëüíà ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ ñêëàäàòèìå
580 îñ³á/ãà.

Ïîòðåáà â óñòàíîâàõ îñâ³òè íà ïðîåêòíå
íàñåëåííÿ ðàéîíó ïðîåêòóâàííÿ ñêëàäàº 935
ì³ñöü â äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ òà 3135
ì³ñöü â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ.

Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì
ì³ñöü â äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ çàäî-
âîëüíÿºòüñÿ çà ðàõóíîê áóä³âíèöòâà íîâî¿
äîøê³ëüíî¿ óñòàíîâè â Íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-
ìó êîìïëåêñ³ íà 320 ì³ñöü æèòëîâîãî ì³êðî-
ðàéîíó ïî âóë. Æìåðèíñüêà-Ñâÿòîøèíñüêà,
äâîõ äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ óñòàíîâ íà 280 ì³ñöü
â êâàðòàëàõ æèòëîâî¿ çàáóäîâè â ðàéîí³ âóë.
Êðàìñüêîãî-Ïåòðèöüêîãî, òà ðåêîíñòðóêö³¿
ÄÄÓ ¹ 60 íà 340 ì³ñöü ç ðîçì³ùåííÿì ïî-
÷àòêîâî¿ øêîëè.

Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì
ì³ñöü â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ ïåðåäáà÷à-
ºòüñÿ çà ðàõóíîê áóä³âíèöòâà Íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîãî êîìïëåêñó æèòëîâîãî ì³êðîðàéîíó
ïî âóë. Æìåðèíñüêà-Ñâÿòîøèíñüêà íà 1600
ì³ñöü, íîâî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè íà 1000
ì³ñöü â ðàéîí³ âóë. Êðàìñüêîãî-Ïåòðèöüêîãî,
áóä³âíèöòâà ã³ìíàç³¿ íà 800 ì³ñöü, ÿêà â³äïî-
â³äàº íîâ³òí³ì òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³-
òîâîãî ð³âíÿ îñâ³òè, ðåêîíñòðóêö³¿ ÄÄÓ ¹ 60
íà 340 ì³ñöü ç ðîçì³ùåííÿì ïî÷àòêîâî¿ øêî-
ëè, òà ðåêîíñòðóêö³¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè
¹140 â ìåæàõ òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðè-
òîð³¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî
ìàñèâó Ñâÿòîøèí-2 â ìåæàõ âóëèöü Æèâîïèñ-
íà, Øåïåò³âñüêà, Ïåðåìîãè, Æìåðèíñüêà, çàë³ç-
íè÷íà êîë³ÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-
âà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ñâÿòîøèíñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â, ïð-ò Ïåðå-
ìîãè, 97.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðè-
òîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïî-
çèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî
ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 25.05.2016.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñü-
ìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ
òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì
ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç
óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëü-
íèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë.
Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001,
ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32.

Â.î. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Þ.Òàö³é

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê. 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.
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Âòðà÷åíó ïå÷àòêó òà âèòÿã ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ñòàòóò, ïðîñïåêò åì³ñ³¿
äèñêîíòíèõ ³ìåííèõ îáë³ãàö³é Òîâàðèñòâà â³ä 01.10.2013 ð. òà çâ³ò ïðî ¿õ ðåçóëüòàòè, ïðîòîêîëè,
íàêàçè, äîâ³äêó ³ç ñòàòèñòèêè, äîãîâ³ð îðåíäè, ïîâ³äîìëåííÿ òà äîâ³äêó ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê
ïëàòíèêà ïîäàòê³â, ô³íàíñîâà òà áóõãàëòåðñüêà äîêóìåíòàö³ÿ ÒÎÂ "ÁÊ "ªÂÐÎÕÎËÄÈÍÃ"
(ªÄÐÏÎÓ 34616428, ì³ñöå çíàõîäæåííÿ: 04212, ì. Êè¿â, ÂÓËÈÖß ÌÀÐØÀËÀ ÌÀËÈÍÎÂÑÜÊÎÃÎ,
áóäèíîê 6 Á) — ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Âòðà÷åíó ïå÷àòêó òà âèòÿã ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ñòàòóò, ïðîñïåêò åì³ñ³¿

