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ÍÅËÅÃÀËÜÍ² ïàñàæèðñüê³ ïåðå-
âåçåííÿ — öå íå ëèøå ùîì³ñÿ÷íà
âòðàòà äåñÿòê³â ì³ëüéîí³â ãðèâåíü,
ÿê³ íå íàäõîäÿòü äî áþäæåòó ì³ñ-
òà, àëå é çíà÷íèé ðèçèê äëÿ ïàñà-
æèð³â. Äâà ðîêè òðèâàëà çàáîðî-
íà ïåðåâ³ðîê àâòîïåðåâ³çíèê³â,
ÿêà ñïðè÷èíèëà ñïðàâæí³é õàîñ ó
ö³é ãàëóç³. Àëå ç 1 êâ³òíÿ 2016-ãî
ðåéäè ïîíîâèëèñÿ.

Äåðæàâíà ñëóæáà ç áåçïåêè íà
òðàíñïîðò³ «Óêðòðàíñáåçïåêè»,
ÿêà çàéìàºòüñÿ äîðîæí³ì êîíòðî-
ëåì, â³äçíà÷àº, ùî íàéá³ëüøà êîí-
öåíòðàö³ÿ íåëåãàëüíèõ ïåðåâ³ç-
íèê³â çîñåðåäæåíà á³ëÿ ê³íöåâèõ
ñòàíö³é ìåòðî. Çâ³äñè ëþäè ä³ñ-
òàþòüñÿ â ³íø³ ì³ñòà Óêðà¿íè. Ïðè

öüîìó, ÿê çàçíà÷àþòü â ñëóæá³, íå-
ëåãàëè íå çâåðòàþòü óâàãè íà áåç-
ïåêó ïåðåâåçåíü.

«Ñåðåä íàé÷àñò³øèõ ïîðóøåíü—
â³äñóòí³ñòü äîêóìåíò³â òà ïîâíî¿
óêîìïëåêòîâàíîñò³ àâò³âêè, à òàêîæ
íåçàäîâ³ëüíèé òåõí³÷íèé ñòàí
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â,— ðîçïîâ³â
ñòàðøèé ³íñïåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³æ-
ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ
«Óêðòðàíñáåçïåêè» Ìàêñèì Øóì.—
×àñòî ìàøèíà âèÿâëÿºòüñÿ íå ïðè-
çíà÷åíîþ äëÿ ïàñàæèðñüêèõ ïå-
ðåâåçåíü, à îòæå, íå ìîæå çàáåç-
ïå÷èòè â³äïîâ³äíó áåçïåêó».

Òàê³ íåõòóâàííÿ ïðàâèëàìè áåç-
ïåêè óñêëàäíþþòü íåãàòèâí³ íà-
ñë³äêè äëÿ ïàñàæèð³â ùå é òèì,

ùî ó ðàç³ àâàð³¿ âîíè íå îòðèìàþòü
êîìïåíñàö³¿.

«Êâèòîê º îñíîâíèì ñòðàõîâèì
ïîëþñîì äëÿ ïàñàæèðà. ßêùî â³í
îòðèìóº óøêîäæåííÿ ï³ä ÷àñ àâà-
ð³éíî¿ ñèòóàö³¿ àáî ÄÒÏ, ñòðàõîâà
êîìïàí³ÿ âèïëàòèòü â³äøêîäóâàí-
íÿ. Íåëåãàëüíèé ïåðåâ³çíèê íå âè-
äàº êâèòîê,òîæ ïîñòðàæäàëèé â³ä-
øêîäóâàííÿ íå îòðèìàº,— ðîçïî-
â³â «Õðåùàòèêó» çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Êè¿âñüêîãî ì³æðåã³î-
íàëüíîãî óïðàâë³ííÿ «Óêðòðàíñ-
áåçïåêè» Ñåðã³é Çåë³íñüêèé.

Àëå ëþäè ïðîäîâæóþòü íàäà-
âàòè ïåðåâàãó íåëåãàëüíèìè ïåðå-
â³çíèêàì ³, ÿê âèÿâèëîñü, ñïðàâà
òóò çîâñ³ì íå ó âàðòîñò³ êâèòê³â,
ÿêà íåñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ëå-
ãàëüíèõ. Ïàñàæèðà Ìàêñèìà, ÿêèé
ðåãóëÿðíî ¿çäèòü çà ìàðøðóòîì
×åðí³ã³â-Êè¿â-×åðí³ã³â, ìàëî ö³êà-
âèòü, ÷è ïåðåâ³çíèê ïîãîäæåíèé
ì³ñòîì. Ãîëîâíå — öå íàáëèæåí³ñòü
äî ìåòðî çà ïðèíöèïîì «ïðèéøîâ
³ ñ³â», ãîâîðèòü õëîïåöü. Òàêó çðó÷-
í³ñòü íàðàç³ íå ìîæóòü çàïðîïîíó-
âàòè äåðæàâí³ àâòîñòàíö³¿, ÿê³, ÿê
ïðàâèëî, ðîçòàøîâàí³ äàëåêî â³ä
ê³íöåâèõ ñòàíö³é ìåòðî.

Äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ òðàíñ-
ïîðòíèõ ïåðåâåçåíü ì³ñüêà âëàäà
âäàëàñÿ äî êîìïëåêñíîãî ï³äõî-
äó. ×åðåç ñï³âïðàöþ ì³ñòà ç ³íâåñ-
òîðàìè, íà â’¿çä³ ó Êè¿â áóäóòü ñòâî-
ðåí³ ùîíàéìåíøå ÷îòèðè àâòî-

âîêçàëè çà íàéïîïóëÿðí³øèìè íà-
ïðÿìêàìè: íà ×åðí³ã³â (á³ëÿ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî «Ë³ñîâà»), Õàðê³â (ñòàí-
ö³ÿ ìåòðî «×åðâîíèé Õóò³ð»), Æè-
òîìèð («Àêàäåìì³ñòå÷êî») òà Îäå-
ñó («Òåðåìêè»). Áóä³âíèöòâî îñòàí-
íüîãî ïëàíóþòü çàâåðøèòè âæå äî
ê³íöÿ öüîãî ë³òà. Òàêèì ÷èíîì,
îô³ö³éí³ ïåðåâ³çíèêè ãàðàíòóâà-
òèìóòü íàä³éí³ñòü ïî¿çäîê ³ äîïî-
ìîæóòü ì³ñòó ðîçâàíòàæèòè ìà-
ã³ñòðàë³ â³ä çàñèëëÿ òðàíñïîðòó.

Êð³ì öüîãî, ó Êè¿âðàä³ çàðåºñ-
òðîâàíèé ïðîåêò ð³øåííÿ, ÿêèé
äîçâîëèòü ñòâîðèòè ó Êèºâ³ àâòî-
ñòàíö³¿ â³ä ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ (âå-
ëèê³ àâòîâîêçàëè) äî ï’ÿòî¿ — ìåí-
ø³ ñïîðóäè, àëå áëèæ÷³ äî ïðî¿æä-
æî¿ ÷àñòèíè. Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ çàïðî-
ïîíóâàâ âàð³àíò ñïîðóäæåííÿ íå-
âåëèêî¿ àâòîñòàíö³¿ çàì³ñòü ê³î-
ñê³â, ùî ñòîÿòü á³ëÿ äîðîãè.

«Çàì³ñòü íèçêè ìàëèõ àðõ³òåê-
òóðíèõ ôîðì á³ëÿ âèõîäó ç ìåòðî
ìîæíà ðîçì³ñòèòè ñòàíö³þ ï’ÿòî¿
êàòåãîð³¿, ÿêà ìîãëà á çáèðàòè êîø-
òè äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó,— ïåðå-
êîíàíèé â³í.— Òàê³ àâòîñòàíö³¿ áó-
äóòü îáëàäíàí³ òóàëåòîì, ì³ñöåì
äëÿ â³äïî÷èíêó âîä³¿â, ïàâ³ëüéîíîì
äëÿ î÷³êóâàííÿ. Â³äíîñíî íåäîðî-
ã³ òà ìîá³ëüí³, âîíè áóäóòü ñïîðó-
äæåí³ çà êîøòè ³íâåñòîð³â» �

Çàì³ñòü ÌÀÔ³â —ìîá³ëüí³ àâòîñòàíö³¿
� Íà â’¿çäàõ ó Êè¿â ïîáóäóþòü ùîíàéìåíøå ÷îòèðè îá’ºêòè àâòîáóñíèõ ïåðåâåçåíü

çà íàéïîïóëÿðí³øèìè íàïðÿìêàìè

Ïîë³ö³ÿ 
ïàòðóëþâàòèìå ì³ñòî
³ íà âåëîñèïåäàõ

Ó ñåðåäó ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷-
êî òðàäèö³éíî âçÿâ ó÷àñòü â àêö³¿
«Âåëîñèïåäîì íà ðîáîòó», ÿêó
âëàøòóâàëà âåëîñï³ëüíîòà. Ê³ëü-
êà ðîê³â ïîñï³ëü â äåíü àêö³¿ êè-
ÿíè íà äâîêîë³ñíèõ çáèðàþòüñÿ
íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, ñï³ë-
êóþòüñÿ, ôîòîãðàôóþòüñÿ òà âèðó-
øàþòü íà ðîáîòó.

«Âàæëèâî âåñòè çäîðîâèé ñïî-
ñ³á æèòòÿ. ² ÿêùî â òåáå íåìàº ÷à-
ñó ÷è ìîæëèâîñò³ çàéìàòèñÿ ñïîð-
òîì,òî õî÷à á çðàíêó äî¿äü äî ðî-
áîòè íà âåëîñèïåä³. Ïîãîäà çàðàç
ñïðèÿº òà é äîáèðàòèñÿ âåëîñè-
ïåäîì â ì³ñüêèõ ïðîáêàõ íàáàãà-
òî øâèäøå,— çàçíà÷èâ Êëè÷êî.—
Öå äîáðå, ùî ç êîæíèì ðîêîì ó
Êèºâ³ ñòàº âñå á³ëüøå ëþäåé, ÿê³
îáèðàþòü ïåðåñóâàííÿ ì³ñòîì íà
äâîêîë³ñíèõ. ² ÿ âæå ìîæó ñêàçà-
òè, ùî íåçàáàðîì âè ïîáà÷èòå íà
âóëèöÿõ ñòîëèö³ ïàòðóëüíèõ íà âå-
ëîñèïåäàõ»,— çâåðíóâñÿ äî ó÷àñ-
íèê³â àêö³¿ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äêðåñëèâ, ùî
ðîçâèòîê âåëîñèïåäíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè º îäíèì ç ïð³îðèòåò³â
ì³ñüêî¿ âëàäè. Â³í çàçíà÷èâ, ùî
ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ ïðàöþþòü íàä
îáëàøòóâàííÿì íîâèõ âåëîäîð³-
æîê òà ïàðêîâîê, º ìàðøðóòè â
ê³ëüêîõ ïàðêàõ, â òðàâí³ â³äêðè-
þòü ïåðåõîïëþþ÷èé âåëîïàðê³íã
íà ìåòðî «Ë³âîáåðåæíà», à äî ë³-
òà ïðåçåíòóþòü îíîâëåíèé âåëî-
òðåê.

Ó ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ
ïåðåäâåëèêîäí³ 
ÿðìàðêè

Ó ñóáîòó â ì³ñò³ ÿðìàðêóâàòè-
ìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà
âóë. Ïàíüê³âñüê³é, íà âóë. Ãîëîñ³-
¿âñüê³é, 4-10, íà âóë. Áóðìèñòåí-
êà (ó ìåæàõ âóë. Âàñèëüê³âñüêî¿
òà Ëîìîíîñîâà); ó Äàðíèöüêî-
ìó — íà âóë. Ðåâóöüêîãî, íà ðîç³
âóë. Ï. ×óáèíñüêîãî òà Þ. Ïàñõà-
ë³íà; ó Äåñíÿíñüêîìó— íà âóë. Î.
Ñàáóðîâà (ó ìåæàõ âóë. Î. Áàëüçà-
êà òà ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî), íà
âóë. Ìèëîñëàâñüê³é (ó ìåæàõ âóë.
Ì. Çàêðåâñüêîãî òà ïðîñï. Â. Ìà-
ÿêîâñüêîãî); ó Äí³ïðîâñüêîìó— íà
âóë.À.Ìàëèøêà,9-15,íà âóë.À.Áó÷-
ìè, 2-10; â Îáîëîíñüêîìó — íà
ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 21-43; ó
Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë. Í³ìàí-
ñüê³é, 3-7; ó Ïîä³ëüñüêîìó — íà
ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó (á³ëÿ Êóðå-
í³âñüêîãî ïàðêó), íà âóë. Ñâ³òëèöü-
êîãî, 31-35; ó Ñâÿòîøèíñüêîìó—
íà áóëüâ.Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêî-
ãî, 79; ó ÑîëîìÒÿíñüêîìó — íà
âóë. Ñòàä³îíí³é (ó ìåæàõ âóë. Â.
Ëèïê³âñüêîãî òà Áîãäàí³âñüêî¿);
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Òà-
òàðñüê³é, 32-38.

íîâèíè

Ñòîëè÷íà âëàäà ïî÷àëà áîðîòüáó ç íåëåãàëüíèìè
àâòîáóñíèìè ïåðåâåçåííÿìè. Íàñòóïíèé êðîê —
ñòèìóëþâàííÿ çàö³êàâëåíîñò³ ñàìèõ ïàñàæèð³â ó
âèáîð³ îô³ö³éíèõ ïåðåâ³çíèê³â. Öüîãî çáèðàþòüñÿ
äîñÿãíóòè øëÿõîì â³äêðèòòÿ íîâèõ àâòîñòàíö³é. ¯õ
ó ñï³âïðàö³ ì³ñòà ç ³íâåñòîðàìè ïëàíóþòü ðîçì³ñ-
òèòè çà íàéïîïóëÿðí³øèìè íàïðÿìêàìè: íà ×åðí³-
ã³â (á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Ë³ñîâà»), Õàðê³â (ñòàíö³ÿ
ìåòðî «×åðâîíèé Õóò³ð»), Æèòîìèð («Àêàäåìì³ñ-
òå÷êî») òà Îäåñó («Òåðåìêè»).

Îëüãà ÊÎÑÎÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ùîá ñòâîðèòè çðó÷í³ óìîâè äëÿ ïîñàäêè òà âèñàäêè ïàñàæèð³â, êîìôîðòí³ ì³ñöÿ î÷³êóâàííÿ àâòîáóñ³â, ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè ÷îòèðè ñó÷àñí³ àâòîñòàíö³¿
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 22 грудня 2015 року № 61/61 
«Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

Рішення Київської міської ради № 325/325 від 14 квітня 2016 року
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор&

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.02.2016 Nа62 «Про схвалення
проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 груд&
ня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�22��р�дня�2015�ро���№�61/61�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2016�рі�»�та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�ті�1:

1.1.1.�У�підп�н�ті�1.1�цифри�«27�136�143,1»,

«25�561�728,5»,�«1�574�414,6»�замінити�цифра-

ми�«28�139�559,5»,�«25�832�544,9»,�«2�307�014,6»

відповідно.

1.1.2.�У�підп�н�ті�1.2�цифри�«25�637�643,1»,

«21�913�605,3»,�«3�724�037,8»�замінити�цифра-

ми�«28�139�609,72»,�«22�255�271,2»,�«5�884�338,52»

відповідно.

1.1.3.�У�підп�н�ті�1.4�цифри�«1�500�000,0»,

«3�648�123,2»�замінити�цифрами�«1�449,78»,

«3�577�273,7»�відповідно.

1.1.4.�У�підп�н�ті�1.5�цифри�«2�148�123,2»

замінити�цифрами�«3�575�823,92».

1.2.�У�п�н�ті�2�цифри�«21�913�605,3»,�«3�724�037,8»

замінити�цифрами�«22�255�271,2»,�«5�884�338,52»

відповідно.

1.3.�У�п�н�ті�9�цифри�«614�978,5»�замінити�циф-

рами�«811�304,0».

1.4.�Підп�н�т�20.1�п�н�т��20�після�слів�«я�і

здійснюють��тримання�об’є�тів�житлово�о�фон-

д��міста�Києва»�доповнити�словами�«та��ом�-

нально�о�підприємства�«Київжитлоспеце�спл�-

атація».

1.5.�Доповнити�п�н�т�20�рішення�новим�під-

п�н�том�20.3�та�о�о�зміст�:

«20.3.�25�відсот�ів�с�ми�надходжень�від�орен-

ди�нер�хомо�о�та�іншо�о�індивід�ально�визна-

чено�о�майна��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�від��ом�нально�о

підприємства�«Київжитлоспеце�спл�атація»�за-

рахов�ються�до�за�ально�о�фонд��бюджет�

міста�Києва».

1.6.�Підп�н�т�22.2�п�н�т��22�вил�чити.

У�зв’яз���з�цим�підп�н�ти�22.3-22.7�п�н�т�

22�вважати�підп�н�тами�22.2-22.6�п�н�т��22

відповідно.

1.7.�П�н�т�24�рішення�вил�чити.

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�25-33�вважати�п�н�-

тами�24-32�відповідно.

1.8.�У�додат���11�абзац�шостий�те�стової

частини�Поряд���нарах�вання�та�сплати�част-

�и�приб�т��,�я�а�підля�ає�зарах�ванню�до�бю-

джет��міста�Києва�підприємствами,�ор�аніза-

ціями�та��становами,�що�належать�до��ом�-

нальної�власності�міста�Києва,�ви�ласти���но-

вій�реда�ції:

«Установити�для�підприємств,�ор�анізацій�та

�станов,�що�належать�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва,�та�і

нормативи�відрах�вань�частини�чисто�о�при-

б�т���(доход�)�до�бюджет��міста�Києва�в�за-

лежності�від��од��основно�о�вид��е�ономічної

діяльності:».

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�1.1,

2,�3,�6,�7�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

22��р�дня�2015�ро���№ 61/61�«Про�бюджет�міс-

та�Києва�на�2016�рі�»,�що�додаються.

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно�о��о-

де�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»���деся-

тиденний�термін�з�дня�йо�о�прийняття.

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

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

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

но�о�розвит��.

Київський міський голова 
В.  Кличко

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

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

Про порядок денний пленарного засідання 
І сесії Київської міської ради VIII скликання 14.04.2016

Рішення Київської міської ради № 318/318 від 14 квітня 2016 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

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

сідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли-

�ання�14.04.2016�та�і�питання:

1.�Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор�а-

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�звільнення�ПАТ�«Холдин�ова��омпанія

«Київмісь�б�д»�від�сплати�пайової��часті�(внес-

��)���створенні�соціальної�та�інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�м.�Києва.