äèñêîíòíèõ ³ìåííèõ îáë³ãàö³é Òîâàðèñòâà òà çâ³ò ïðî ¿õ ðåçóëüòàòè, ïðîòîêîëè, íàêàçè, äîâ³äêó

³ç ñòàòèñòèêè, äîãîâ³ð îðåíäè, ïîâ³äîìëåííÿ òà äîâ³äêó ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â,

ô³íàíñîâà òà áóõãàëòåðñüêà äîêóìåíòàö³ÿ ÒÎÂ "ßÊÎËÀÑÀ" (ªÄÐÏÎÓ 38984759, ì³ñöå

çíàõîäæåííÿ: 04655, ì. Êè¿â, âóë. Ïîëÿðíà, áóä. 20) — ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Âòðà÷åíó ïå÷àòêó òà âèòÿã ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ñòàòóò, ïðîñïåêò åì³ñ³¿
äèñêîíòíèõ ³ìåííèõ îáë³ãàö³é Òîâàðèñòâà òà çâ³ò ïðî ¿õ ðåçóëüòàòè, ïðîòîêîëè, íàêàçè, äîâ³äêó
³ç ñòàòèñòèêè, äîãîâ³ð îðåíäè, ïîâ³äîìëåííÿ òà äîâ³äêó ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â,
ô³íàíñîâó òà áóõãàëòåðñüêó äîêóìåíòàö³þ ÒÎÂ "ÁÊ "ÖÅÃËÀ" (ªÄÐÏÎÓ 38510606, ì³ñöå
çíàõîäæåííÿ: 04212, ì. Êè¿â, ÂÓËÈÖß ÌÀÐØÀËÀ ÌÀËÈÍÎÂÑÜÊÎÃÎ, áóäèíîê 6 Á) — ââàæàòè
íåä³éñíèìè.

Âòðà÷åíó ïå÷àòêó òà âèòÿã ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ñòàòóò, ïðîñïåêò åì³ñ³¿
äèñêîíòíèõ ³ìåííèõ îáë³ãàö³é Òîâàðèñòâà òà çâ³ò ïðî ¿õ ðåçóëüòàòè, ïðîòîêîëè, íàêàçè, äîâ³äêó
³ç ñòàòèñòèêè, äîãîâ³ð îðåíäè, ïîâ³äîìëåííÿ òà äîâ³äêó ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â,
ô³íàíñîâà òà áóõãàëòåðñüêà äîêóìåíòàö³ÿ ÒÎÂ "ÀÐÑ ÒÐÅÉÄ "ÞÍ²ÎÍ" (ªÄÐÏÎÓ 37451168,
ì³ñöå çíàõîäæåííÿ: 04212,ì.Êè¿â,ÂÓËÈÖß ÌÀÐØÀËÀ ÌÀËÈÍÎÂÑÜÊÎÃÎ,áóäèíîê 6 Á) —ââàæàòè
íåä³éñíèìè.

Âòðà÷åíó ïå÷àòêó òà âèòÿã ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ñòàòóò, ïðîñïåêò åì³ñ³¿

äèñêîíòíèõ ³ìåííèõ îáë³ãàö³é Òîâàðèñòâà òà çâ³ò ïðî ¿õ ðåçóëüòàòè, ïðîòîêîëè, íàêàçè, äîâ³äêó

³ç ñòàòèñòèêè, äîãîâ³ð îðåíäè, ïîâ³äîìëåííÿ òà äîâ³äêó ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â,

ô³íàíñîâà òà áóõãàëòåðñüêà äîêóìåíòàö³ÿ ÒÎÂ "ÁÊ" "ÄÑ-ÁÓÄ" (ªÄÐÏÎÓ 38984607, ì³ñöå

çíàõîäæåííÿ: 04655, ì. Êè¿â, âóë. Ïîëÿðíà, áóä. 20) — ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Âòðà÷åíó ïå÷àòêó òà âèòÿã ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ñòàòóò, ïðîñïåêò
åì³ñ³¿ äèñêîíòíèõ ³ìåííèõ îáë³ãàö³é Òîâàðèñòâà â³ä 01.10.2013 ð. òà çâ³ò ïðî ¿õ ðåçóëüòà-
òè, ïðîòîêîëè, íàêàçè, äîâ³äêó ³ç ñòàòèñòèêè, äîãîâ³ð îðåíäè, ïîâ³äîìëåííÿ òà äîâ³äêó ïðî
âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â, ô³íàíñîâà òà áóõãàëòåðñüêà äîêóìåíòàö³ÿ ÒÎÂ "ÂÀÑÈËÜ-
Ê²ÂÑÜÊÈÉ" (ªÄÐÏÎÓ 38932187, ì³ñöå çíàõîäæåííÿ: 04212, ì. Êè¿â, ÂÓËÈÖß ÌÀÐØÀËÀ ÒÈ-
ÌÎØÅÍÊÀ, áóäèíîê 9) — ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Âòðà÷åíó ïå÷àòêó òà âèòÿã ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ñòàòóò,
ïðîñïåêò åì³ñ³¿ äèñêîíòíèõ ³ìåííèõ îáë³ãàö³é Òîâàðèñòâà òà çâ³ò ïðî ¿õ ðåçóëüòàòè,
ïðîòîêîëè, íàêàçè, äîâ³äêó ³ç ñòàòèñòèêè, äîãîâ³ð îðåíäè, ïîâ³äîìëåííÿ òà äîâ³äêó
ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â, ô³íàíñîâó òà áóõãàëòåðñüêó äîêóìåíòàö³þ
ÒÎÂ "ÇÁÑ-ÁÓÄ" (ªÄÐÏÎÓ 39002986, ì³ñöå çíàõîäæåííÿ: 04072, ì. Êè¿â, âóë. Ñåìåíà
Ñêëÿðåíêà, áóä. 1-3) — ââàæàòè íåä³éñíèìè.
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1.

ÊÏ "Êè¿âæèò-
ëîñïåöåêñïëó-

àòàö³ÿ"
(ì. Êè¿â,

Âîëîäèìèð-
ñüêà, 51-à,
234-23-24)

4 ïî-
âåðõ

Ãîí÷àðà
Îëåñÿ, 33

ë³ò. À
89,0

50,0 êâ.ì —
1 ãðí íà ð³ê

ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿
ïðèéìàëüí³

äåïóòàòà Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè

Ñòàíîì íà 31.01.2016

íà ñòðîê ä³¿ äåïóòàò-
ñüêèõ ïîâíîâàæåíü,
àëå íå á³ëüøå í³æ

2 ðîêè 364 äí³

1 ãðí íà
ð³ê

4368,0
2990400,039,0 êâ.ì — 4% 49,08

àáî 15% ²íøå âèêîðèñ-
òàííÿ 2 ðîêè 364 äí³ 420,0 37382,0

2 4 ïî-
âåðõ

Ãîí÷àðà
Îëåñÿ, 33

ë³ò. À
112,70

20,0 êâ.ì — 1% ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.01.2016

2 ðîêè 364 äí³

27,17
10616,73

3674000,092,7 êâ.ì — 4% 108,66

àáî 15% ²íøå âèêîðèñ-
òàííÿ 407,50 45925,0

3 4
ïîâåðõ

Ãîí÷àðà
Îëåñÿ, 33

ë³ò. À
65,0

20,0 êâ. ì — 1% ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.01.2016

2 ðîêè 364 äí³

29,55
5911,08

2305320,045,0 êâ.ì — 4% 118,22

àáî 15% ²íøå
âèêîðèñòàííÿ 443,33 28816,5
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 47174

26 êâ³òíÿ 2016 ð.

¹45(4815)

16

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

23 ÊÂ²ÒÍß ïðåäñòàâíèêè Àäì³-
í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ì³-
í³ñòð êóëüòóðè Óêðà¿íè ªâãåí Íè-
ùóê, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñ³é Ðåçí³êîâ ðàçîì ³ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ðîäèí Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîò-
í³ âçÿëè ó÷àñòü â àêö³¿ ç áëàãîóñò-
ðîþ òà îçåëåíåííÿ àëå¿ Ãåðî¿â Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³.

Çàõ³ä â³äáóâñÿ çà ³í³ö³àòèâè Àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
òà ðîäèí Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³.
Çîêðåìà âîíè ñï³ëüíî îáëàøòóâà-
ëè ç ìàðìóðîâî¿ êðèõòè íàïèñ
«ÑËÀÂÀ ÓÊÐÀ¯Í² — ÃÅÐÎßÌ ÑËÀ-
ÂÀ».