3.�Про�надання�дозвол���ом�нальном��під-

приємств��«Київпастранс»�на�знесення�ліній-

но-диспетчерсь�ої�станції�на�в�лиці�Панельній,

2���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Про�затвердження�Положення�про��он-

��рсний�відбір��андидат�р�на�посади��ерівни-

�ів�с�б’є�тів��осподарювання��ом�нально�о

се�тора�е�ономі�и�в�місті�Києві.

5.�Про�затвердження�детально�о�план��те-

риторії�селища�Би�івня���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

6.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�12�люто�о�2015�ро���№ 63/928

«Про�вшан�вання�Героїв�Небесної�Сотні».

7.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�28.05.2015�№ 570/1434�«Про

поділ�та�змін��вид��ви�ористання�земельних

діляно���ом�нально�о�підприємства�з��триман-

ня�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціаль-

но�о�призначення�«Спецжитлофонд»���с.�Би-

�івня���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва»,�пере-

дач����власність��ромадянам�-�членам�сімей

за�иблих�(померлих)��иян�-��часни�ів�антите-

рористичної�операції�земельних�діляно��для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жилих�б�дин�ів,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���с.�Би�івня��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�та�припинення

�ом�нальном��підприємств��з��тримання�та

е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о

призначення�«Спецжитлофонд»�права�постій-

но�о��орист�вання�земельними�ділян�ами»�

(А-21630).

8.�Про�затвердження�Місь�ої�цільової��ом-

пле�сної�про�рами�профіла�ти�и�та�протидії

злочинності�в�місті�Києві�«Безпечна�столиця»�на

2016-2018�ро�и.

9.�Про�порядо��форм�вання�подат�ової���ль-

т�ри���місті�Києві�на�2016-2018�ро�и.

10.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро���№ 61/61

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�».

11.�Про�внесення�змін�до�Про�рами�е�о-

номічно�о�та�соціально�о�розвит���м.�Києва

на�2016�рі�,�затвердженої�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро��

№ 60/60.

12.�Про�затвердження�місь�ої�цільової�про-

�рами�на�2016-2018�ро�и�«Київ�інформацій-

ний».

13.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�11.02.2016�№ 77/77�«Про�за-

твердження�спис���присяжних�Дарниць�о�о

районно�о�с�д��міста�Києва».

14.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 536/536�«Про

затвердження�спис���присяжних�Подільсь�о-

�о�районно�о�с�д��міста�Києва».

15.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�08.10.2015�№ 117/2020�«Про

затвердження�спис���присяжних�Шевчен�ів-

сь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва».

16.�Про�визнання�статей�7�та�8�За�он��У�ра-

їни�«Про�Державний�бюджет�У�раїни�на�2016�рі�»

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

ст.54)�щодо�встановлення���2016�році�прожит-

�ово�о�мінім�м��та�мінімальної�заробітної�пла-

ти�та�ими,�що�пор�ш�ють�права�та�інтереси

членів�територіальної��ромади�столиці�У�ра-

їни —�міста-�ероя�Києва.

17.�Про�створення�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�вре��-

лювання�ви�ористання�земельних�діляно��на

в�л.�Гончара,�17-23���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

18.�Про�створення��ом�нально�о�дош�ільно-

�о�навчально�о�за�лад��(ясла-садо�)�№ 423

Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва.

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

ділянці�на�в�л.�Маршала�Тимошен�а,�№ 13,

№ 15�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

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

ділянці�на�в�л.�Зої�Гайдай,�7�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

21.�Про�передач��в�іпоте���майна��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

22.�Про��творення�районних�в�місті�Києві�рад.

23.�Про�передач��в�оренд��приміщень��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�єдином��претендент��на�право�орен-

ди�(від�18.12.2015�№ 08/231-236/ПР).

24.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�03.02.2016�№ 08/231-656/ПР).

25.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

26.�Про�передач��в�оренд��нежитлово�о�б�-

дин����ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�(від�11.12.2015�№ 08/231-129/ПР).

27.�Про�надання�дозвол��на�продаж�та�спи-

сання�основних�засобів,�я�і�належать�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�(від�02.10.2015�№ 08/231-2348/ПР).

28.�Про�надання�дозвол��п�блічном��а�ціо-

нерном��товариств��«Київенер�о»�на�списан-

ня�основних�засобів,�я�і�належать�до��ом�наль-

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

єва�(від�21.07.2015�№ 08/231-1944/ПР).

29.�Про�прийняття�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�майна�та

йо�о�передач����безоплатне��орист�вання�(по-

зич��)�релі�ійній��ромаді�У�раїнсь�ої�право-

славної�цер�ви�Київсь�о�о�патріархат��парафії

першоверховних�апостолів�Петра�і�Павла���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(від�04.02.2016

№ 08/231-682/ЛР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�без�проведення��он��р-

с��(від�15.02.2016�№ 08/231-899/ПР).

31.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�15.02.2016�№ 08/231-802/ПР).

32.�Про�затвердження�Про�рами�ви�орис-

тання�та�охорони�земель�міста�Києва�на�2016-

2020�ро�и�(А-21935).

33.�Про�затвердження�детально�о�план��те-

риторії�в�межах�в�лиць:�Вербова,�К�ренівсь�а,

Бо�атирсь�а,�Мос�овсь�ий�просп.,�Набереж-

но-Рибальсь�а,�залізнична��олія�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва.

34.�Про�затвердження�детально�о�план��те-

риторії�в�межах�просп.�Возз’єднання,�залізни-

ці,�просп.�Броварсь�о�о,�Р�санівсь�о�о��анал�

��Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.

35.�Про�надання�Київсь�ом��місь�ом��пси-

хоневроло�ічном��диспансер��№ 2�земельної

ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�спо-

р�д�диспансер��на�в�л.�Верхній,�4���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Д-5693).

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

відповідальністю�«На��ово-виробниче�підпри-

ємство�«ВІЛАН»�земельної�ділян�и�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�матеріально-

�о�с�лад��та��онтрольно-проп�с�но�о�п�н�т�

на�в�л.�Аеродромній,�12-а���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-0885).

37.�Про�передач��КОМПАНІЇ�ГРАНД�ІНВЕСТ

ЕНД�ФАЙНЕНС�ІНК�(GRANDE�INVEST�&�FINANCE

INC.)�земельної�ділян�и�для�ре�онстр��ції�не-

житлово�о�б�дин���під�житловий��омпле�с�з

пар�ін�ом�та�вб�дованими�приміщеннями��ро-

мадсь�о�о�призначення�на�в�л.�Мечни�ова,�16

(літ.� А’)� �� Печерсь�ом�� районі� м.� Києва�

(Д-7280).

38.�Про�надання�земельної�ділян�и�вищом�

навчальном��за�лад��«Перший�Київсь�ий�медич-

ний��оледж»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня��оледж��на�в�л.�Блюхера,�6���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-2885).

39.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АЙ�СІ�ТІ»�земельної�ділян�и

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

тивної�б�дівлі�на�в�л.�К�дряшова,�9���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-22177).

40.�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«РЕМБУДТОРГ»�земель-

ної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�нежитлових�б�дівель�на�в�л.�Народно�о�опол-

чення,�21���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-7253).

41.�Про�надання�дитячо-юнаць�ій�спортив-

ній�ш�олі�«Старт»�земельної�ділян�и�для�ре�он-

стр��ції�та�е�спл�атації�стадіон��на�б�льв.�Оле�-

сія�Давидова,�10-12���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�(Д-7103).

42.�Про�передач��земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«МАШІНВЕСТ»

та�товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«НОВА�НЕРУХОМІСТЬ�К»�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративно-виробничих�і

с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д�та�від�ритої�ав-

тостоян�и�на�в�л.�Святошинсь�ій,�34���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21682).

43.�Про�надання�релі�ійній��ромаді�незалеж-

ної�помісної�цер�ви�«ПРОБУДЖЕННЯ»�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�єван�ельсь�их�христи-

ян-баптистів�земельної�ділян�и�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання���льтової�б�дівлі�на�

в�л.�Маршала�Тимошен�а,�2�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-19835).

44.�Про�передач��земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Завод

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

тва�житлово�о��омпле�с��на�просп.�А�адемі�а

Вернадсь�о�о,�24���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва�(Д-7211).

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

ною�відповідальністю�«АСТЕК-СЕРВІС»�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

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

них�павільйонів�на�в�л.�Гната�Юри,�7���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21369).

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

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

ди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�бензозаправно�о�п�н�т��та�авто-

мий�и�з��онвеєром�на�в�л.�Василя�Ж��овсь�о-

�о,� 22� �� Голосіївсь�ом�� районі� м.� Києва�

(А-20688).
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47.�Про�поновлення��аражном��авто�оопера-

тив��«Троєщина-2»�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ме-

талевих��аражів�на�в�л.�Ми�оли�За�ревсь�о�о,

38�в�Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21740).

48.�Про�поновлення�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РОМСТАЛ�УКРА-

ЇНА»�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�для

ре�онстр��ції�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-

с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ново�ос-

тянтинівсь�ій,�4-а�(літ.�Р,�П,�П’,�XI)�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до

ньо�о�(А-21012).

49.�Про�поновлення��ом�нальном��підпри-

ємств��«Дире�ція�б�дівництва�шляхово-транс-

портних�спор�д�м.�Києва»�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�Подільсь�о�о

мостово�о�переход��через�р.�Дніпро�в�м.�Ки-

єві�від�в�л.�Межи�ірсь�ої�до�Р�санівсь�их�са-

дів�на�відріз���від�фарватер��р.�Дніпро�до�Ки-

ївсь�о�о�річ�ово�о�порт����Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21970).

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

ною�відповідальністю�«САССК»�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівлі��отелю�на�в�л.�Ярославів

Вал,�22,�24-а,�24-б,�26-в���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�

(А-21824).

51.�Про�продаж�земельної�ділян�и�приват-

ном��а�ціонерном��товариств��«ІНВЕСТБУД-

11»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративно�о��омпле�с��на�б�льв.�Верховної�Ра-

ди,�36-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1301).

52.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1308).

53.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1319).

54.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1318).

55.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1316).

56.�Про�змін��вид��ви�ористання�земельної

ділян�и��аражно-б�дівельно�о��ооператив�

«Ямсь�ий»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�ба�атоф�н�ціонально�о�житло-

во-�ромадсь�о�о��омпле�с��на�в�л.�Старонавод-

ниць�ій,�2-20���Печерсь�ом��районі�м.�Києва

(А-21896),

57.�Про�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�04.06.2004�№ 78-6-00171,

��ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

за�ритим�а�ціонерним�товариством�«Київсь�ий

с�лотарний�завод»���пров.�Балтійсь�ом�,�23�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7233).

58.�Про�внесення�змін�до�п�н�т��2�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02.02.2006�№ 40/3131

«Про�передач��Парафії�на�честь�Успіння�Пресвя-

тої�Бо�ородиці���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�православної�цер�ви�на�просп.�Ге-

нерала�Ват�тіна���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»�(А-19692).

59.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�27.05.2004�№ 281-2/1491�«Про

надання�і�вил�чення�земельних�діляно��та�при-

пинення�права��орист�вання�землею»�(А-22248).

60.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�23.07.2015�№ 908/1772�«Про

поділ�земельної�ділян�и,�що�переб�ває�в�орен-

ді�обсл��ов�ючо�о��ооператив��садово-дачно-

�о�товариства�«СТАДНЕ»,�для�ведення��оле�-

тивно�о�садівництва�в�мі�рорайоні�Осо�ор�и��

Дарниць�ом��районі�міста�Києва�та�передачі

�ромадянам,�членам�обсл��ов�ючо�о��оопе-

ратив��садово-дачно�о�товариства�«СТАДНЕ»,

��приватн��власність�земельних�діляно��для

ведення��оле�тивно�о�садівництва���Дарниць-

�ом��районі�міста�Києва»�(А-22295).

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

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

�и�№ 34���3-ом��мі�рорайоні�житлово�о�маси-

в��Позня�и���Дарниць�ом��районі�м.�Києва��о-

м�нальном��підприємств��з�питань�б�дівниц-

тва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»

для�б�дівництва�бло���поб�тово�о�обсл��ов�-

вання�(А-22006).

62.�Про�затвердження�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�Дослід-

ниць�ом��центр��на��ово-технічної�інформації

та�технічних�досліджень�при�МВС�У�раїни�для

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

них�б�дівель�на�в�л.�Захарівсь�ій,�29���Поділь-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-4733).

63.�Про�затвердження�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�Київсь�ій�дер-

жавній�а�адемії�водно�о�транспорт��імені��еть-

мана�Петра�Конашевича-Са�айдачно�о�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання���ртожит���на�в�л.

Оленівсь�ій,�25���Подільсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-5569).

64.�Про�передач���ромадянин��Банітов��Ми-

�олі�Володимирович�,�член��садівничо�о�то-

вариства�«Сп�тни�»�Хар�івсь�о�о�район��

м.�Києва,���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.�105-й

Садовій,�діл.�28���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21500).

65.�Про�передач���ромадянин��Стоножен��

Анатолію�Михайлович����приватн��власність

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�40-б���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-19041).

66.�Про�передач���ромадянці�Джижевсь�ій

Ларисі�Борисівні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�ведення�індивід�ально�о�садів-

ництва�на�в�л.�Каменярів,�42-б���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-13823).

67.�Про�передач���ромадянин��Юдін��Оле�-

сію�Володимирович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д���пров.�Залежном�,�40-б���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-19576).

68.�Про�передач���ромадянці�Г�тнічен�о-Гос-

тар�Світлані�Іванівні���приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Комсомольсь�ій,�56���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21484).

69.�Про�передач���ромадянин��Башловці�Ан-

тон��Ми�олайович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

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

і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�40-в���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-19040).

70.�Про�передач���ромадянці�Про��рі�Ганні

Іванівні,�член��садівничо�о�товариства�«Зеле-

ний�л��»�Хар�івсь�о�о�район��м.�Києва,���при-

ватн��власність�земельної�ділян�и�для�веден-

ня��оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�10-й�Л�-

�овій,�20-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�

(А-8009).

71.�Про�передач���ромадянин��Кім��Дмитр�

Сер�ійович�,�член��садівничо�о�товариства

«Дніпро»�Дарниць�о�о�район��м.�Києва,���при-

ватн��власність�земельної�ділян�и�для�веден-

ня�садівництва�на�в�л.�118-й�Садовій,�діл.�14��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(А-22048).

72.�Про�передач���ромадянин��Резні���Ми-

�олі�Іванович����приватн��власність�земельної

ділян�и�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

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

родній,�16���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(А-22105).

73.�Про�передач���ромадянці�Н�нан�Аллі�Ана-

толіївні���приватн��власність�земельної�ділян-

�и�для�ведення�індивід�ально�о�садівництва�на

в�л.�Цимбалів�Яр,�63���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�(Щ-1166).

74.�Про�передач���ромадянці�Д�д�о�Людми-

лі�Ми�олаївні,�член���ромадсь�ої�ор�анізації�са-

дівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Соло-

м’янсь�о�о�район��м.�Києва,�земельної�ділян-

�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,

108� �� Солом’янсь�ом�� районі� м.� Києва�

(А-22052).

75.�Про�передач���ромадянин��Полов���Вя-

чеслав��Ми�олайович�,�член���ромадсь�ої�ор-

�анізації�садівниць�о�о�товариства�«Фронто-

ви�»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�земель-

ної�ділян�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.

Медовій,�115���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-22049).

76.�Про�передач���ромадянці�Стр���Єв�енії

К�зьмівні,�член���ромадсь�ої�ор�анізації�садів-

ниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о-

�о�район��м.�Києва,�земельної�ділян�и�для�ве-

дення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�113���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22051).

77.�Про�передач���ромадянці�Паламарч��

Тетяні�Анатоліївні,�член���ромадсь�ої�ор�аніза-

ції�садівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Со-

лом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�земельної�ді-

лян�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медо-

вій,�106���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-22055).

78.�Про�передач���ромадянин��Парафєйні�о-

в��Борис��Дмитрович�,�член���ромадсь�ої�ор-

�анізації�садівниць�о�о�товариства�«Фронто-

ви�»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�земель-

ної�ділян�и�для�ведення�садівництва�на�в�л.

Медовій,�102���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-22057).

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

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

лян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило-

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

пров.�Ват�тіна,�18���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-18746).

80.�Про�передач���ромадян�ам�Іващен�о

Світлані�Борисівні,�Федоровій�Любові�Василів-

ні�та�Ж��овій�Світлані�Устимівні,�членам�садів-

ничо�о�товариства�«Дніпро-2»,���приватн��влас-

ність�земельних�діляно��для�ведення��оле�тив-

но�о�садівництва�на�в�л.�39-ій�Садовій,�діл.�6,

в�л.�Малоземельній,�27/1�та�на�в�л.�39-ій�Са-

довій,�діл.�22���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(А-6833).

81.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадян�ам�Кобелю��Зої�Йосипівні,�Пашиць�ій

Любові�Ернстівні�та�Пашиць�ій�Марії�Ми�ола-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Я�о-

ва�Кач�ри,�33���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-3798).

82.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянам�Гедьо�Андрію�Степанович��та�Гедьо

Анастасії�Ві�торівні�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д���пров.�Залежном�,�21-л���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9317).

83.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Солод�ій�Людмилі�Францівні�для�б�дів-

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

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

фінтерн�,�30���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

(П-9186).

84.�Про�приватизацію��ромадянці�Чеп�ровій

Надії�Про�опівні�земельної�ділян�и�для�б�дів-

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

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

тянтина�Ареф’єва,�18-д���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9238).

85.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянам�Ш�льзі�Оле�сандрі�Оле�сандрівні�та

С�ібчи��Ірині�Анатоліївні�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Таш�ентсь�ій,�8���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9368).

86.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Бедім��Сер�ію�Васильович��для�б�-

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

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

рово�радсь�ом�,�2���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�(П-9264).

87.�Про�приватизацію��ромадянин��Казім��

Сер�ію�Анатолійович��земельної�ділян�и�для

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

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

Крилова,�9-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9201).

88.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Кашпіровсь�ій�Галині�Сидорівні�для

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

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

лоземельній,�39/5���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9325).

89.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Корж��Іллі�Сер�ійович��для�б�дівниц-

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

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Малозе-

мельній,�39/7���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9322).

90.�Про�приватизацію��ромадянин��Степа-

нов��Анатолію�Ми�олайович��земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово-

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

на�в�л.�Крилова,�2-в���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�(П-8858).

91.�Про�приватизацію��ромадянин��Ільїн��Вя-

чеслав��Геннадійович��земельної�ділян�и�для

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

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

вадній,�96-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9198).

92.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Степовен�о�Марії�Василівні�для�б�дів-

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

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

38-а� �� Святошинсь�ом�� районі� м.� Києва�

(П-9143).

93.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Дзюбі�Ользі�Петрівні�для�б�дівництва

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Оле�сандра

Бест�жева,�49���Подільсь�ом��районі�м.�Києва

(П-9247).

94.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Камінсь�ом��Володимир��Михайло-

вич��для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о

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

в�л.�Стратонавтів,�20���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9261).

95.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Ко�шоров��І�орю�Геннадійович��для

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

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

сь�ій,�19���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва

(П-9338).

96.�Про�приватизацію��ромадянці�Дацен�о

Ользі�Гри�орівні�земельної�ділян�и�для�б�дів-

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

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

11-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9187).

97.�Про�приватизацію��ромадянин��М�зиці

Михайл��Ми�олайович��земельної�ділян�и�для

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

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

Крилова,�2-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-

8862).

98.�Про�приватизацію��ромадянці�Терені�Іри-

ні�Ми�олаївні�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

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

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

�а,�8���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9239).

99.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Поліщ����Володимир��Іль�ович��для

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

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

В�ли�ова,�53���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�

(П-9314).

100.�Про�приватизацію��ромадянин��Солов’ян�

Дмитр��Семенович��земельної�ділян�и�для�б�-

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

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

льовій,�36-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9216).

101.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Ковален�о�Валентині�Анатоліївні

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

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

Жовтневій,�17���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9202).

102.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Селезньовій�Тетяні�Геор�іївні�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Льва�Толсто�о,�2-д���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�(П-8857).

103.�Про�приватизацію��ромадянин��Кри-

ниць�ом��Сер�ію�Ві�торович��земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

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

на�в�л.�Ен�ельса,�24���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�(П-9068).

104.�Про�приватизацію��ромадянці�Данилі-

ній�Любові�Василівні�земельної�ділян�и�для�б�-

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

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

лова,�16-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�

(П-9133).

105.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Д�дарю�Оле�сандр��Володими-

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

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

на�в�л.�Садовій,�2-а���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�(П-9257).

106.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Юсипч���Галині�Борисівні�для�б�-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���1-м��пров.
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Крилова,�2���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�

(П-9262).

107.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадян�ам�Пі��ли��Тетяні�Василівні�та�Ан-

дріановій�Ніні�Донатівні�для�б�дівництва�та�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ремісничом�,�4

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9297).

108.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Радчен�о�Людмилі�Василівні,�Рад-

чен���Оле�сандр��Васильович�,�Радчен�о�Оль-

зі�Василівні�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

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

р�д�на�в�л.�Переяславсь�ій,�2/1���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�(П-8411).

109.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Сошиній�Ірині�Михайлівні�для�б�-

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

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

Крилова,�4-����Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9237).

110.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Трохимець�Аллі�Василівні�для�б�дів-

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

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

но�о,�2-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�

(П-8742).

111.�Про�приватизацію��ромадянин��Редь��

Віталію�Антонович��земельної�ділян�и�для�б�-

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

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

тянтина�Ареф’єва,�22/2���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9189).

112.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��з�пи-

тань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житло-

інвестб�д-УКБ»�на�в�л.�Мельни�ова,�95���Шев-

чен�івсь�ом��районі�для�б�дівництва�житлово-

�о�б�дин���та��ромадсь�ої�спор�ди�(К-26064).

113.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КАРТ�ЛІМІТЕД»�на�в�л.�Сер-

�ія�Стр�тинсь�о�о,�8���Печерсь�ом��районі�

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

с�ладсь�ої�б�дівлі�(К-21959).

114.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Київсь�ом��місь�ом��психоневроло-

�ічном��диспансер��№ 4�на�в�л.�Виборзь�ій,

95���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

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

(К-25272).

115.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Управлінню�освіти�Дарниць�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації���4-м�

мі�рорайоні�житлово�о�масив��Позня�и,�діл.

36-б�в�Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ди-

тячо�о�дош�ільно�о�за�лад��(К-25652).

116.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Управлінню�освіти�Солом’янсь�ої

районної�в�м.�Києві�державної�адміністрації�на

б�льв.�Івана�Лепсе,�81-а���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�дитячо�о�до-

ш�ільно�о�за�лад��(К-26266).

117.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«РІЕЛТІ�КЛАСІК»�на�в�л.�Червоно-

прапорній,�28���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�тор�о-

вельних,�с�ладсь�их�і�виробничих�приміщень

(К-24915).

118.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«А�адемія»�на�б�льв.�А�адемі�а�Вер-

надсь�о�о,�36-б���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�виробничо-с�ладсь�их�б�дівель

(К-25354).

119.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«МДН-БУД»�на�в�л.�Борис-

пільсь�ій,�9���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для

обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�б�дівлі�с�лад�

(К-25384).

120.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��онцерн��«Війсь�тор�сервіс»�на�в�л.

Умансь�ій,�7���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�жилих�б�-

дин�ів,��осподарсь�их�б�дівель�та�спор�д�

(К-24540).

121.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�приватном��підприємств��«Правен»

на�в�л.�Божен�а,�2,�в�л.�Леніна,�2���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�виробничих�та�адміністративно-

поб�тових�приміщень�(К-25938).

122.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«РЕСПЕКТАЛ»�на�в�л.�К�лібіна,�11-а

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�для�обсл�-

�ов�вання�та�е�спл�атації�адміністративних�та

с�ладсь�их�приміщень� існ�ючих�б�дівель�

(К-25576).

123.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КСФ�№ 22С»�на�в�л.�Ми�о-

ли�За�ревсь�о�о,�20���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

майново�о��омпле�с��(К-25575).

124.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�приватном��підприємств��«ВЕ-

ЛЕНА»,�товариств��з�додат�овою�відповідаль-

ністю�«Київсь�е�виробниче�об’єднання�«Мед-

апарат�ра»�на�просп.�Мос�овсь�ом�,�21�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�виробничої�б�дівлі�ан�ар��(К-

25867).

125.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Державній��станові�«Лабораторний

центр�на�залізничном��транспорті�Держсан-

епідсл�жби�У�раїни»�на�площі�Во�зальній,�1-б

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�-

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

дин���(К-26070).

126.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Державном��підприємств��матері-

ально-технічно�о�забезпечення�залізнично�о

транспорт��У�раїни�«УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ»

на�в�л.�Механізаторів,�14/22���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�автобази�(К-25419).

127.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Пар�-�отель�«Київ»�на�в�л.�Ми�оли

Юн�ерова,�20�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�ре�онстр��ції,�б�дівництва�та�е�спл�-

атації�ре�реаційно-�отельно�о��омпле�с��

(К-23162).

128.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Департамент����льт�ри�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�на�в�л.�Вели�ій�Ва-

силь�івсь�ій,�121���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дів-

лі� «Б�дино�-м�зей� Марії� Зань�овець�ої»�

(К-25890).

129.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�РЕЛІГІЙНІЙ�ОРГАНІЗАЦІЇ�«РЕЛІГІЙ-

НА�ГРОМАДА�УКРАЇНСЬКОЇ�ПРАВОСЛАВНОЇ

ЦЕРКВИ�КИЇВСЬКОГО�ПАТРІАРХАТУ�СВЯТО-

ВОЛОДИМИРСЬКОЇ�ПАРАФІЇ�У�ДЕСНЯНСЬКО-

МУ�РАЙОНІ�М.�КИЄВА»�на�в�л.�Теодора�Драй-

зера,�17���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для

б�дівництва�та�е�спл�атації���льтової�б�дівлі

(храм�)�(К-24853).

130.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�обсл��ов�ючом���ооператив��«Кос-

мос-66»�на�просп.�Червонозоряном�,�8-а���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�існ�ючих��аражів�(К-17752).

131.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�С��рсь�ій�Світлані�Пет-

рівні�на�в�л.�Весняній,�32-б���Голосіївсь�ом�

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

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

дівель�і�спор�д�(К-24051).

132.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Бойч����Володимир�

Корнильович��на�в�л.�Чорно�ірсь�ій,�34-в���Пе-

черсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26023).

133.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Карпен�о�Єлєні�Василівні�на�в�л.

Сирець�ій,�60-б���Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о

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

(К-25328).

134.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Золотарьовій�Мі�аеллі

Менделівні�на�в�л.�50-ій�А�Садовій,�діл.�21��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�ведення��о-

ле�тивно�о�садівництва�(К-24069).

135.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Воробей�Валерію�Ва-

сильович��на�в�л.�Феодори�П�шиної,�13���Свя-

тошинсь�ом��районі�міста�Києва�для�б�дівниц-

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

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25999).

136.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Ц��ановій�Наталії�Пет-

рівні,�член��садівничо�о�товариства�«Л��овий»,

на�в�л.�63-ій�Садовій,�діл.�83���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�для�ведення��оле�тивно�о�са-

дівництва�(К-23228).

137.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Філонен���Ві�тор��Ві�-

торович�,�член��садівниць�о�о�товариства�«Б�-

дівельни�-1»,�на�в�л.�73-ій�А�Садовій,�діл.241

��Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�ведення

�оле�тивно�о�садівництва�(К-23040).

138.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Матвієн���Оле�сан-

др��І�орович��на�в�л.�Шевчен�а,�22-����Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-24066).

139.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Клонца���Ми�олі�Яро-

славович��на�в�л.�Тепличній,�33-а���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26181).

140.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Вєдєрні�овій�Олені�Пав-

лівні���пров.�С�вирсь�ом�,�1���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-25682).

141.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Косто�риз��Костян-

тин��Анатолійович��на�в�л.�Вітавсь�ій,�41-б��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

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

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-24359).

142.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Дибі�Лесі�Оле�сандрів-

ні�на�в�л.�Садовій,�51-а,�діл.�1-ж���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�для�ведення��оле�тивно�о

садівництва�(К-24457).

143.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��З�онні���Валерію�Ві�-

торович��на�в�л.�52-ій�Садовій,�діл.�57���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�ведення�садів-

ництва�(К-25302).

144.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Грінчен�о�Світлані�Іва-

нівні�на�в�л.�Нови�ова-Прибоя,�24-��в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-25986).

145.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Лахн��Анатолію�Во-

лодимирович��на�в�л.�9-ій�Л��овій,�діл.�1���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�ведення��оле�-

тивно�о�садівництва�(К-25478).

146.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Левадній�Ларисі�Оле�-

сандрівні�на�в�л.�Сажина,�12-б���Подільсь�о-

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

�ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�(К-23168).

147.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Пі��левсь�ій�Даніелі

Владиславівні�на�в�л.�Березневій,�40-з���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-22368).

148.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Бердо�с�Надії�Антонів-

ні�на�в�л.�Левадній,�92-а���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-23431).

149.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Кара�льній�Анні�Оле�-

сандрівні�на�в�л.�Бродівсь�ій,�99���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26002).

150.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Ємцю�Віталію�Сер�і-

йович��на�в�л.�Бродівсь�ій���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-26021).

151.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Шевч����Роман��Оле-

�ович��на�в�л.�Малоземельній,�9-д���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-23268).

152.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Казім���Андрію�Іва-

нович��на�в�л.�Демидівсь�ій,�18-а���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-24220).

153.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�А�імовій�Ві�торії�Віта-

ліївні�на�в�л.�Вірменсь�ій,�30-а���Дарниць�ом�

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

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-24214).

154.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Левадном��Оле�сан-

др��Владиславович��на�в�л.�Сажина,�12-а���По-

дільсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-22008).

155.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Матвієн���Ві�тор��Ми-

�олайович��на�в�л.�Шевчен�а,�22-ж���Дарниць-

�ом��районі�міста�Києва�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-24067).

156.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Бердо�с��Віталію�Во-

лодимирович��на�в�л.�Левадній,�92-б���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-23430).

157.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Ч�прин���І�орю�Володимирович�

на�в�лиці�Красиць�о�о,�66-б�для�б�дівництва

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-24339).

158.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Матюсі�Дмитр��Вяче-

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

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-
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сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-24210).

159.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Філіпов��Ві�тор��Ва-

сильович��на�в�л.�Мар�а�Черемшини,�4�лінія,

діл.�80���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�для

ведення�садівництва�(К-21259).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельних�діляно��ГРОМАДСЬКІЙ�ОР-

ГАНІЗАЦІЇ�«МРІЯ�ЖИТТЯ»�на�шосе�Набережно-

м����Печерсь�ом��районі�м.�Києва�для�ство-

рення�озелененої�території�за�ально�о��орис-

т�вання�(К-25421).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Коло-

мійцев��Оле���Михайлович����пров.�Землян-

сь�ом�,�4���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�для

ведення�садівництва�(К-25304).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Кондрі�о-

вій�Катерині�Анатоліївні���Печерсь�ом��районі

м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

спор�д�(К-24904).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Р�ди��

Юрію�Ми�олайович����Подільсь�ом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

р�д�(К-24338).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Ватчен�о

Людмилі�Гри�орівні�на�в�л.�Ми�оли�Тр�блаїні,

102���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-21180).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Лецю

Оле�сандр��Анатолійович��на�в�л.�Ват�тіна��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

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

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-23231).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Батовсь�ій

Ніні�Анатоліївні�на�в�л.�П�хівсь�ій���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�індивід�ально�о�дач-

но�о�б�дівництва�та��араж��(К-26118).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Плотні�о-

вій�Інні�Ми�олаївні�на�в�л.�П�хівсь�ій���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�індивід�ально�о

дачно�о�б�дівництва�та��араж��(К-26117).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Матвій-

ч����Оле�сандр��Володимирович����Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26105).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Довжен�о

Людмилі�Ма�симівні���Святошинсь�ом��райо-

ні�міста�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин����осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-26144).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�С�ір�о

Людмилі�Василівні�на�в�л.�Садовій,�53-а���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�ведення�садів-

ництва�(К-23777).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Єрьомен-

�о�Надії�Володимирівні�для�індивід�ально�о��а-

ражно�о�б�дівництва���м.�Києві�(К-26059).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Пла�сію

Петр��Михайлович��на�в�л.�Кадетсь�ий��ай�(та

в�л.�Івана�П�люя)���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�для�ведення�садівництва�(К-26101).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Матвій-

ч����Оле�сандр��Володимирович����Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26108).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Матвій-

ч����Оле�сандр��Володимирович����Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26111).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Оврам-

цю�Валентин��Анатолійович����Святошинсь�о-

м��районі�міста�Києва�для�б�дівництва�і�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�(К-26143).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Бало��Зо-

ряні�Степанівні���м.�Києві�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(А-21633).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Оврам-

цю�Анатолію�Михайлович����Святошинсь�ом�

районі�міста�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-26139).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Мітц�-

�ов��Іван��Єв�енійович����межах�м.�Києва�для

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-26074).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Федо-

рен���Павл��І�орович����Святошинсь�ом��райо-

ні�міста�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-26138).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Кр�м�ов-

сь�ій�Ганні�Василівні���Святошинсь�ом��райо-

ні�міста�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-26137).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Федорен-

�о�Ользі�Анатоліївні���Святошинсь�ом��районі

міста�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

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

р�д�(К-26136).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Довжен�о

Юлії�Ві�торівні���Святошинсь�ом��районі�міста

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

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

(К-26145).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Дов-

жен���Сер�ію�Сер�ійович����Святошинсь�ом�

районі�міста�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-26146).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Оврамець

Олені�Анатоліївні���Святошинсь�ом��районі�міс-

та�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жи-

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

(К-26142).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Оврам-

цю�Михайл��Анатолійович����Святошинсь�ом�

районі�міста�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-26141).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Оврамець

Тамарі�Ми�олаївні���Святошинсь�ом��районі

міста�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

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

р�д�(К-26140).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Матві-

йч����Оле�сандр��Володимирович����Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26113).

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Пла�сію

Петр��Михайлович��на�в�л.�Кадетсь�ий��ай�та

в�л.�Івана�П�люя���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�для�ведення�садівництва�(К-26104).

189.�Про�припинення��ом�нальном��підпри-

ємств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин-

�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�права�постійно�о��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�на�в�л.�Ми-

�оли�Лебедєва,�ділян�а�№ 8���с�ладі�прое�т�

ре�онстр��ції�та�заб�дови�території�мі�рорайо-

н�,�обмежено�о�в�лицями�Поп�дрен�а,�Мініна,

Червонот�аць�ою�та�Червоно�вардійсь�ою��

Дніпровсь�ом��районі�м.�Києві�(А-22003).

190.�Про�відмов���ромадянці�Картозії�Лаліті

Шалвівні���передачі�земельної�ділян�и�для�б�-

дівництва�ресторан�-�афе�для�відпочин����ро-

мадян�між�просп.�Генерала�Ват�тіна�та�в�л.

Ми�оли�За�ревсь�о�о���Деснянсь�ом��районі

м.�Києва�(А-22147).

191.�Про��творення�Департамент��з�питань

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

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

трації).

192.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�03.03.2016�№ 116/116�«Про

затвердження�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�р-

бота.�Наз�стріч��иянам»�на�2016-2018�ро�и.

193.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�17.04.2013�№ 104/9161�«Про

запровадження�в�місті�Києві�ба�атоф�н�ціо-

нальної�еле�тронної�пласти�ової��арт�и�«Карт-

�а��иянина».

194.�Про�затвердження�Компле�сної�місь�ої

цільової�про�рами�«Столична���льт�ра�2016-

2018».

195.�Про�передач����безоплатне��орист�ван-

ня�(позич��)�Національном��істори�о-меморі-

альном��заповідни���«Бабин�Яр»�нежитлових

приміщень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва.

196.�Інформація�про�сит�ацію,�що�с�лалася

з�бан�ом�«Хрещати�».

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу комунальному підприємству
«Київпастранс» на знесення лінійно&диспетчерської станції 

на вулиці Панельній, 2 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 327/327 від 14 квітня 2016 року

Відповідно статей 319, 327 Цивільного кодексу України, підпункту 30 статті 26, частини 5 статті 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року
№ 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та орга&
нізацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 28 липня 2003 року № 1374 «Про залучення інвесторів для реконструкції
станцій трамвайної лінії від площі Перемоги до Великої Кільцевої дороги, лінійних диспетчерських станцій,
будівель тягових підстанцій, будівництва та реконструкції інших об’єктів транспортної інфраструктури, жит&
лової та соціально&побутової сфери, а також об’єктів незавершеного будівництва, що знаходяться на балан&
сі КП «Київпастранс», в проектах яких передбачається розташування об’єктів соціально&побутових послуг для
персоналу та населення», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ств��«Київпастранс»�на�знесення�за�рах�но�

�оштів�інвестора�лінійно-диспетчерсь�ої�стан-

ції�на�в�лиці�Панельній,�2���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва,�я�а�належить�до��ом�нальної�влас-

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

за�ріплена�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за

�ом�нальним�підприємством�«Київпастранс»,

за��мови�передачі�інвестором�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

нежитлових�приміщень�площею�не�менше�ніж

200��в.�м���б�дин��,�що�б�де�поб�дований�за

рах�но���оштів�інвестора�на�земельній�ділян-

ці�на�в�лиці�Панельній,�2���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

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

транс»:

2.1.�Забезпечити�проведення�незалежної

оцін�и�та�реценз�вання�звіт��про�оцін���ліній-

но-диспетчерсь�ої�станції�на�в�лиці�Панельній,

2���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.