Çàãàëîì ó ìàñøòàáí³é àêö³¿ ç
áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ ³ñòî-
ðè÷íî çíà÷èìî¿ äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè
àëå¿ âçÿëî ó÷àñòü áëèçüêî 250-òè

îñ³á. Ï³ä ÷àñ ñóáîòíèêà íà Ïå÷åð-
ñüêó ó÷àñíèêè çàõîäó âèñàäèëè
ïîíàä 30 ÿëèí, 233 êóù³ äåðåíó

÷åðâîíîãî, 17 ëèï, ïðîâåëè ðîáî-
òè ç âèð³âíþâàííÿ òà ðåêóëüòèâà-
ö³¿ ãðóíòó �

Íà àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ â³äáóëàñÿ àêö³ÿ 
ç áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ

Ó ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ² ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ ïîâ³-
äîìèëè, ùî íàðàç³ òðèâàþòü çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç 30-
ìè ðîêîâèíàìè ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè. Çîê-
ðåìà çà ó÷àñòþ êåð³âíèê³â äåðæàâè òà ì³ñòà îðãàí³-

çóþòü öåðåìîí³¿ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ ãðîìàäÿí, çà-
ãèáëèõ òà ïîìåðëèõ âíàñë³äîê êàòàñòðîôè. Òàê, 26
êâ³òíÿ î 00.55 òà î 10.00 â³äáóäóòüñÿ ïîêëàäàííÿ êâ³-
ò³â äî Ìåìîð³àëüíîãî êóðãàíó ãåðî¿â ×îðíîáèëÿ íà
òåðèòîð³¿ öåðêâè Ñâ. Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà ÓÏÖ ÌÏ òà
ïàì’ÿòíîãî çíàêà «Âî¿íàì ×îðíîáèëÿ».

Ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ³ âèð³øåííÿ ñîö³àëüíî-ïîáó-
òîâèõ ïðîáëåì íà ð³âí³ êåð³âíèöòâà ðàéîí³â ïðîâî-
äèòèìóòüñÿ çóñòð³÷³ ç êèÿíàìè, â³äíåñåíèìè äî ïåð-
øî¿ êàòåãîð³¿ ïîñòðàæäàëèõ, ó÷àñíèêàìè ë³êâ³äàö³¿
íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, åâàêóéîâà-
íèìè òà ïåðåñåëåíöÿìè ³ç çàáðóäíåíèõ òåðèòîð³é,
ç ä³òüìè-³íâàë³äàìè, ñèðîòàìè. Êð³ì òîãî, 26 êâ³òíÿ
î 18.00 ó Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà â³äáóäåòüñÿ ñâ³òî-
âà ïðåì’ºðà Chernobyl VR Project ï³ä íàçâîþ «Ì³ñ-
òî-ïðèâèä. Ñâ³òîâà ïðåì’ºðà ïîäîðîæ³». 30-ì ðîêî-
âèíàì ×îðíîáèëüñüêî¿ òðàãåä³¿ ïðèñâÿ÷åíèé êîí-
öåðò «Â. À. Ìîöàðò. Ðåêâ³ºì», ÿêèé ïðîéäå 26 êâ³òíÿ
î 19.00 ó Êè¿âñüêîìó ìóí³öèïàëüíîìó àêàäåì³÷íî-
ìó òåàòð³ îïåðè òà áàëåòó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà �

30-ð³÷÷þ ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ïðèñâÿ÷óºòüñÿ 

Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ íà çàñ³äàíí³ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåê-
ëàìè äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ïðî-
åêò ð³øåííÿ «Ïðî â³äêðèòòÿ àâ-
òîñòàíö³¿ «Òåðåìêè» çà àäðåñîþ:
Ê³ëüöåâà äîðîãà, 1-Ë. Íîâèé îá’ºêò
ñòàíå á³ëüø çðó÷íèì ÿê äëÿ ïà-
ñàæèð³â, òàê ³ äëÿ âîä³¿â, àäæå
äîïîìîæå ðîçâàíòàæèòè òðàíñ-
ïîðòíó ³íôðàñòðóêòóðó ì³ñòà òà
çâ³ëüíèòü öåíòð ñòîëèö³ â³ä çà-
òîð³â çà ó÷àñò³ ïåðåâ³çíèê³â.
Îêð³ì òîãî, àâòîñòàíö³ÿ íà îêî-
ëèö³ Êèºâà ñïðèÿòèìå çìåíøåí-
íþ åêîëîã³÷íîãî çàáðóäíåííÿ
ì³ñòà.