2.2.�Списати�з�баланс��лінійно-диспетчер-

сь���станцію�на�в�лиці�Панельній,�2���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�після�ви�онання�п�н�-

т��4�цьо�о�рішення���встановленом��поряд��.

3.�Встановити,�що���разі�перевищення�вар-

тості�лінійно-диспетчерсь�ої�станції�на�в�лиці

Панельній,�2���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва,

оціненої�відповідно�до�п�н�т��2�цьо�о�рішення,

над�вартістю�витрат�інвестора�по�б�дівництв�

нежитлових�приміщень,�в�азаних���п�н�ті�1�цьо-

�о�рішення,�різницю��оштів�інвестор�сплач�є

до�бюджет��міста�Києва.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�після�прийняття�в�е�спл�атацію�нежит-

лових�приміщень,�в�азаних���п�н�ті�1�цьо�о

рішення:

4.1.�Забезпечити�прийняття�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

нежитлових�приміщень,�в�азаних���п�н�ті�1�цьо-

�о�рішення,�та�подальш��їх�передач��на�баланс

�ом�нально�о�підприємства�«Київпастранс».

4.2.�За�ріпити�за��ом�нальним�підприєм-

ством�«Київпастранс»�на�праві��осподарсь�о-

�о�відання�нежитлові�приміщення,�в�азані��

п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

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

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

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�транспорт�,

зв’яз���та�ре�лами.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про звільнення ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» 
від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної 

та інженерно&транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 328/328 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)
у створенні соціальної та інженерно&транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповнення&
ми), враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціаль&
но&економічного розвитку від 26.01.2016 № 2/15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Звільнити�ПАТ�«Холдин�ова��омпанія�«Ки-

ївмісь�б�д»�від�сплати�пайової��часті�(внес��)

��створенні�соціальної�та�інженерно-транс-

портної� інфрастр��т�ри� м.� Києва� �� с�мі

5 500 000,00��рн�з�ідно�з�до�овором�пайової

�часті�від�24.09.2003�№ 1850���зв’яз���з��ори-
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Про продаж земельної ділянки громадянці 
Кроль Ірині Семенівні для експлуатації та обслуговування 

торговельно&офісного комплексу на вул. Протасів Яр, 2 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 170/2073 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та перехідних положень За&

кону України від 06.09.2012 № 5245&VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз&
межування земель державної та комунальної власності», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�звіт�про�е�спертн���рошов�

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

8000000000:72:221:0021)�на�в�л.�Протасів

Яр,�2���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(спра-

ва�№�Є-1286).

2.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и��

розмірі�857588,00��рн�(вісімсот�п’ятдесят�сім

тисяч�п’ятсот�вісімдесят�вісім��ривень�00��о-

пійо�)�на�підставі�е�спертної��рошової�оцін�и�(вис-

ново��про�рин�ов��вартість�земельної�ділян�и

від�12.06.2015).

3.�Продати��ромадянці�Кроль�Ірині�Семенів-

ні�земельн��ділян����ом�нальної�власності�(�а-

дастровий�номер�8000000000:72:221:0021)

площею�0,0333��а�за�857588,00��рн�(вісімсот�п’ят-

десят�сім�тисяч�п’ятсот�вісімдесят�вісім��ри-

вень�00��опійо�)�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�тор�овельно-офісно�о��омпле�с��на

в�л.�Протасів�Яр,�2���Солом’янсь�ом��районі

м.�Києва.

4.�Затвердити��мови�продаж���ромадянці

Кроль�Ірині�Семенівні�земельної�ділян�и�на�в�л.

Протасів�Яр,�2���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(з�ідно�з�додат�ом).

5.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�під�о-

т�вати�в�двотижневий�термін�необхідні�мате-

ріали�для�оформлення�до�овор����півлі-про-

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

8000000000:72:221:0021)�площею�0,0333��а

на�в�л.�Протасів�Яр,�2���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�за�ціною�та�на��мовах,�визначе-

них�цим�рішенням.

6.�Громадянці�Кроль�Ірині�Семенівні:

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

��півлі-продаж��земельної�ділян�и.

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

мельн��ділян���переходить�до�по��пця�після

нотаріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-

продаж��земельної�ділян�и�та�за��мови�спла-

ти�по��пцем�повної�ціни�земельної�ділян�и,�а

та�ож�пені�(��разі�наявності)�відповідно�до

п�н�тів�6 -�8��мов�продаж�,�затверджених�цим

рішенням.

8.�Попередити��ромадян���Кроль�Ірин��Се-

менівн�,�що�право�власності�на�земельн��ді-

лян���може�б�ти�припинено�відповідно�до�ста-

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

08.10.2015�№ 170/2073

УМОВИ
продажу громадянці Кроль Ірині Семенівні земельної ділянки 

на вул. Протасів Яр, 2 у Солом’янському районі м. Києва
1.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за�цільовим�призначенням.

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

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

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

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

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�пайо-

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

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

5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

дизайн��місь�о�о�середовища�від�12.06.2007�№ 19-5788,�Київсь�ої�місь�ої�санепідемстанції�від

12.07.2007�№ 5415,�Головно�о��правління�охорони���льт�рної�спадщини�від�30.05.2007�№ 3773,

Державної�сл�жби�з�питань�національної���льт�рної�спадщини�від�28.09.2007�№ 22-2435/9,�Дер-

жавно�о��правління�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Києві�від�16.06.2007

№ 05-13/3864�та�від�13.07.2007�№ 05-08/4601,�дочірньо�о�підприємства�«Інстит�т��енерально-

�о�план��міста�Києва»�від�29.05.2007�№ 1678,�Головно�о��правління�земельних�рес�рсів�від

11.03.2008�№ 05-2868.

6.�Зарах�вати�до�с�м,�я�і�по��пець�має�сплатити�за�земельн��ділян��,�аванс���с�мі�168161,57��рн

(сто�шістдесят�вісім�тисяч�сто�шістдесят�одна��ривня�57��опійо�),�сплачений�відповідно�до�до-

�овор��№ 11�від�24.12.2014.�Решта�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�689426,43��рн�(шістсот�ві-

сімдесят�дев’ять�тисяч�чотириста�двадцять�шість��ривень�43��опій�и)�сплач�ється�протя�ом�10

бан�івсь�их�днів�від�дня�нотаріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-продаж�.

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

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

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

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

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

час�прострочення;

��ванням�б�дівництва�житлово�о�б�дин���(за-

�альна�площа��вартир -�26001,54��в.�м)�з�об’-

є�тами�соціально-поб�тово�о�призначення

(за�альна�площа�вб�дованих�нежитлових�(офіс-

них)�приміщень -�2557,43��в.�м),�підземним

пар�ін�ом�за�альною�площею�1123,97��в.�м,��ос-

тьовою�від�ритою�автостоян�ою�на�10�маши-

номісць�та�для�бла�о�строю�і�влашт�вання

майданчи�а�для�відпочин���на�в�л.�Коперни-

�а,�7���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва,�що

відповідає�частині�вартості�б�дівництва�за

�ошти�ПАТ�«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�-

б�д»�інженерних�мереж,�зб�дованих�відповід-

но�до�технічних��мов�поза�межами�земельних

діляно�,�я�і�відповідно�до�розпоряджень�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

03.10.2011�№ 1799,�від�02.04.2012�№ 524,�від

17.04.2012�№ 625,�від�18.05.2012�№ 826,�від

18.07.2012�№ 1249,�від�05.03.2013�№ 275�пе-

редані�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

2.�Звільнити�ПАТ�«Холдин�ова��омпанія�«Ки-

ївмісь�б�д»�від�сплати�пайової��часті�(внес��)

��створенні�соціальної�та�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�м.�Києва���с�мі�4931 793,59

�рн�за�до�оворами�про�пайов���часть���ство-

ренні�соціальної�та�інженерно-транспортної�ін-

фрастр��т�ри�м.�Києва,�я�і�б�д�ть���ладатися

між�ПАТ�«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���зв’яз-

���з�б�дівництвом�житлово�о�б�дин���(за�аль-

на�площа��вартир -18997,61��в.�м)�з�вб�дова-

ними�нежитловими�(офісними)�приміщеннями

за�альною�площею�1857,10��в.�м�та��остьової

автостоян�и�на�8�машиномісць�за�альною�пло-

щею�131,05��в.�м���с�ладі�др��ої�чер�и�прое�-

т��житлово-офісно�о��омпле�с��із�вб�довани-

ми�приміщеннями�та�підземним�пар�ін�ом�на

просп.�Возз’єднання,�21-в���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва,�що�відповідає�частині�вартості

б�дівництва�за��ошти�ПАТ�«Холдин�ова��ом-

панія�«Київмісь�б�д»�інженерних�мереж,�зб�-

дованих�відповідно�до�технічних��мов�поза�ме-

жами�земельних�діляно�,�я�і�відповідно�до�роз-

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

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

трації)�від�03.10.2011�№ 1799,�від�02.04.2012

№ 524,�від�17.04.2012�№ 625,�від�18.05.2012

№ 826,�від�18.07.2012�№ 1249,�від�05.03.2013

№ 275�передані�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва.

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

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

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

но�о�розвит��.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 08 жовтня 2015 року № 140/2043 «Про надання згоди 

на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва 

цілісних майнових комплексів»
Рішення Київської міської ради № 120/120 від 3 березня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 7 Закону
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», з метою приведення у відпо&
відність до законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ради�від�08�жовтня�2015�ро���№ 140/2043�«Про

надання�з�оди�на�безоплатне�прийняття�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

Про прийняття за основу проекту рішення Київської міської
ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір
кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання

комунального сектора економіки»
Рішення Київської міської ради № 329/329 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини тринадцятої стат&
ті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�затвердження�Поло-

ження�про��он��рсний�відбір��андидат�р�на

посади��ерівни�ів�с�б’є�тів��осподарювання

�ом�нально�о�се�тора�е�ономі�и».

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

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

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

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

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

місь�ої�ради.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 11.02.2016 № 77/77 «Про затвердження списку присяжних

Дарницького районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 335/335 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до статей 60, 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок фор&
мування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердже&
ного рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального управ&
ління Державної судової адміністрації України в м. Києві від 27.02.2015 № 6&1556/15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�11.02.2016�№ 77/77�«Про�затвердження

спис���присяжних�Дарниць�о�о�районно�о�с�-

д��міста�Києва»�та�і�зміни:

- доповнити�додато��до�рішення�позицією

«11.�Забродін�Сер�ій�Анатолійович»;

- доповнити�додато��до�рішення�позицією

«12.�Корс�нсь�а�О�сана�Ві�торівна»;

- доповнити�додато��до�рішення�позицією

«13.�К�ли��Станіслав�Сер�ійович»;

- доповнити�додато��до�рішення�позицією

«14.�Уретій�Сер�ій�Іванович»;

- доповнити�додато��до�рішення�позицією

«15.�Сюті�ова�Лідія�Леонідівна».

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

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

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

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

ради� з� питань� дотримання� за�онності,

правопоряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова 
В. Кличко

міста�Києва�цілісних�майнових��омпле�сів»,�а

саме:�п�н�ти�1�та�2�ви�ласти�в�новій�реда�ції:

«1.�Надати�з�од��на�безоплатне�прийняття

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

мади�міста�Києва�цілісних�майнових��омпле�-

сів�з�ви�ористанням�їх�за�цільовим�призначен-

ням,�без�їх�відч�ження���приватн��власність:

- Київсь�о�о�державно�о�інстит�т��де�ора-

тивно-при�ладно�о� мистецтва� і� дизайна�

ім.�Михайла�Бойч��а�III�рівня�а�редитації�

(м.�Київ,�в�л.�Кі�відзе,�б�д.�32):

- б�дівлі�Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��«Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�ім.�Вадима�Гетьмана»�(м.�Київ,�в�л.

Старосільсь�а,�б�д.�2).

2.�За�ріпити�за�Киїсь�им��ніверситетом�ім.�Бо-

риса�Грінчен�а�на�правах��осподарсь�о�о�відан-

ня�б�дівлю�Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��«Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�ім.�Вадима�Гетьмана»�(м.�Київ,�в�л.

Старосільсь�а,�б�д.�2)».

3.�Відповідно�п�н�ти�2,�3�та�4�вважати�п�н�-

тами�3,�4�та�5.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про продаж земельної ділянки громадянину 
Адаменку Олександру Станіславовичу для експлуатації 

та обслуговування нежитлового будинку — торговельного 
об’єкта з надання послуг населенню на вул. Лайоша Гавро, 9&к

(літ. «А») в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 173/2076 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 120, 123, 128 Земельного кодексу України, статей 30, 50 Закону України «Про зем&
леустрій» та пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245&VI «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�прое�т�земле�строю�щодо

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

мер�8000000000:78:098:0210)��ромадянин�

Адамен���Оле�сандр��Станіславович��для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлово�о�б�-

дин�� -�тор�овельно�о�об’є�та�з�надання�по-

сл���населенню�на�в�л.�Лайоша�Гавро,�9-��(літ.

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

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

б�дови,�справа�Д-6960).

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

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

8000000000:78:098:0210)�на�в�л.�Лайоша�Гав-

ро,�9-��(літ.�«А»)�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(справа�№�Є-1284).

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

розмірі�257�287,00��рн.�(двісті�п’ятдесят�сім

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

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

во��про�вартість�земельної�ділян�и�від�01.07.2015).

4.�Продати��ромадянин��Адамен���Оле�сан-

др��Станіславович��земельн��ділян����ом�-

нальної� власності� (�адастровий� номер

8000000000:78:098:0210)�площею�0,0106��а�за

257�287,00��рн.�(двісті�п’ятдесят�сім�тисяч�двіс-

ті�вісімдесят�сім��ривень�00��опійо�)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлово�о�б�-

дин�� -�тор�овельно�о�об’є�та�з�надання�по-

сл���населенню�на�в�л.�Лайоша�Гавро,�9-��(літ.

«А»)�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

5.�Затвердити��мови�продаж���ромадянин�

Адамен���Оле�сандр��Станіславович��земель-

ної�ділян�и�на�в�л.�Лайоша�Гавро,�9-��(літ.�«А»)

в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�з�ідно�з�до-

дат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

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

�ої�державної�адміністрації)�під�от�вати�в�дво-

тижневий�термін�необхідні�матеріали�для�оформ-

лення�до�овор����півлі-продаж��земельної�ділян-

�и�(�адастровий�номер�8000000000:78:098:0210)

площею�0,0106��а�на�в�л.�Лайоша�Гавро,�9-��(літ.

«А»)�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�за�ціною

та�на��мовах,�визначених�цим�рішенням.

7.�Громадянин��Адамен���Оле�сандр��Ста-

ніславович�:

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

��півлі-продаж��земельної�ділян�и.

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

мельн��ділян���переходить�до�по��пця�після

нотаріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-

продаж��земельної�ділян�и�та�за��мови�спла-

ти�по��пцем�повної�ціни�земельної�ділян�и,�а

та�ож�пені�(��разі�наявності)�відповідно�до

п�н�тів�6 -�8��мов�продаж�,�затверджених�цим

рішенням.

9.�Попередити��ромадянина�Адамен�а�Оле�-

сандра�Станіславовича,�що�право�власності�на

земельн��ділян���може�б�ти�припинено�відпо-

відно�до�статей�140,�143�Земельно�о��оде�с�

У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

08.10.2015�№ 173/2076

УМОВИ
продажу громадянину Адаменку Олександру Станіславовичу 

земельної ділянки на вул. Лайоша Гавро, 9&к (літ. «А») 
в Оболонському районі м. Києва

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

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

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

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

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

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�пайо-

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

4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

04.08.2014�№ 7734/0/12-1/19-14,�Головно�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

10.09.2014�№ 19-26-0.3-4825/2-14.

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

6.�Зарах�вати�до�с�м,�я�і�по��пець�має�сплатити�за�земельн��ділян��,�аванс���с�мі�87�290,95��рн

(вісімдесят�сім�тисяч�двісті�дев’яносто��ривень�95��опійо�),�сплачений�відповідно�до�до�овор�

№ 13�від�26.12.2014.�Решта�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�169�996,05��рн�(сто�шістдесят

дев’ять�тисяч�дев’ятсот�дев’яносто�шість��ривень�05��опійо�)�сплач�ється�протя�ом�10�бан�ів-

сь�их�днів�від�дня�нотаріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-продаж�.

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

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

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

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

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

прострочення;

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

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельної ділянки та поновлення договору 
оренди земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства 

з обмеженою відповідальністю «Компанія Рів’єра» 
на Дніпровській набережній у Дарницькому районі м. Києва 

та внесення змін до договору оренди земельної ділянки
Рішення Київської міської ради № 192/2095 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 791, 83, 93, 122 Земельного кодексу України, статей 30, 33 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», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єд&
нання земельної ділянки та враховуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія
Рів’єра» від 01.10.2014 № К&23238 та від 19.06.2015 № КОП&0590, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�25.02.2009�№ 63-6-00533

площею� 2,4436� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:141:0024),���ладений�між�Ки-

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

женою�відповідальністю�«Компанія�Рів’єра»�для

влашт�вання�стоян�и�плавзасобів�різно�о�при-

значення�з�бла�о�строєм�приле�лої�території

на�Дніпровсь�ій�набережній���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва.

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

ле�строю�щодо�поділ��та�об’єднання�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Компанія�Рів’єра»�для�влашт�ван-

ня�стоян�и�плавзасобів�різно�о�призначення�з

бла�о�строєм�приле�лої�території�на�Дніпров-

сь�ій�набережній���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�та�поділ�земельної�ділян�и��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

площею� 2,4436� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:141:0024),�я�а�переб�ває�в

оренді�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Компанія�Рів’єра»�(до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�25.02.2009�№ 63-6-00533)

на�сформовані�земельні�ділян�и�в�межах��ате-

�орії�земель�житлової�та��ромадсь�ої�заб�до-

ви,�а�саме:

земельн��ділян���площею�1,2003��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:141:0201)�для

влашт�вання�стоян�и�плавзасобів�різно�о�при-

значення�з�бла�о�строєм�приле�лої�території

на�Дніпровсь�ій�набережній���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва;

земельн��ділян���площею�1,2433��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:141:0202)�для

влашт�вання�стоян�и�плавзасобів�різно�о�при-

значення�з�бла�о�строєм�приле�лої�території

на�Дніпровсь�ій�набережній���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�(справа�N�А-21306).

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

ної�ділян�и�від�25.02.2009�№ 63-6-00533,�зали-

шивши�в�оренді�товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�«Компанія�Рів’єра»�на�5�ро�ів�в

межах��ате�орії�земель�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови�земельн��ділян���площею�1,2003

�а�(�адастровий�номер�8000000000:90:141:0201)

для�влашт�вання�стоян�и�плавзасобів�різно�о

призначення�з�бла�о�строєм�приле�лої�тери-

торії�на�Дніпровсь�ій�набережній���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва.

4.�Земельн��ділян���площею�1,2433��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:90:141:0202)�за-

рах�вати�до�земель�водно�о�фонд��(лист�то-

вариства�з�обмеженою�відповідальністю�«Ком-

панія�Рів’єра»�від�15.09.2015�№ 16).

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

тю�«Компанія�Рів’єра»:

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

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

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�до��менти,�визна-

чені�за�онодавством,�необхідні�для���ладан-

ня�до�овор��про�поновлення�та�внесення�змін

до�до�овор��оренди�земельної�ділян�и,�за-

реєстровано�о�в��низі�записів�державної�ре-

єстрації�до�оворів�оренди�землі�від�25.02.2009

№ 63-6-00533.

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

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

ної�ділян�и�від�25.02.2009�№ 63-6-00533,�під-

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

�онодавства.

5.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�від�14.09.2015

№ 057041-16503.

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

ментації,�а�та�ож�питання�пайової��часті���роз-

вит���інфрастр��т�ри�міста�виріш�вати�в�по-

ряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання управлінню освіти та інноваційного розвитку 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

земельної ділянки для експлуатації і обслуговування 
будівель закладів освіти на вул. Шовковичній, 25 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 147/2050 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк&
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про&
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��правлінню�ос-

віти�та�інноваційно�о�розвит���Печерсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�для

е�спл�атації�і�обсл��ов�вання�б�дівель�за�ла-

дів�освіти�на�в�л.�Шов�овичній,�25���Печер-
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Про надання земельної ділянки 
ТЕАТРАЛЬНО&ВИДОВИЩНОМУ ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ»
для експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд театру оперети виробничо&складського призначення 
на вул. Межигірській, 87 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 145/2048 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ТЕАТРАЛЬНО-

ВИДОВИЩНОМУ�ЗАКЛАДУ�КУЛЬТУРИ�«КИЇВ-

СЬКИЙ�НАЦІОНАЛЬНИЙ�АКАДЕМІЧНИЙ�ТЕАТР

ОПЕРЕТИ»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівель�і�спор�д�театр��оперети�виробни-

чо-с�ладсь�о�о�призначення�на�в�л.�Межи�ір-

сь�ій,�87���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель -�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�Д-7123,�заява�ДЦ�№ 01020-

000183181-014�від�22.07.2015).

2.�Надати�ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОМУ

ЗАКЛАДУ�КУЛЬТУРИ�«КИЇВСЬКИЙ�НАЦІО-

НАЛЬНИЙ�АКАДЕМІЧНИЙ�ТЕАТР�ОПЕРЕТИ»,

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

��постійне��орист�вання�земельн��ділян��

площею� 0,6459� �а� (�адастровий� номер

8000000000:85:288:0016)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�театр��опе-

рети�виробничо-с�ладсь�о�о�призначення�на

в�л.�Межи�ірсь�ій,�87���Подільсь�ом��районі

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

риторіальної��ромади�міста�Києва.

3.�ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОМУ�ЗАКЛАДУ

КУЛЬТУРИ� «КИЇВСЬКИЙ� НАЦІОНАЛЬНИЙ�

АКАДЕМІЧНИЙ�ТЕАТР�ОПЕРЕТИ»:

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

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

ня�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в

поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�ра-

їни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

від�24.02.2015�№ 1526/0/01/19-15�та�Голов-

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

від�26.05.2015�№ 19-26-0.3-7729/2-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу приватному акціонерному товариству 
«Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування комплексу будівель 
на просп. Червонозоряному, 119 у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 142/20450 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�прое�т�земле�строю�щодо�від-

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

нерном��товариств��«Вищий�навчальний�за-

�лад�«Міжре�іональна�А�адемія��правління�пер-

соналом»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

�омпле�с��б�дівель�на�просп.�Червонозоряно-

м�,�119���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель -�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01019-000167317-014

від�10.02.2015,�справа�Д-6981).

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

вариств��«Вищий�навчальний�за�лад�«Міжре-

�іональна�А�адемія��правління�персоналом»,

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

в�дов�остро�ов��оренд��на�10�ро�ів�земель-

н��ділян���площею�1,8233��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:79:077:0070)�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання��омпле�с��б�дівель�на

просп.�Червонозоряном�,�119���Голосіївсь�о-

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

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

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

ява�ДЦ�№ 01014-000188590-014�від�17.09.2015,

справа�Д-7125).

2.�Надати��правлінню�освіти�та�інноваційно-

�о�розвит���Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�постійне��орист�-

вання�земельн��ділян���площею�0,7965��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:82:025:0011)

для�е�спл�атації�і�обсл��ов�вання�б�дівель�за-

�ладів�освіти�на�в�л.�Шов�овичній,�25���Печер-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

3.�Управлінню�освіти�та�інноваційно�о�роз-

вит���Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

ловно�о��правління�Держ�ео�адастр����м.�Києві

від�10.09.2015�№ 19-26-7777.31-3006/20-15,�Де-

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

20.08.2015�№ 10791/0/01/19-15�та�Департа-

мент����льт�ри�від�14.09.2015�№ 060-4719.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з�Де-

партаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�па-

йов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад-

�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

м��за�онодавством�У�раїни.

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

трації�права�постійно�о��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою���поряд��,�встановленом��За-

�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�ре-

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

жень».

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу приватному підприємству «Верона&9» 
земельних ділянок для будівництва та експлуатації 

житлового комплексу з об’єктами громадського призначення 
та дитячим дошкільним закладом, об’єктами 

інженерно&транспортної інфраструктури та створення 
озеленених територій загального користування 

на вул. Академіка Заболотного, 1 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 151/2054 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 20, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно&
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля&
нувши проект землеустрою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельних�діляно��приватном��під-

приємств��«Верона-9»�для�б�дівництва�та�е�с-

пл�атації�житлово�о��омпле�с��з�об’є�тами��ро-

мадсь�о�о�призначення�та�дитячим�дош�іль-

ним�за�ладом,�об’є�тами�інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�та�створення�озелене-

них�територій�за�ально�о��орист�вання�на�

в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�1���Голосіївсь�о-

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

лової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�

№ 030-000188485-014�від�17.09.2015,�справа

Д-7175).

2.�Передати�приватном��підприємств��«Ве-

рона-9»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,�в�оренд��на�15�ро�ів�земельні�ділян�и

площею� 0,3191� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:392:0301,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��№�НВ-8000211292015)

для�б�дівництва�та�е�спл�атації�житлово�о��ом-

пле�с��з�об’є�тами��ромадсь�о�о�призначен-

ня�та�створення�озеленених�територій�за�аль-

но�о��орист�вання�та�площею�0,7523��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:79:392:0302,�ви-

тя�� з� Державно�о� земельно�о� �адастр��

№�НВ-8000211302015)�для�б�дівництва�об’є�тів

інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�та�ство-

рення�озеленених�територій�за�ально�о��орис-

т�вання�на�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�1���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста.

3.�Приватном��підприємств��«Верона-9»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельних�діляно�.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

від�31.08.2015�№ 11583/0/12/19-15�та�Голов-

но�о��правління�Держ�ео�адастр����м.�Києві

від�11.09.2015�№ 19-26-7777.31-3032/20-15.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельних�діляно�.

4.�Затвердити�технічн��до��ментацію�щодо

встановлення�(відновлення)�меж�земельних�ді-

ляно��(на�місцевості)�з�обґр�нт�ванням�можли-

вості�зміни�вид��їх�ви�ористання�приватном��під-

приємств��«Верона-9»�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�житлово�о��омпле�с��з�об’є�тами��ро-

мадсь�о�о�призначення�та�дитячим�дош�іль-

ним�за�ладом�на�перетині�в�л.�А�адемі�а�Гл�ш-

�ова�та�А�адемі�а�Заболотно�о���Голосіївсь�о-

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

лової�та��ромадсь�ої�заб�дови).

5.�Змінити�вид�ви�ористання�земельної�ді-

лян�и�площею�4,7503��а�(�адастровий�номер

8000000000:79:392:0038),�я�а�переб�ває�в

оренді�приватно�о�підприємства�«Верона-9»

відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26.07.2007�№ 92/1926�«Про�передач��при-

ватном��підприємств��«ВЕРОНА-9»�земельної

ділян�и�для�б�дівництва,�обсл��ов�вання�та

е�спл�атації��отельно-офісно�о�центр��з�тор-

�овельно-розважальними�за�ладами�на�пере-

тині�в�л.�А�адемі�а�Гл�ш�ова�та�А�адемі�а�За-

болотно�о���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва»,

право��орист�вання�я�ою�посвідчено�до�ово-

ром�оренди�земельної�ділян�и�від�12.10.2007

№ 79-6-00544,�та�дозволити�її�ви�ористання�з

терміном�оренди�на�15�ро�ів�для�б�дівництва,

е�спл�атації�житлово�о��омпле�с��з�об’є�та-

ми��ромадсь�о�о�призначення�та�дитячим�до-

ш�ільним�за�ладом�на�перетині�в�л.�А�адемі-

�а�Гл�ш�ова�та�А�адемі�а�Заболотно�о���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

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

ної�ділян�и�приватно�о�підприємства�«Веро-

на-9»�від�12.10.2007�№ 79-6-00544,�а�саме:

- цільове�призначення�земельної�ділян�и�ви�лас-

ти�в�та�ій�реда�ції:�«для�б�дівництва,�е�спл�атації

житлово�о��омпле�с��з�об’є�тами��ромадсь�о�о

призначення�та�дитячим�дош�ільним�за�ладом»;

- ��п�н�ті�3.1�цифри�«10�(десять)»�замінити

цифрами�«15�(п’ятнадцять)».

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

�ористання�земельних�діляно��не�за�цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення

права��орист�вання�ними�відповідно�до�ви-

мо��статей�141,�143�Земельно�о��оде�с��У�ра-

їни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«НАУКОВО&ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРОРГСИНТЕЗ» 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 
існуючих будівель науково&дослідного комплексу 

на вул. Червоноткацькій, 67 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 146/2049 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 земельних ділянок, Київська міська рада

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

ведення�земельних�діляно��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«НАУКОВО-ВИРОБ-

НИЧЕ�ПІДПРИЄМСТВО�УКРОРГСИНТЕЗ»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючих�б�ді-

вель� на��ово-дослідно�о� �омпле�с�� на�

в�л.�Червонот�аць�ій,�67���Деснянсь�ом��райо-

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

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

зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�нер�-

хоме�майно�(свідоцтво�про�право�власності

від�20.02.2007).

3.�Приватном��а�ціонерном��товариств��«Ви-

щий�навчальний�за�лад�«Міжре�іональна�А�а-

демія��правління�персоналом»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

від�28.04.2014�№ 4412/0/12/19-14�та�Голов-

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

від�15.10.2014�№ 19-26-0.3-5527/2-14.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
на вул. Академіка Туполєва, 23 у Святошинському районі 

м. Києва від 30.03.2007 № 75&6&00343 
(із змінами, внесеними договором про поновлення договору

оренди земельної ділянки від 31.03.2015 № 1031), 
укладеного між Київською міською радою 

та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»

Рішення Київської міської ради № 188/2091 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 20, 83 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі»,

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких за&
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та розглянув&
ши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в нату&
рі (на місцевості) та враховуючи звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВТРАНСЕКСПЕ&
ДИЦІЯ» від 15.04.2015 № 25, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

та�змінити�вид�ви�ористання�земельної�ділян-

�и�площею�1,9186��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:384:0037)�на�в�л.�А�адемі�а�Т�-

полєва,�23���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва,

право�на�я���посвідчено�до�овором�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�30.03.2007�№ 75-6-00343

(із�змінами,�внесеними�до�овором�про�поновлен-

ня�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

31.03.2015�№ 1031),�та�дозволити�її�ви�орис-

тання�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дівель�і�спор�д�автотранспортно-

�о�підприємства�(справа�А-21705).

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

ної�ділян�и�від�30.03.2007�№ 75-6-00343�(із

змінами,�внесеними�до�овором�про�поновлен-

ня�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

31.03.2015�№ 1031)�площею�1,9186��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:75:384:0037)�на�в�л.

А�адемі�а�Т�полєва,�23���Святошинсь�ом��райо-

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

радою�та�ПРИВАТНИМ�АКЦІОНЕРНИМ�ТОВА-

РИСТВОМ�«КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»�на�під-

ставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�31.10.2006

№ 153/210�«Про�передач��за�ритом��а�ціонер-

ном��товариств��«КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»�зе-

мельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівель�і�спор�д�автотранспортно�о�під-

приємства�на�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�23 �

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»�(зі�змінами

та�доповненнями),�а�саме:

-�слова�«для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівель�і�спор�д�автотранспортно�о�під-

приємства»�замінити�словами�«для�ре�онстр��-

ції,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і

спор�д�автотранспортно�о�підприємства»���від-

повідних�відмін�ах�(справа�А-21705).

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

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

ної�ділян�и�від�30.03.2007�№ 75-6-00343�(із

змінами,�внесеними�до�овором�про�поновлен-

ня�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

31.03.2015�№ 1031),�підля�ає�приведенню��

відповідність�до�норм�за�онодавства.

4.�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»:

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

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

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

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

�онодавством,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�30.03.2007�№ 75-6-00343

(із�змінами,�внесеними�до�овором�про�поновлен-

ня�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

31.03.2015�№ 1031).

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�22.05.2015

№ 6276/0/12-4/19-15�та�Департамент��земель-

них�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�09.07.2015�№ 057041-12284.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Вітусевич Марії Вікторівні, Вітусевич Анастасії Вікторівні, 

Вітусевич Віктору Тимофійовичу, 
Вітусевич Світлані Олександрівні та Клімушевій Гертруді 

Василівні для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 14&а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 160/2063 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен&
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас&
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Віт�севич�Марії�Ві�-

торівні,�Віт�севич�Анастасії�Ві�торівні,�Віт�се-

вич�Ві�тор��Тимофійович�,�Віт�севич�Світлані

Оле�сандрівні�та�Клім�шевій�Гертр�ді�Василів-

ні���спільн��част�ов��власність�земельн��ділян-

���площею�0,0525��а�(�адастровий�номер

8000000000:82:413:0051)�для�обсл��ов�вання

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

спор�д�на�в�л.�Панорамній,�14-а���Голосіїв-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

в�том��числі:

- �ромадянці�Віт�севич�Марії�Ві�торівні -�1/5

від�0,0525��а�(свідоцтво�про�право�власності

від�27.09.2010);

- �ромадянці�Віт�севич�Анастасії�Ві�торівні -

1/5�від�0,0525��а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�27.09.2010);

- �ромадянин��Віт�севич��Ві�тор��Тимофі-

йович� -�1/5�від�0,0525��а�(свідоцтво�про�пра-

во�власності�від�27.09.2010);

- �ромадянці�Віт�севич�Світлані�Оле�сандрів-

ні -�1/5�від�0,0525��а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�27.09.2010);

- �ромадянці�Клім�шевій�Гертр�ді�Василів-

ні -�1/5�від�0,0525��а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�27.09.2010)�(�ате�орія�земель -�зем-

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

П-8801).

2.�Громадянам�Віт�севич�Марії�Ві�торівні,�Ві-

т�севич�Анастасії�Ві�торівні,�Віт�севич��Ві�то-

р��Тимофійович�,�Віт�севич�Світлані�Оле�сан-

дрівні�та�Клім�шевій�Гертр�ді�Василівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�на�земельн��ділян���може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

ни�та�іншо�о�призначення,�справа�А-20169,�за-

ява�ДЦ�від�07.08.2015�№ 01040-000185014-014).

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

відальністю�«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ�ПІДПРИ-

ЄМСТВО�УКРОРГСИНТЕЗ»,�за��мови�ви�онан-

ня�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�15�ро�ів

земельні�ділян�и�за�альною�площею�0,6476��а,

з�них�площею�0,1343��а�(�адастровий�номер

8000000000:62:068:0211,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���№�НВ-

8000100162014)�та�площею�0,5133��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:62:068:0212,�витя��з

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

н��ділян���№�НВ-8000100172014)�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючих�б�дівель�на-

��ово-дослідно�о��омпле�с��на�в�л.�Червоно-

т�аць�ій,�67���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із

земель��ом�нальної�власності�територіальної

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

ва�власності�на�майно�(до�овір���півлі-продаж�

нежитлових�б�дівель�від�20.01.2010�№ 107).

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

тю�«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ�ПІДПРИЄМСТВО

УКРОРГСИНТЕЗ»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

�онодавством,�для���ладання�до�овор��орен-

ди�земельних�діляно�.

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

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

інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���ме-

жах�земельних�діляно�.

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

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

ри�від�23.01.2012�№ 740/0/18-1/21-12,�Головно-

�о��правління�охорони���льт�рної�спадщини�від

02.10.2012�№ 5581,�Головно�о��правління�Держ-

зема�ентства���м.�Києві�від�03.10.2013�№ 3771.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці Бугаковій Тетяні Іванівні 

для обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Добросусідській, 12&а 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 78/1981 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен&
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас&
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Б��а�овій�Тетяні�Іва-

нівні���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0696� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:296:0010)�із�земель��ом�наль-

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

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

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

с�сідсь�ій,�12-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

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

мадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9093).

2.�Громадянці�Б��а�овій�Тетяні�Іванівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Слісаренку
Володимиру Миколайовичу для обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд у пров. Рилєєва, 7&а 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 80/1983 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пере&

хідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Ки&
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визнати�та�ою,�що�втратила�чинність,�по-

зицію�сімдесят�п’ят��додат�а�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�27.04.2000�№ 106-1/827

«Про�передач���ромадянам���приватн��влас-

ність�земельних�діляно��для�обсл��ов�вання

житлових�б�дин�ів�і��осподарсь�их�б�дівель».

2.�Передати��ромадянин��Слісарен���Воло-

димир��Ми�олайович����приватн��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,0842��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:85:240:0009)�із�земель

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

ди�міста�Києва�для�обсл��ов�вання�житлово�о

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

пров.�Рилєєва,�7-а���Подільсь�ом��районі�

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

та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�№�ПА-7095).

3.�Громадянин��Слісарен���Володимир��Ми-

�олайович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

ня�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

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

нодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Берком» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного
ринкового комплексу з автостоянкою на вул. Серафимовича, 4 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 87/1990 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 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 лист&звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Бер&
ком» від 30.06.2015 № КОП&0607 та від 10.07.2015 № 61, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ної�ділян�и�площею�0,4691��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:105:0020)�від�06.04.2006

№ 66-6-00333,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь-

�ою�радою�та�товариством�з�обмеженою�від-

повідальністю�«Бер�ом»�для�б�дівництва,�е�с-

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

�ово�о��омпле�с��з�автостоян�ою�на�в�л.�Се-

рафимовича,�11���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�на�підставі�п�н�т��25�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�27.05.2004�№ 281/1491�«Про

надання�і�вил�чення�земельних�діляно��та�при-

пинення�права��орист�вання�землею»,�ви�лав-

ши�до�овір�в�новій�реда�ції,�а�саме:

— ��підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�слова�та�цифри

«в�л.�Серафимовича,�11»�замінити�словами�та

цифрою�«в�л.�Серафимовича,�4»;

— ��підп�н�ті�3.1�п�н�т��3�слова�та�цифри

«на�10�(десять)�ро�ів»�замінити�словами�та�циф-

рами�«на�25�(двадцять�п’ять)�ро�ів».