«Öå áóäå íàéñó÷àñí³øà àâòî-
ñòàíö³ÿ ó ñòîëèö³. ¯¿ áóäóâàëè ³ç

çàëó÷åííÿì ì³æíàðîäíèõ åêñ-
ïåðò³â òà âèêîðèñòîâóâàëè ëè-
øå ïåðåäîâ³ òåõíîëîã³¿. Äî òîãî
æ, äëÿ çðó÷íîñò³ ïàñàæèð³â ïëà-
íóºòüñÿ, ùî â³ä «Òåðåìê³â» êóð-
ñóâàòèìå áåçêîøòîâíèé àâòîáóñ
äî ìåòðî. Ñïîä³âàþñÿ, ùî óæå
âë³òêó áóäå îô³ö³éíà öåðåìîí³ÿ
â³äêðèòòÿ îá’ºêòà»,— çàçíà÷èâ
ãîëîâà òðàíñïîðòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè Îëåêñ³é Îêîïíèé.

Íà àâòîñòàíö³¿ ïåðåäáà÷àº-
òüñÿ 20 ïëàòôîðì ïðèáóòòÿ/â³ä-
ïðàâëåííÿ. Ïðîïóñêíà ñïðîìîæ-
í³ñòü îá’ºêòà ñòàíîâèòèìå 8 500
ïàñàæèð³â íà äîáó, ê³ëüê³ñòü çà-
ïëàíîâàíèõ ðåéñ³â — 213. Ïëà-
íóºòüñÿ, ùî çàë î÷³êóâàííÿ çìî-
æå ðîçì³ñòèòè 400 ïàñàæèð³â �

Äåïóòàòè ï³äòðèìàëè â³äêðèòòÿ 
àâòîñòàíö³¿ «Òåðåìêè»

Ó ÑÓÁÎÒÓ â öåíòð³ Êèºâà â³äêðè-
ëîñÿ Âåëèêîäíº ì³ñòå÷êî, ùî ïðîñ-
òÿãíóëîñÿ â³ä Ñîô³éñüêî¿ ïëîù³ äî
ïàðêó «Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà»,âêëþ-
÷àþ÷è Ìèõàéë³âñüêó ïëîùó òà Âîëî-
äèìèðñüêèé ïðî¿çä.Ï³ä ÷àñ â³äêðèò-
òÿ â³äáóâñÿ ôëåøìîá,ó ðàìêàõ ÿêî-
ãî áëèçüêî 400 ä³òåé ç êè¿âñüêèõ øê³ë
ñòàíöþâàëè íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³
ïîì³æ ïèñàíîê.Â³äòåïåð íà ö³é ëî-
êàö³¿ êîæåí â³äâ³äóâà÷ ìîæå ïîáà-
÷èòè «Àâòîðñüêó ïèñàíêó» — àðò-
ïåðôîìàíñ ³ç 374-ìà ï³âòîðàìåò-
ðîâèìè ïèñàíêàìè, ðîçïèñàíèìè

âðó÷íó òàëàíîâèòèìè ìàéñòðàìè-õó-
äîæíèêàìè. Òóò æå ìîæíà îãëÿíó-
òè ùå 27 òèñÿ÷ ìàëåíüêèõ ïèñàíîê,
ç³áðàíèõ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.

Çãîäîì âñ³ 374 ï³âòîðàìåòðîâ³
ïèñàíêè âèðóøàòü ó ïîäîðîæ çà
ìåæ³ Óêðà¿íè — äî Ïîëüù³, Ãðóç³¿
òà Í³ìå÷÷èíè. Íàéêðàùó ïèñàí-
êó, îáðàíó æóð³, îðãàí³çàòîðè ìà-
þòü íàì³ð ïîäàðóâàòè Ïàï³ Ðèì-
ñüêîìó.

Íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ îá-
ëàøòîâàíà çîíà ðîçâàã äëÿ íàé-
ìåíøèõ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà. Òóò
âîíè çìîæóòü ïðîéòè ïèñàíêîâèì
òóíåëåì áàæàíü, ïðîá³ãòè êð³çü
ëàá³ðèíò ³ç ñ³íà, ïîêàòàòèñÿ íà êà-
ðóñåë³ òà âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-
êëàñàõ ç ïèñàíêàðñòâà.

Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü ïè-
ñàíîê òà ³íø³ ëîêàö³¿ ïðàöþâàòè-
ìóòü äî 9 òðàâíÿ. Âõ³ä — â³ëüíèé �

Çàïðîøóº Âåëèêîäíº ì³ñòå÷êî

ÍÀ ÌÈÍÓËÎÌÓ òèæí³ ðîçêâ³ò-
ëà àëåÿ ñàêóð â ïàðêó «Ê³îòî». Ñà-
êóðà — îäèí ³ç ñèìâîë³â êðà¿íè
âðàí³øíüîãî ñîíöÿ. ¯¿ êâ³òè ÿïîí-
öÿì íàãàäóþòü ïðî ïëèíí³ñòü òà
òåíä³òí³ñòü æèòòÿ. Êâ³òóâàííÿ ñà-
êóðè äîâãèé ÷àñ ñïðèéìàëîñÿ ÿê
âèêëþ÷íî ÿïîíñüêå òðàäèö³éíå
âèäîâèùå. Îäíàê ñüîãîäí³ çîâ-
ñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî âèðóøàòè ó
äàëåêó ßïîí³þ, ùîá ïîáà÷èòè öå
äèâî, àäæå â íàø³ äí³ ñàêóðà ðîñ-
òå â áàãàòüîõ êóòî÷êàõ çåìë³, â
òîìó ÷èñë³ ³ â Óêðà¿í³.

Òîìó öå ÷óäîâèé ïðèâ³ä ñõî-
äèòè ç ð³äíèìè ³ áëèçüêèìè íà
ïðîãóëÿíêó â ïàðê «Ê³îòî», çàîä-
íî íàñîëîäèòèñü ïðèºìíèì àðî-
ìàòîì êâ³òîê êàøòàíà, áóçêó, ÿá-
ëóíü òà ïîìèëóâàòèñü öâ³ò³ííÿì
ñàêóðè.

Çàäëÿ çáåðåæåííÿ ãîðäîñò³
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ —
íàéäîâøî¿ â Óêðà¿í³ àëå¿ ñàêóð ó
ïàðêó «Ê³îòî» (978,45 ìåòð³â), ÿêà
çàíåñåíà äî «Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà-
¿íè», ì³ñöåâ³ çåëåíáóä³âö³ äîêëà-
äàþòü ìàêñèìóì çóñèëü �

Â ïàðêó «Ê³îòî» çàöâ³ëè ñàêóðè

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó
ÊÌÄÀ îãîëîøóº ì³ñüêèé êîíêóðñ ç âèçíà÷åííÿ ïðî-
åêò³â, ðîçðîáëåíèõ ìîëîä³æíèìè òà äèòÿ÷èìè ãðî-
ìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, äëÿ ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ íà-
äàºòüñÿ ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà â 2017 ðîö³.

Çàçíà÷èìî, ùî êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïðèéìà-
ºòüñÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ùîäåííî,
êð³ì ñóáîòè, íåä³ë³ òà ñâÿòêîâèõ äí³â ç 10.00 äî

17.00, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31, ê.
919. Êîíòàêòíèé òåëåôîí: (044) 483-35-85.

Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó êîíêóðñíèõ ïðîïîçè-
ö³é — 4 òðàâíÿ 2016 ðîêó äî 17.00. Êîíêóðñ áóäå çà-
âåðøåíî ïðîòÿãîì 15-òè äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ
áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê. Äåòàëüí³øå ç óìîâà-
ìè ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó îñ-
â³òè òà óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ �

Ìîëîä³æí³ îðãàí³çàö³¿ ñòîëèö³ â³çüìóòü ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
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