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�06.04.2006�№ 66-6-00333,�підля-

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

нодавства.

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

тю�«Бер�ом»:

3.1.�У�місячний�термін�зверн�тися�до�Департа-

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�із��лопотанням�щодо�ор�аніза-

ції�робіт�по�внесенню�змін�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�06.04.2006�№ 66-6-00333.

3.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі�Де-

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�08.07.2015�

№�057041-12234.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 18.10.2007 № 1009/3842 

«Про передачу Українській Уніонній Конференції Церкви 
Адвентистів сьомого дня земельної ділянки для реконструкції

незавершеного будівництвом об’єкта під медичний центр 
з його подальшими експлуатацією та обслуговуваннями 

на вул. Лариси Руденко, 3 у Дарницькому районі м. Києва» 
із змінами та доповненнями, внесеними рішенням 

Київської міської ради від 18.09.2008 № 297/297
Рішення Київської міської ради № 90/1993 від 1 жовтня 2015 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою по внесенню змін до рішення Київської міської ради
від 18.10.2007 № 1009/3842, відповідно до статей 9, 92 Земельного кодексу України та враховуючи звернення
Української Уніонної Конференції Церкви Адвентистів сьомого дня від 15.02.2012 № 01&023, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�18.10.2007�№ 1009/3842�«Про�пе-

редач��У�раїнсь�ій�Уніонній�Конференції�Цер�-

ви�Адвентистів�сьомо�о�дня�земельної�ділян-

�и�для�ре�онстр��ції�незавершено�о�б�дівниц-

твом�об’є�та�під�медичний�центр�з�йо�о�по-

дальшими�е�спл�атацією�та�обсл��ов�вання-

ми�на�в�л.�Лариси�Р�ден�о,�3���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва»�із�змінами�та�доповненнями,

внесеними�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

18.09.2008�№ 297/297�(справа�№�А-19885,�за-

ява�ДЦ�№ 01006-000101203-014�від�09.09.2013),

а�саме:

— ��назві�та�п�н�ті�2�рішення�слово�«пере-

дач�»�замінити�словом�«надання»,�слова�«для

ре�онстр��ції�незавершено�о�б�дівництвом

об’є�та�під�медичний�центр�з�йо�о�подальши-

ми�е�спл�атацією�та�обсл��ов�ванням»�замі-

нити�словами�«для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�медично�о�центр�»;

— ��преамб�лі�рішення�цифри�«93»�заміни-

ти�цифрами�«92»,�цифри�«124»�ви�лючити;

— ��п�н�ті�2�слова�і�цифри�«в�дов�остро�о-

в��оренд��на�15�ро�ів»�замінити�словами�«��по-

стійне��орист�вання».

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

ди�земельної�ділян�и,���ладений�між�Київсь�ою

місь�ою�радою�та�У�раїнсь�ою�Уніонною�Кон-

ференцією�Цер�ви�Адвентистів�сьомо�о�дня

від�22.05.2009�№ 63-6-00542.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про зміну виду використання та поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «ДОБРО ЛТД» договору 

оренди земельної ділянки для будівництва громадського 
житлового комплексу на Харківському шосе, 210 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 94/1997 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 20, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 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 клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ДОБРО ЛТД»
від 03.08.2015 № КОП&0667, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної

ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«ДОБРО�ЛТД»

для�б�дівництва��ромадсь�о-житлово�о��ом-

пле�с��на�Хар�івсь�ом��шосе,�210���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва.

2.�С�ас�вати�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�23.10.2013�№ 404/9892�«Про�відмов�

товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ДОБРО�ЛТД»�в�поновленні�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�б�дівництва��ом-

пле�с����с�ладі�оптово�о�с�пермар�ет�,�ав-

тостоян�и,�автосалон��та�ма�азин��роздріб-

ної�тор�івлі�на�Хар�івсь�ом��шосе,�210���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва».
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3.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�22.02.2008�№ 63-6-00481

площею� 1,5700� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:167:0033),���ладений�між�Ки-

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

меженою�відповідальністю�«ДОБРО�ЛТД»�для

б�дівництва��омпле�с����с�ладі�оптово�о�с�-

пермар�ет�,�автостоян�и,�автосалон��та�ма�а-

зин��роздрібної�тор�івлі�на�Хар�івсь�ом��шо-

се,�210���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(спра-

ва�№�А-21815).

4.�Змінити�вид�ви�ористання�земельної�ді-

лян�и�площею�1,5700��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:167:0033)�на�Хар�івсь�ом��шо-

се,�210���Дарниць�ом��районі�м.�Києва,�я�а

переб�ває�в�оренді�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�«ДОБРО�ЛТД»,�право��орис-

т�вання�я�ою�посвідчено�до�овором�оренди

земельної�ділян�и�від�22.02.2008�№ 63-6-00481,

та�дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва

�ромадсь�о-житлово�о��омпле�с�.

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

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

ної�ділян�и�від�22.02.2008�№ 63-6-00481,�під-

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

�онодавства.

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

тю�«ДОБРО�ЛТД»:

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

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

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

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

�онодавством,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�22.02.2008�№ 63-6-0048.

6.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

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

06.07.2015�№ 8347/0/12/19-15.

6.3.�Питання�пайової��часті�та���ладання

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

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

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

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

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

ством.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 30.11.2007 № 79&6&00562 (з урахуванням додаткової 

угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки 
від 13.03.2014 № 39) та надання дозволу 

на опрацювання можливості продажу земельної ділянки 
(або продажу права її оренди) на земельних торгах

Рішення Київської міської ради № 99/2002 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про

оренду землі», рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 «Про врегулювання питань прода&
жу земельних ділянок в місті Києві» (із змінами і доповненнями), пункту 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення спільного українсько&бельгій&
сько&ізраїльського підприємства «АРГО&ТРЕЙДІНГ, ЛТД» (товариство з обмеженою відповідальністю) від
06.05.2015 № 45, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ди�земельної�ділян�и�від�30.11.2007�№ 79-6-00562

(з��рах�ванням�додат�ової���оди�про�поновлен-

ня�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

13.03.2014�№ 39)�площею�1,7029��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:521:0058),���ла-

дений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�спіль-

ним���раїнсь�о-бель�ійсь�о-ізраїльсь�им�під-

приємством�«АРГО�ТРЕЙДІНГ,�ЛТД»�(товари-

ство�з�обмеженою�відповідальністю)�на�підста-

ві�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007

№ 662/1323�«Про�передач��спільном����раїн-

сь�о-бель�ійсь�о-ізраїльсь�ом��підприємств�

«АРГО�ТРЕЙДІНГ,�ЛТД»�(товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю)�земельної�ділян�и�для

б�дівництва�та�подальшої�е�спл�атації�с�лад-

сь�их�і�офісних�приміщень�на�в�л.�Червоно-

прапорній���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва»

(справа�№�А-21585).

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

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

звіл:

2.1.�На�опрацювання�земельної�ділян�и�орі-

єнтовною�площею�1,7029��а�для�б�дівництва

та�подальшої�е�спл�атації�с�ладсь�их�і�офіс-

них�приміщень�на�в�л.�Червонопрапорній���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�щодо�можливо-

сті�її�продаж��або�продаж��права�її�оренди�на

земельних�тор�ах.

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

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

�онодавством�У�раїни,�необхідної�для�під�о-

тов�и�земельної�ділян�и,�зазначеної�в�підп�н�-

ті�2.1�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�до�продаж��на�зе-

мельних�тор�ах.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�вжити�ор�ані-

заційних�заходів,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та

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

мельної�ділян�и�орієнтовною�площею�1,7029

�а�для�б�дівництва�та�подальшої�е�спл�атації

с�ладсь�их�і�офісних�приміщень�на�в�л.�Чер-

вонопрапорній���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

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

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

при�по�одженні�прое�т��земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и,�зазначеної��

підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�забезпе-

чити�надання�Департамент��земельних�ре-

с�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�містоб�дівних��мов�і�обмежень�щодо�її�за-

б�дови.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж земельних ділянок фізичній особі — 
підприємцю Чабаку Геннадію Григоровичу 

для експлуатації 
та обслуговування торговельного комплексу 

на вул. Попудренка, 7&а, 7&в, 7&г, 7&д, 9, 9&а (літери «А», «Б») 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 91/1994 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 110, 111, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земель&

ний кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер&
жавної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про затвер&

дження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки держав&
ної та комунальної власності», та з метою приведення у відповідність до норм законодавства рішення Київ&
ської міської ради від 27.11.2009 № 768/2837 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро���та��он-

цепції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

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

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

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

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

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

п�н�т�5),�земельні�ділян�и�за�альною�площею

1,082��а�на�в�л.�Поп�дрен�а,�7-а,�7-в,�7-�,�

7-д,�9,�9-а�(літери�«А»,�«Б»)���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва�(справа�№�Є-1021).

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

���земельних�діляно��(�адастрові�номери

8000000000:66:106:0040,�8000000000:66:106:0041,

8000000000:66:106:0043,�8000000000:66:106:0044,

8000000000:66:106:0045,�8000000000:66:106:0047)

на�в�л.�Поп�дрен�а,�7-а,�7-в,�7-�,�7-д,�9,�9-а�(лі-

тери�«А»,�«Б»)���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

3.�Затвердити�вартість�земельних�діляно���

розмірі�23�973�486,00��рн�(двадцять�три�міль-

йони�дев’ятсот�сімдесят�три�тисячі�чотириста

вісімдесят�шість��ривень�00��опійо�)�на�підста-

ві�е�спертної��рошової�оцін�и�(висново��про

вартість�земельних�діляно��від�27.07.2015).

4.�Продати�фізичній�особі —�підприємцю�Ча-

ба���Геннадію�Гри�орович��земельні�ділян�и

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

ди�міста�Києва�за�альною�площею�1,1017��а

за�23�973�486,00��рн�(двадцять�три�мільйони�дев’-

ятсот�сімдесят�три�тисячі�чотириста�вісімде-

сят�шість��ривень�00��опійо�),�з�них:

— площею�0,3694��а�(�адастровий�номер

8000000000:66:106:0040) —�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о��омпле�с�

на�в�л.�Поп�дрен�а,�9���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва�за�8�038�291,76��рн�(вісім�мільйонів�три-

дцять�вісім�тисяч�двісті�дев’яносто�одна��рив-

ня�46��опійо�);

— площею�0,4484��а�(�адастровий�номер

8000000000:66:106:0041) —�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о��омпле�с�

на�в�л.�Поп�дрен�а,�9-а�(літери�«А»,�«Б»)���Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва�за�9�757�363,36��рн

(дев’ять�мільйонів�сімсот�п’ятдесят�сім�тисяч�три-

ста�шістдесят�три��ривні�36��опійо�);

— площею�0,0039��а�(�адастровий�номер

8000000000:66:106:0043) —�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о��омпле�с�

на�в�л.�Поп�дрен�а,�7-����Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�за�84�865,56��рн�(вісімдесят�чоти-

ри�тисячі�вісімсот�шістдесят�п’ять��ривень�56

�опійо�);

— площею�0,0594��а�(�адастровий�номер

8000000000:66:106:0044) —�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о��омпле�с�

на�в�л.�Поп�дрен�а,�7-в���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�за�1�292�567,76��рн�(один�мільйон

двісті�дев’яносто�дві�тисячі�п’ятсот�шістдесят

сім��ривень�76��опійо�);

— площею�0,2164��а�(�адастровий�номер

8000000000:66:106:0045) —�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о��омпле�с�

на�в�л.�Поп�дрен�а,�7-а���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�за�4�708�950,56��рн�(чотири�міль-

йони�сімсот�вісім�тисяч�дев’ятсот�п’ятдесят

�ривень�56��опійо�);

— площею�0,0042��а�(�адастровий�номер

8000000000:66:106:0047) —�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о��омпле�с�

на�в�л.�Поп�дрен�а,�7-д���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�за�91�393,68��рн�(дев’яносто�одна

тисяча�триста�дев’яносто�три��ривні�68��опі-

йо�).

5.�Затвердити��мови�продаж��фізичній�осо-

бі —�підприємцю�Чаба���Геннадію�Гри�орови-

ч��земельних�діляно��на�в�л.�Поп�дрен�а,�7-а,

7-в,�7-�,�7-д,�9,�9-а�(літери�«А»,�«Б»)���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�(з�ідно�з�додат�ом).

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

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

місь�ої�державної�адміністрації):

6.1.�Під�от�вати�в�двотижневий�термін�необхід-

ні�матеріали�для�оформлення�до�овор����півлі-про-

даж��земельних�діляно��(�адастрові�номери

8000000000:66:106:0040,�8000000000:66:106:0041,

8000000000:66:106:0043,�8000000000:66:106:0044,

8000000000:66:106:0045,�8000000000:66:106:0047)

за�альною�площею�1,1017��а�на�в�л.�Поп�дрен-

�а,�7-а,�7-в,�7-�,�7-д,�9,�9-а�(літери�«А»,�«Б»)��

Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�за�ціною�та�на

�мовах,�визначених�цим�рішенням.

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

ції�обтяжень�права�на�земельні�ділян�и���вста-

новленом��за�онодавством�поряд��.

7.�Фізичній�особі —�підприємцю�Чаба���Ген-

надію�Гри�орович�:

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

��півлі-продаж��земельних�діляно�.

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

них�діляно��з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни�з��рах�ванням�об-

тяжень�права�власності�по��пця�на�земельні

ділян�и,�встановлених�до�овором���півлі-про-

даж��земельних�діляно��відповідно�до��мов

продаж�,�затверджених�цим�рішенням.

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

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

ні�ділян�и�переходить�до�по��пця�після�нотарі-

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

ж��земельних�діляно��та�за��мови�державної

реєстрації�обтяжень�права�власності�по��пця

на�земельні�ділян�и�(заборона�на�продаж�або

інше�відч�ження�земельних�діляно��та/або�ін-

шо�о�речово�о�права�на�них�до�повно�о�розра-

х�н���за�них),�сплати�по��пцем�50�відсот�ів

частини�платеж��за�земельні�ділян�и�та�пені�(�

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

затверджених�цим�рішенням.

9.�Попередити�фізичн��особ� —�підприємця

Чаба�а�Геннадія�Гри�оровича,�що:

9.1.�Право�власності�на�земельні�ділян�и�пе-

реходить�до�по��пця�відповідно�до��мов,�пе-

редбачених�п�н�том�8�цьо�о�рішення,�та�здій-

снюється�з��рах�ванням�обтяжень�цьо�о�пра-

ва,�встановлено�о�до�овором���півлі-продаж�

земельних�діляно��відповідно�до��мов�прода-

ж�,�затверджених�цим�рішенням.

9.2.�Право�власності�на�земельні�ділян�и�мо-

же�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�140,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�01.10.2015�№ 91/1994

УМОВИ
продажу фізичній особі — підприємцю Чабаку Геннадію Григоровичу 

земельних ділянок на вул. Попудренка, 7&а, 7&в, 7&г, 7&д, 9, 9&а 
(літери «А», «Б») у Дніпровському районі м. Києва

1.�Ви�ористов�вати�земельні�ділян�и�за�цільовим�призначенням.

2.�Забезпечити�вільний�дост�п�до�проданих�земельних�діляно��для��онтролю�за�дотриман-

ням�власни�ом��мов�продаж��земельних�діляно��та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�-

атації�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельних�діляно�.
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3.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�пайо-

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

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

5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

дизайн��місь�о�о�середовища�від�16.10.2009�№ 19-10752,�дочірньо�о�підприємства�«Інстит�т

�енерально�о�план��міста�Києва»�від�30.05.2007�№ 1692,�Київсь�ої�місь�ої�санепідстанції�від

12.10.2009�№ 6588,�Державно�о��правління�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища

в�м.�Києві�від�25.07.2007�№ 05-08/4561,�Головно�о��правління�е�оло�ії�та�охорони�природних

рес�рсів�від�05.11.2009�№ 071/04-4-22/5829,�Головно�о��правління�охорони���льт�рної�спад-

щини�від�15.07.2009�№ 4404,�Київсь�о�о��ом�нально�о�об’єднання�зелено�о�б�дівництва�та�е�с-

пл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київзеленб�д»�від�17.07.2007�№ 148-1445,�№ 148-1446�та

від�10.11.2009�№ 148-ДВ0188.

6.�Зарах�вати�до�с�м,�я�і�по��пець�має�сплатити�за�земельні�ділян�и,�аванс���с�мі�7356055,37

�рн.�(сім�мільйонів�триста�п’ятдесят�шість�тисяч�сто�п’ятдесят�п’ять��ривень�37��опійо�),�спла-

чений�відповідно�до���оди�№ 12�від�25.12.2014.�Решта�вартості�земельних�діляно����с�мі

16617430,63��рн.�(шістнадцять�мільйонів�шістсот�сімнадцять�тисяч�чотириста�тридцять��ривень

63��опій�и)�сплач�ється���та�ом��поряд��:

— протя�ом�30��алендарних�днів�після�нотаріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-прода-

ж� —�50�відсот�ів�частини�платеж�,�що�зарахов�ється�до�місцево�о�бюджет�,�що�в�розрах�н��

становить�8308715,32��рн.�(вісім�мільйонів�триста�вісім�тисяч�сімсот�п’ятнадцять��ривень�32��о-

пій�и).�Решта�вартості�земельних�діляно����с�мі�8308715,31��рн.�(вісім�мільйонів�триста�вісім�ти-

сяч�сімсот�п’ятнадцять��ривень�31��опій�а)�сплач�ється���розстроч���протя�ом�трьох�ро�ів�рів-

ними�частинами�з�наст�пно�о�місяця,�що�настає�за�місяцем,�в�я�ом��здійснено�перший�платіж,

але�не�пізніше�ніж�до�25�числа��ожно�о�місяця.

7.�Розмір�платеж��визначається�із�врах�ванням�інде�с��інфляції,�встановлено�о�Держ�омста-

том�за�період�з�місяця,�що�настає�за�тим,�в�я�ом��внесено�перший�платіж,�по�місяць,�що�пере-

д�є�місяцю�внесення�платеж�,�при�цьом��інде�с�інфляції�не�може�б�ти�меншим�100�%.

8.�По��пець�має�право�достро�ово�сплатити�решт��вартості�земельних�діляно��після�внесен-

ня�першо�о�або�чер�ово�о�платеж�.

У�разі�достро�ової�сплати�зобов’язань�по�до�овор����півлі-продаж��нарах�вання�інде�с��ін-

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

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

ня�останньо�о�(достро�ово�о)�платеж�.

9.�До�овором���півлі-продаж��земельних�діляно��передбачити,�що���разі�прострочення�ви-

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

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

та�відсот�а)�від�с�ми�прострочено�о�платеж��(�рошово�о�зобов’язання).�Нарах�вання�пені�за

прострочення�ви�онання�зобов’язання�здійснюється�на�день�фа�тично�о�по�ашення�бор�ових

зобов’язань;

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

час�прострочення;

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

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

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

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

11.�При�простроченні�по�ашення�платеж��на�два�місяці,�починаючи�з�25�числа�місяця,�в�я�о-

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

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

чення�платеж��по��пець�зобов’язаний�сплатити�решт��(залишо�)�вартості�земельних�діляно�.

12.�У�до�оворі���півлі-продаж��земельних�діляно��встановити�обтяження�права�власності�по-

��пця�на�земельні�ділян�и�шляхом�на�ладення�заборони�на�розпорядження�земельними�ділян-

�ами,�в�том��числі�продаж�або�інше�відч�ження�по��пцем�земельних�діляно��та/або�інших�ре-

чових�прав�на�земельні�ділян�и�до�повно�о�розрах�н���за�них�з�ідно�з��мовами�до�овор����пів-

лі-продаж�,�зо�рема�заборонити:

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

ляно�,�а�та�ож�передавати�земельні�ділян�и�в�застав��(іпоте��)�та�до�стат�тно�о��апітал��юри-

дичних�осіб;

— поділ�земельних�діляно��або�їх�об’єднання�з�іншими�земельними�ділян�ами;

— ��разі�передачі�по��пцем�земельних�діляно��в�оренд��надавати�з�од��орендарям�на�заста-

в��(іпоте��)�права�оренди�земельних�діляно�,�а�та�ож�на�передач��(внесення)�права�оренди�зе-

мельних�діляно��до�стат�тно�о��апітал��юридичних�осіб;

— ��ладати�до�овори�с�перфіцію�та�вчиняти�б�дь-я�і�інші�дії�та�правочини,�я�і�мож�ть�спри-

чинити�або�пов’язані���майб�тньом��з�переходом�права�власності�на�земельні�ділян�и�до�інших

осіб.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, що перебуває 
в оренді товариства з обмеженою відповідальністю «КОЗАК» 

на вул. Ревуцького, 40 у Дарницькому районі м. Києва, 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
та передачу громадянці Сотниковій Тетяні Михайлівні 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
багатофункціональної СТО і благоустрою зеленої зони 

на просп. Миколи Бажана, 1&т у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 96/1999 від 1 жовтня 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, враховуючи звернення товариства з об&
меженою відповідальністю «КОЗАК» від 30.04.2015 № К&24757, від 22.04.2015 № 598 та від 25.08.2015 № 12.13,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и�та

поділ�земельної�ділян�и��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�пло-

щею� 2,3561� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:003:0055)�на�в�л.�Рев�ць�о�о,

40���Дарниць�ом��районі�м.�Києва,�що�переб�-

ває�в�оренді�товариства�з�обмеженою�відпо-

відальністю�«КОЗАК»�на�підставі�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и,�зареєстровано�о�в��ни-

зі�записів�державної�реєстрації�до�оворів�від

05.12.2014�№ 198,�на�сформовані�в�межах��а-

те�орії�земель�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови�земельні�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання��омпле�с��б�дівель�тор�овель-

но�о�та�адміністративно�о�призначення�і�бла-

�о�строю�зеленої�зони�на�в�л.�Рев�ць�о�о,�40

��Дарниць�ом��районі�м.�Києва�на:

-�земельн��ділян���площею�2,3122��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:003:0058);

-�земельн��ділян���площею�0,0439��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:003:0057),�спра-

ва�А-21691.

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

ної�ділян�и,�зареєстровано�о�в��низі�записів

державної�реєстрації�до�оворів�від�05.12.2014

№ 198,�залишивши�в�оренді���товариства�з�об-

меженою�відповідальністю�«КОЗАК»�до�05.12.2019

земельн��ділян���площею�2,3122��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:003:0058)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання��омпле�с��б�ді-

вель�тор�овельно�о�та�адміністративно�о�при-

значення�і�бла�о�строю�зеленої�зони�на�в�л.

Рев�ць�о�о,�40���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�в�межах��ате�орії�земель�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови.

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

тю�«КОЗАК»���місячний�термін�надати�до�Депар-

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

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

державної�адміністрації)�до��менти,�визначе-

ні�за�онодавством,�необхідні�для���ладання

до�овор��про�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и,�зареєстровано�о�в��ни-

зі�записів�державної�реєстрації�до�оворів�від

05.12.2012�№ 198.

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

ведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Сотни-

�овій�Тетяні�Михайлівні,�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�ба�атоф�н�ціональної�СТО�і�бла-

�о�строю�зеленої�зони�на�просп.�Ми�оли�Бажа-

на,�1-т���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01104-187310-014�від

03.09.2015,�справа�Д-7128).

5.�Передати��ромадянці�Сотни�овій�Тетяні

Михайлівні,�за��мови�ви�онання�п�н�тів�6�та

7�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�5�ро�ів�земель-

н��ділян���за�альною�площею�0,1254��а,���то-

м��числі�площею�0,0361��а�в�межах�червоних

ліній� (�адастровий� номер

8000000000:90:003:0056,�витя��з�Державно-

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

���№�НВ-8000192572015)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�ба�атоф�н�ціональної�СТО�і

бла�о�строю�зеленої�зони�на�просп.�Ми�оли

Бажана,�1-т���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

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

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

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

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

від�24.04.2015�№ 36734862).

6.�Громадянці�Сотни�овій�Тетяні�Михайлів-

ні:

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

15.05.2015�№ 5987/0/12/19-15,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���місті�Києві�від

08.06.2015�№ 19-26-0.3-8544/2-15.

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

тю�«КОЗАК»�та��ромадянці�Сотни�овій�Тетяні

Михайлівні:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельних�діляно�.

7.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

м��за�онодавством�У�раїни.

8.�Попередити�земле�орист�вачів,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, що перебуває 
в оренді товариства з обмеженою відповідальністю 

«АГРОТОПСЕРВІС» на вул. Зарічній, 1 
у Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до договору

оренди земельної ділянки від 24.10.2008 № 63&6&00516
Рішення Київської міської ради № 97/2000 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 79&1, 83, 93, 116, 120, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, пункту 34 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 30 Закону України «Про
оренду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких за&
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши тех&
нічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТОПСЕР&
ВІС» від 21.05.2014 № К&24810, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

вариства�з�обмеженою�відповідальністю�«А�-

ротопсервіс»�для�б�дівництва,�обсл��ов�ван-

ня�та�е�спл�атації�автозаправної�станції�на�в�л.

Зарічній,�1���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�та

по�одити�поділ�земельної�ділян�и��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

площею� 0,3378� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:013:0177)�на�в�л.�Зарічній,�1��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва,�що�переб�ває

в�оренді�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«А�ротопсервіс»�на�підставі�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и,�зареєстровано�о�в

�низі�записів�державної�реєстрації�до�оворів

від�24.10.2008�№ 63-6-00516,�на�сформовані

в�межах��ате�орії�земель�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови�земельні�ділян�и�для�б�дівниц-

тва,�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�автоза-

правної�станції,�а�саме:

-�земельн��ділян���площею�0,2057��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:013:0180);

-�земельн��ділян���площею�0,0270��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:013:0179);

-�земельн��ділян���площею�0,1051��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:62:147:0178)�спра-

ва�А-21636,��лопотання�№�К-24810�від�21.05.2014.

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

ної�ділян�и,�зареєстровано�о�в��низі�записів

державної�реєстрації�до�оворів�від�24.10.2008

№ 63-6-00516,�залишивши�в�оренді�товари-

ства�з�обмеженою�відповідальністю�«А�ротоп-
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сервіс»�на�15�ро�ів�в�межах��ате�орії�земель

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови�земельн�

ділян���площею�0,2057��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:013:0180)�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�автозаправної�стан-

ції�на�в�л.�Зарічній,�1���Дарниць�ом��районі�м.

Києва.

3.�У�зв’яз���з�поділом�земельної�ділян�и�з�ід-

но�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення���ласти�з�това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�«А�-

ротопсервіс»�новий�до�овір�оренди�на�земель-

н��ділян���площею�0,1051��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:62:147:0178),�в�том��числі�в�ме-

жах�червоних�ліній�0,1051��а�стро�ом�на�5�ро-

�ів�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�автоза-

правної�станції.

4.�Земельн��ділян���площею�0,0270��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:90:013:0179)�за-

рах�вати�до�земель�запас��житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови.

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

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

ної�ділян�и�від�24.10.2008�№ 63-6-00516,�під-

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

�онодавства.

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

тю�«А�ротопсервіс»:

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

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

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

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

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

вор��про�оренд��земельної�ділян�и.

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

ментації,�а�та�ож�питання�пайової��часті���роз-

вит���інфрастр��т�ри�міста�виріш�вати�в�по-

ряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.

7.�Попередити�земле�орист�вачів,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у безоплатній передачі громадянам 
Туріну Володимиру Юхимовичу, 

Туріну Ігорю Юхимовичу земельної ділянки 
для ведення садівництва, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, для будівництва 
індивідуального гаража на вул. Червонофлотській, 34 

у Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 100/2003 від 1 жовтня 2015 року

Розглянувши заяву Туріна Володимира Юхимовича від 25.11.2003 та заяву Туріна Ігоря Юхимовича від
06.06.2005, на виконання постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 27.06.2012 у справі
№ 2610/3926/2012, враховуючи те, що державну реєстрацію земельної ділянки не проведено, кадастровий но&
мер не присвоєно та ділянку не сформовано, відповідно до ухвал Шевченківського районного суду м. Києва
від 04.03.2005 № 2&324/05 та від 25.10.2005, керуючись статтями 9, 79&1, 118, 121, 123 Земельного кодексу Укра&
їни, статтями 16, 24, пунктом 3 розділу VII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про дер&
жавний земельний кадастр», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду&
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���передачі�земельної�ділян�и��

власність��ромадянам�Т�рін��Володимир��Юхи-

мович��та�Т�рін��І�орю�Юхимович��для�б�дів-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д,�для�ведення

садівництва�та�б�дівництва�індивід�ально�о��а-

ража�за�альною�площею�0,2768��а�з��рах�ван-

ням�ідеальних�частин���домоволодінні�на�в�л.

Червонофлотсь�ій,�34�в�Оболоньсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А�21641).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про зміну виду використання земельних ділянок 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФЕРБАНЕ» для будівництва та обслуговування багатоквартир&
ного житлового будинку на вул. Горлівській, 215&а, 215&б, 215&в 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 93/1996 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 20 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких за&
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 час&
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Департамен&
ту містобудування та архітектури від 27.07.2015 № 9525/0/12/19&15, розглянувши лист ТОВАРИСТВА З ОБМЕ&
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРБАНЕ» від 30.07.2015 № 30&07/2015 та технічну документацію із землеуст&
рою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ФЕРБАНЕ»�змінити�вид

ви�ористання�земельних�діляно��площею�0,0949

�а�(�адастровий�номер�8000000000:90:167:0057)

на�в�л.�Горлівсь�ій,�215-а,�площею�0,0916��а

(�адастровий�номер�8000000000:90:167:0056)

на�в�л.�Горлівсь�ій,�215-б,�площею�0,0950��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:167:0058)�на�в�л.

Горлівсь�ій,�215-в���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва,�право�власності�на�я�і�посвідчено�витя�а-

ми�з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на�не-

р�хоме�майно�про�реєстрацію�права�власності

від�16.04.2014�№ 20598497,�№ 20603120,

№ 20608164,�та�дозволити�ТОВАРИСТВУ�З�ОБ-

МЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ФЕРБАНЕ»

ви�ористов�вати�ці�ділян�и�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�ба�ато�вартирно�о�житлово-

�о�б�дин���(справа�А-21842).

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ФЕРБАНЕ»:

2.1.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

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

27.07.2015�№ 9525/0/12/19-15.

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

них�діляно��відповідно�до�вимо��статті�91�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�У�випад���необхідності�зміни�цільово�о

призначення�земельних�діляно��отримати�до-

звіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�відповідно�до�стат-

ті�20�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки державному підприємству

Міністерства оборони України «Укроборонпостачальник» 
для експлуатації та обслуговування будівель гаража, 

облаштування та експлуатації об’єктів інженерно&транспортної
інфраструктури на вул. Відпочинку, 9&а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 98/2001 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 Прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер&
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само&
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь&
ка рада

ВИРІШИЛА:

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

відведення�земельної�ділян�и�площею�1,2189

�а�(�адастровий�номер�8000000000:75:069:0012)

Державном��підприємств��Міністерства�обо-

рони�У�раїни�«У�роборонпостачальни�»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель��ара-

жа,�облашт�вання�та�е�спл�атації�об’є�тів�інже-

нерно-транспортної�інфрастр��т�ри�на�в�л.

Відпочин��,�9-а���Святошинсь�ом��районі�

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

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

рони�та�іншо�о�призначення,�заява�ДЦ�№ 030-

000186991-014�від�29.08.2015,�справа�Д-7143).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 05.05.2004 № 91&6&00251

Рішення Київської міської ради № 89/1992 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120 Земельного кодексу України, статей 2, 30 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», статей 512, 513, 521 Цивільного кодексу України, розглянувши заяву товариства
з обмеженою відповідальністю «Науково&виробнича фірма «Укрспецсервіс» та приватного підприємства «ІН&
ТЕРСЕРВІС&2009», посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Манойло Н. Г.
від 19.06.2015, зареєстрованого в реєстрі № 2043, № 2044, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�05.05.2004�№ 91-6-00251

площею� 0,0401� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:146:0033),���ладено�о�між�Ки-

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

меженою�відповідальністю�«На��ово-вироб-

нича�фірма�«У�рспецсервіс»�для�б�дівництва,

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

тивної�б�дівлі�на�в�л.�Злато�стівсь�ій,�24-а��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�на�підста-

ві�п�н�т��55�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�25.09.2003�№ 31/905�«Про�надання�і�ви-

л�чення�земельних�діляно��та�припинення

права��орист�вання�землею»,���зв’яз���з�пе-

реходом�права�власності�на�нер�хоме�май-

но�(свідоцтво�про�право�власності�на�нер�-

хоме�майно�від�24.02.2015),�а�саме:�заміни-

ти�сторон��по�до�овор��«товариство�з�обме-

женою�відповідальністю�«На��ово-виробни-

ча�фірма�«У�рспецсервіс»�на�сторон��«при-

ватне�підприємство�«ІНТЕРСЕРВІС-2009»

(справа�А-21675).

2.�Приватном��підприємств��«ІНТЕРСЕРВІС-

2009»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

��межах�земельної�ділян�и.

2.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.�Приватном��підприємств��«ІНТЕРСЕРВІС-

2009»���місячний�термін�надати�до�Департа-

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

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

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

�онодавством,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�та�внесення�змін�до�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�від�05.05.2004

№ 91-6-00251.

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

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію 
земельної ділянки громадянам Сорокіну Андрію Олексійовичу

та Гречушкіну Григорію Миколайовичу 
для обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Листопадній, 2 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 168/2071 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
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Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

27��вітня�2016�р.�за�№ 41/1354

Про внесення змін 
до Тарифів та структури тарифів на послуги 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо

для здійснення розрахунків із споживачами 
залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа

місяця, що настає за розрахунковим
Розпорядження № 206 від 8 квітня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядуван&
ня в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово&комунальні послуги», поста&
нов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре&
єстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 01 червня 2011 ро&
ку № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово&комунальні послуги», з ме&

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

27��вітня�2016�р.�за�№ 41/1354

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

8.04.2016�р.�№�206

Зміни до Тарифів та структури тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, 

по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, 
що настає за розрахунковим

тою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно&гігієнічного, протипожеж&
ного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого са&
моврядування:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�та�стр��т�ри�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та

приб�дин�ових�територій,�я�і�надають�ви�онавці�цих�посл��,�по��ожном��б�дин���о�ремо�для

здійснення�розрах�н�ів�із�споживачами�залежно�від�оплати�останніми�не�пізніше�або�після�20

числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим,�встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30�вересня�2014�ро���№ 1078,

зареєстрованим�в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�20�жовтня�2014�ро���за�№ 42/1095

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�06�березня�2015�ро���№ 210),�що�додаються.

2.�Позиції�268—280�розділ��«Шевчен�івсь�ий�район»�Тарифів�та�стр��т�ри�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій,�я�і�надаються�с�б’є�тами��оспо-

дарювання�по��ожном��б�дин���о�ремо�для�здійснення�розрах�н�ів�із�споживачами,�в�залеж-

ності�від�оплати�останніми�не�пізніше�або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим,

встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�15��р�дня�2011�ро���№ 2380,�зареєстрованим�в�Головном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�17�люто�о�2012�ро���за�№ 9/926,�ви�лючити.

3.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о�оприлюднення.
Голова В. Кличко

1. Розділ "Печерський район"  доповнити такими позиціями:

18 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Щорса 36�б 0,4899 1,5921 0,1189 0,0000 0,2873 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0527 0,9026 0,0126 0,0688 0,0000 0,1666 0,0999 0,44 5,81 5,30 5,81 5,30

19 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Щорса 36�в 0,2110 2,1472 0,0794 0,0000 0,7949 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0339 0,5945 0,0030 0,0297 0,0000 0,2587 0,1383 0,49 6,47 5,23 6,47 5,23

20 ТОВ "Житло�Сервіс" Кловський узвіз 5 0,1755 2,7086 0,1762 0,0000 0,2518 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0430 0,9026 0,0009 0,0247 0,0000 0,1483 0,0896 0,51 6,77 6,32 6,77 6,32

21 ТОВ "Житло�Сервіс" Кловський узвіз 7 0,1158 1,7715 0,0456 0,0000 0,5209 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0176 0,9025 0,0009 0,0163 0,0000 0,3311 0,2809 0,46 6,09 5,03 6,09 5,03

2. Розділ "Солом'янський  район"  доповнити такою позицією:

18 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Протасів Яр 8 0,6947 2,0548 0,0512 0,0000 0,3849 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0172 0,9026 0,0210 0,0976 0,0000 0,1291 0,0751 0,50 6,65 6,04 6,65 6,04

3. Розділ "Шевченківський  район"  доповнити такими позиціями:

21 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Гончара Олеся 26 0,3042 2,5026 0,1075 0,0000 0,2344 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0493 0,9026 0,0019 0,0427 0,0000 0,2522 0,1063 0,51 6,75 6,30 6,75 6,30

22 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Ірининська 5/24 0,3723 2,1009 0,0810 0,0000 0,2058 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0347 0,9025 0,0019 0,0523 0,0000 0,1914 0,1631 0,47 6,22 5,73 6,22 5,73

23 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Круглоуніверситетська 3�5 0,2795 2,5997 0,1234 0,0000 0,2518 0,0000 0,6280 0,0000 0,0000 0,0000 0,0400 0,9559 0,0018 0,0393 0,0000 0,3497 0,1548 0,54 7,16 6,62 7,16 6,62

24 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Кудрявська 13�19 0,4038 1,9202 0,1010 0,0000 0,1468 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0427 0,9025 0,0112 0,0567 0,0000 0,1454 0,1277 0,45 5,89 5,53 5,89 5,53

25 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Павлівська 18 0,1251 1,3754 0,1362 0,0000 0,2091 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0461 0,9026 0,0007 0,0176 0,0000 0,2444 0,1237 0,38 5,00 4,56 5,00 4,56

26 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Паторжинського 14 0,3268 2,6546 0,0698 0,0000 0,1841 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0327 0,9026 0,0024 0,0459 0,0000 0,1712 0,0748 0,51 6,70 6,35 6,70 6,35

27 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Тургенєвська 28�а�
30�а

0,4183 2,3952 0,1066 0,0000 0,1570 0,0000 0,6074 0,0000 0,0000 0,0000 0,0418 0,9028 0,0026 0,0588 0,0000 0,2718 0,1131 0,51 6,70 6,34 6,70 6,34

28 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Тургенєвська 44 0,5397 2,1743 0,1610 0,0000 0,5051 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,1650 0,9026 0,0039 0,0759 0,0000 0,2666 0,0424 0,54 7,19 6,46 7,19 6,46

29 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Тургенєвська 45�49 0,2584 0,9885 0,1057 0,0000 0,1861 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0392 0,9025 0,0025 0,0363 0,0000 0,2546 0,1000 0,35 4,60 4,22 4,60 4,22

30 ТОВ "Житло�Сервіс" вул. Хмельницького Богдана 80�82 0,8465 2,0915 0,1131 0,0000 0,2776 0,0000 0,6076 0,0000 0,0000 0,0000 0,0506 0,5805 0,0083 0,1189 0,0000 0,4852 0,3447 0,55 7,29 6,47 7,29 6,47

31 ТОВ "Житло�Сервіс" пров. Бехтерівський 14 0,7689 2,9843 0,1679 0,0000 0,1463 0,0000 0,6075 0,0000 0,0000 0,0000 0,0368 0,6745 0,0212 0,1080 0,0000 0,0780 0,1588 0,58 7,59 7,19 7,59 7,19

Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Передати��ромадянам�Соро�ін��Андрію

Оле�сійович��та�Греч�ш�ін��Гри�орію�Ми-

�олайович����спільн��част�ов��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,0593��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:79:264:0007)�для

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

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Листо-

падній,�2���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

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

альної��ромади�міста�Києва,�в�том��числі:

— �ромадянин��Соро�ін��Андрію�Оле�сійо-

вич� —�3/5�від�0,0593��а�(свідоцтво�про�право

на�спадщин��за�за�оном�від�10.01.2007�№ 7-14);

— �ромадянин��Греч�ш�ін��Гри�орію�Ми-

�олайович� —�2/5�від�0,0593��а�(до�овір���-

півлі-пролаж��2/5�частини�житлово�о�б�-

дин���від�07.07.2012�№ 1118,�витя��про

Державн��реєстрацію�прав�від�25.07.2012

№ 1018)�(�ате�орія�земель —�землі�житло-

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

9205).

2.�Громадянам�Соро�ін��Андрію�Оле�сійо-

вич��та�Греч�ш�ін��Гри�орію�Ми�олайович�:

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

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

мельно�о��оде�с��У�раїни.

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

до��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначе-

ном��за�онодавством�У�раїни.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Десят��позицію�додат�а�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�18.09.2008�№ 317/317

«Про�приватизацію�земельних�діляно��для

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

дин�ів,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д»�ви-

знати�та�ою,�що�втратила�чинність.

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

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

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

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

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

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

�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14 травня 2015 року № 465
«Про запровадження пілотного проекту «Картка учня» 

в рамках проекту «Картка киянина» 
в деяких загальноосвітніх навчальних закладах 

територіальної громади міста Києва Печерського району»
Розпорядження № 223 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 ро%
ку № 104/9161 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина» з метою
удосконалення системи доступу до загальноосвітніх закладів територіальної громади міста Києва, впровадження безготівкових
форм розрахунків, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради� (Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�14�травня�2015�ро���№ 465

«Про�запровадження�пілотно�о�прое�т��«Карт�а��ч-

ня»�в�рам�ах�прое�т��«Карт�а��иянина»�в�дея�их

за�альноосвітніх�навчальних�за�ладах�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�Печерсь�о�о�район�»�та-

�і�зміни:

��п�н�ті�1�слова�та�цифри�«до�31��р�дня�2015�ро��»

замінити�словами�та�цифрами�«до�01�вересня�2016�ро-

��».

��підп�н�ті�4.3�п�н�т��4�слова�та�цифри�«до�31��р�дня

2015�ро��»�замінити�словами�та�цифрами�«до�01�верес-

ня�2016�ро��».

Голова В.Кличко

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ
âàêàíòíèõ ïîñàä:

- äèðåêòîð ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó "Ã³äðîïàðê"

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä
ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ
ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî
áàòüêîâ³,÷èñëî,ì³ñÿöü,ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî,
â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó
ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó
òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî
íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,
êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿
ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà
ïðîåêò ïðîãðàìè ðîçâèòêó ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó "Ã³äðîïàðê" íà
îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

- ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó ïî
îõîðîí³, ðåñòàâðàö³¿ òà âèêîðèñòàííþ ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³
çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: ïîâíà âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìó
ï³äãîòîâêè (ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò). Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì çà ïðîôåñ³ÿìè
êåð³âíèê³â íèæ÷îãî ð³âíÿ íå ìåíøå 5 ðîê³â.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç ôîòîãðàô³ºþ,
àâòîá³îãðàô³ÿ, êîï³ÿ ïàñïîðòà, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó òà òðóäîâó
ä³ÿëüí³ñòü, êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà (çà íàÿâíîñò³), ïðîåêò ïðîãðàìè
ðîçâèòêó Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó ïî îõîðîí³, ðåñòàâðàö³¿
òà âèêîðèñòàííþ ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é íà 1 òà
5 ðîê³â.

Çàâåðøåííÿ ðîçðîáêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ âóëèöü Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî,
Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà òà Ìåòðîëîã³÷íà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ìiñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ ïðîöåäóðè ðîçðîáêè
ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ âóëèöü Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî,Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà òà Ìåòðîëîã³÷íà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ âóëèöü Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî,Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà òà Ìåòðîëîã³÷íà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013ð. ¹ 518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³" ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ
îá'ºêò³â.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 555 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³" ó Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ç 22 òðàâíÿ ïî 20 ÷åðâíÿ 2015 ð. áóëî
ðîçì³ùåíî åêñïîçèö³þ ìàòåð³àë³â ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿.

Ïðîåêò äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïðîéøîâ ãðîìàäñüêå ñëóõàííÿ, ïðî ùî áóëî îïóáë³êîâàíî ó ãàçåò³ "Õðåùàòèê" â³ä
22.05.2015 ¹ 72 (4668).

Ï³ä ÷àñ ïîñë³äóþ÷îãî äîîïðàöþâàííÿ òà êîðèãóâàííÿ ìàòåð³àë³â ÄÏÒ áóëî óðàõîâàíî ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ
ãðîìàäñüêîñò³, þðèäè÷íèõ, ô³çè÷íèõ îñ³á çà ðåçóëüòàòàìè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, ðåêîìåíäàö³¿ òà çàóâàæåííÿ, âèêëàäåí³ â
ðåöåíç³¿ òà ó âèñíîâêàõ äåðæàâíèõ îðãàí³â.

Ðàçîì ç òèì, âðàõîâàíî ðåêîìåíäàö³¿ ³ ïðîïîçèö³¿, ùî áóëè íàäàí³ â ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ ñåêö³¿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè â³ä 21.09.2015 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 055-à-15.

Îñòàòî÷íèé âàð³àíò ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðîçì³ùåíèé íà ñàéò³ www.kga.gov.ua.

Â.î. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Þ.Òàö³é

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó

íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Àê. Çàáîëîòíîãî, 20-À.
Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 18,00 êâ.ì.
Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ: Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî
á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 3,74392 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 1 ãðí íà ð³ê (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-Á, ì. Êè¿â, 03040, òåë./ôàêñ
525-21-44).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Ïå÷åí³çüêà, 2/9 (2-é ïîâåðõ). Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 105,4 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ³íøå âèêîðèñòàííÿ (íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã), (çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 1 770 000,00 ãðí.Îðåíäíà ñòàâêà 15 %.Îðåíäíà
ïëàòà 1789, 45 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëèíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü— Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-

ì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-

ãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ íà áóëüâàð³ Ïåðîâà, 15Â, öîêîëüíèé ïîâåðõ,

çàãàëüíà ïëîùà — 35,10 êâ. ì; áóëüâàð Ïåðîâà, 15Â, öîêîëüíèé ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 99,95 êâ. ì; áóëü-

âàð Ïåðîâà, 15Â, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 78,40 êâ. ì. Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —

ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³-

òàö³þ òà àäàïòàö³þ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ³íâàë³ä³â, ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó. Îðåíäíà ïëàòà çà

ð³ê (áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìà-

þòüñÿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-

òðàö³ÿ, êàá. 311. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 292-23-07, 559-39-34.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 18,0 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå
çà àäðåñîþ: âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 4-à.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2015 — 493 000,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð”
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 13, 284-54-76).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³
ë³êè; 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà — 12%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 4930,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîþ ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Åêñïëóàòàö³éíà ñëóæáà ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèôó íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é ó ì. Êèºâ³ çà àäðåñàìè:

- âóë. ². Ñ³ðêà, 8 — òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é 11.09 ãðí;
-ïðîñï.Ìîñêîâñüêèé,16 —òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é 16,48 ãðí;
òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 13,37 ãðí.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ äî 13.05.2016 ð. çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 33Â,

êàá. ¹3, òåë. 256-93-97, òåë. ôàêñ. 235-60-38.
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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 47176
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ì²ÑÒÎ

Ì²ÑÜÊÈÌ ïðîô³ëüíèì ñëóæáàì äîðó÷åíî áëàãîóñò-
ðî¿òè òà ïîë³ïøèòè ñàí³òàðíèé ñòàí óñ³õ êëàäîâèù
Êèºâà äëÿ ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ ¿õíüîãî â³äâ³ä-
óâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïîìèíàëüíèõ äí³â ç 8 äî
11 òðàâíÿ. Â³äïîâ³äí³ çàõîäè çàòâåðäæåíî ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ÊÌÄÀ, ÿêå ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Óñüîãî çàïëàíîâàíî î÷èñòèòè â³ä ñì³òòÿ 576 ãà
òåðèòîð³¿, áëàãîóñòðî¿òè 202 â³éñüêîâèõ ïîõîâàííÿ
òà ìåìîð³àëè, â³äðåìîíòóâàòè òà ïîôàðáóâàòè 660
êîíòåéíåð³â äëÿ ñì³òòÿ, îíîâèòè îãîðîæ³, âîðîòà,
ôàñàäè, áîðäþðè, ãðîìàäñüê³ âáèðàëüí³ òîùî.

Îòæå, ïîìèíàëüí³ äí³ çàïëàíîâàíî íà êëàäîâè-
ùàõ:

8 òðàâíÿ 2016 ðîêó:
Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí — Ïèðîã³âñüêå, Êîð÷óâàò-

ñüêå, Ìèøîëîâñüêå, ×àïàºâñüêå;
Áðîâàðñüêèé ðàéîí — Ï³âí³÷íå;
Äåñíÿíñüêèé ðàéîí — Ë³ñîâå;
Îáîëîíñüêèé ðàéîí — Ïóùà-Âîäèöüêå;
Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí — Ï³âäåííå;
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí — Ñâÿòîøèíñüêå, Áðàò-

ñüêå, Ìèõàéë³âñüêå;
Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí — Ñîëîì’ÿíñüêå, Ñîâñüêå, Øó-

ëÿâñüêå;
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí — Ñòàðîîáðÿäíå, Äåðæàâ-

íèé ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíèé Ëóê’ÿí³âñüêèé çàïîâ³ä-
íèê.

9 òðàâíÿ 2016 ðîêó:
Äàðíèöüêèé ðàéîí — Äàðíèöüêå, Ïîçíÿê³âñüêå,

Áîðòíè÷àíñüêå;
Äåñíÿíñüêèé ðàéîí — Âèãóð³âñüêå, Òðîºùèíñüêå;
Ïå÷åðñüêèé ðàéîí — Çâ³ðèíåöüêå, Ìåìîð³àë íà

ìîãèë³ Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà â ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè;
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí — Êóðåí³âñüêå;
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí — Á³ëè÷àíñüêå;
Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí — Æóëÿíñüêå;
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí — Â³éñüêîâå.
10 òðàâíÿ 2016 ðîêó:
Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí — Áàéêîâå, ÐÑ ÑÊÏ «Êè¿â-

ñüêèé êðåìàòîð³é»;
Äåñíÿíñüêèé ðàéîí — Áèê³âíÿíñüêå.
11 òðàâíÿ 2016 ðîêó:
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí — Ì³íñüêå �

Ñóä óíåìîæëèâèâ ïåðåïðîäàæ 
çåìë³ ï³ä ñêâåðîì Íåáåñíî¿ Ñîòí³

«ÑÓÄ óíåìîæëèâèâ ïåðåïðîäàæ
çåìë³ ï³ä ñêâåðîì Íåáåñíî¿ Ñîò-
í³. Ò³ëüêè ùî çàäîâîëåíå êëîïî-
òàííÿ ïðîêóðàòóðè òà ÊÌÄÀ»,—
çàÿâèâ êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Â³í íàãàäàâ, ùî ç 2007 ðîêó öþ
çåìëþ ê³ëüêà ðàç³â ïåðåïðîäàâàëè.

«Ïîçèö³ÿ ì³ñòà ÷³òêà—æîäíî-
ãî áóä³âíèöòâà ó ñêâåð³ Íåáåñíî¿
Ñîòí³ íå áóäå. Ìè ïîâåðíåìî öþ
çåìëþ ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè»,—çà-
ïåâíèâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

ßê â³äîìî, ñêâåð Íåáåñíî¿ Ñîò-
í³ íà âóëèö³ Ìèõàéë³âñüê³é âëàñ-

íèìè çóñèëëÿìè îáëàøòóâàëè
ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ òà âîëîíòåðè.
Óæå ê³ëüêà ðîê³â âîíè áîðÿòüñÿ
ïðîòè çàáóäîâè öüîãî ì³ñöÿ, äå
ïëàíóâàëè çâåñòè ãîòåëü. Ó ñ³÷-
í³ öüîãî ðîêó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî äîðó÷èâ
ñòâîðèòè ñï³ëüíó ðîáî÷ó ãðóïó
ç àêòèâ³ñò³â ³ ïðåäñòàâíèê³â ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè ç ìåòîþ ïîâåðíåí-
íÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóëèö³ Ìè-
õàéë³âñüê³é òà çáåðåæåííÿ ðîç-
òàøîâàíîãî íà í³é ñêâåðó �

ÎÄÈÍÀÄÖßÒÜ õóäîæíèê³â äîëó÷èëèñü äî ³í³ö³àòè-
âè ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ îçäîáèòè åíåðãåòè÷í³ îá’ºêòè ñòî-
ëèö³ ìóðàëàìè. Ñò³íè ñåìè òåïëîïóíêò³â òà îäí³º¿
òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ âæå çàðàç ïðèêðàøà-
þòü ñïðàâæí³ øåäåâðè âóëè÷íîãî ìèñòåöòâà. Íà-
ïðèêëàä, çà àäðåñîþ: âóë. Øàëåòò, 10 õóäîæíèêè
êîìàíäè «Äèâîâèæí³» ñâîºþ ðîáîòîþ çàêëèêàþòü
äî åêîíîì³¿ åëåêòðîåíåðã³¿. Ìàêñèì Äåíèñåíêî íà-
çâàâ ñâ³é âèòâ³ð íà âóë. Ìèëîñëàâñüê³é, 25 —»Åíåð-
ã³ÿ». Éîãî ðîáîòà ïðî áåçìåæíå äæåðåëî åíåðã³¿ äëÿ
êîæíî¿ ëþäèíè, ïðî ÿñêðàâ³ñòü òà íàñè÷åí³ñòü ñà-
ìîãî æèòòÿ.

×åòâåðî õóäîæíèê³â îá’ºäíàëàñü ðàçîì ³ç ïðà-
ö³âíèêàìè öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â ÊÈ¯ÂÅ-
ÍÅÐÃÎ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ äëÿ ñòâîðåííÿ ñþ-
æåòó «Åíåðãîêâ³òè» íà Òðîºùèí³ ïî âóë. Áàëüçàêà,
4. Â öåíòð³ êîìïîçèö³¿ çîáðàæåíå í³÷íå îñâ³òëåíå
ì³ñòî.

Ìàð³àííà Ìàñëîâà íà âóëèö³ Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â,
44 íàìàëþâàëà êàðòèíó «Êèëèì». Òåïëèé êèëèì íà
òåïëîïóíêò³ ñèìâîë³çóº êîìôîðò ³ çàòèøîê �

ÌÅÐ²ß ïëàíóº âèçíà÷èòèñÿ ç ïå-
ðåë³êîì ïåðåõîä³â, ÿê³ ïîâèíí³
áóòè â³äðåìîíòîâàí³ ó íàéáëèæ-
÷èé ÷àñ. «Îñíîâíå ïèòàííÿ, ç
êîòðèì ìè ñòèêàëèñÿ ÿê ï³ä ÷àñ
âè¿çíèõ ïåðåâ³ðîê, òàê ³ ï³ä ÷àñ
àóäèò³â — öå â³äïîâ³äí³ñòü âíå-
ñåíèõ ³íâåñòèö³é îá’ºìó âèêî-
íàíèõ ðîá³ò,— ðîçïîâ³â ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííà-
ä³é Ïë³ñ.— Ìàëî á áóòè ïðîñòî:
âèòðàòèëè òàêó ñóìó — îñü âè-
êîíàí³ ðîáîòè. Íà ïðàêòèö³ æ
ï³ñëÿ ââåäåííÿ ïåðñîíàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà ï³äïèñàí³ çâ³-
òè ìè ïîáà÷èëè, ùî êàðòèíà, íà
æàëü, íå çàâæäè îäíîçíà÷íà. ßê
ìè âæå íàãîëîøóâàëè, äóæå ÷àñ-
òî ìàþòü ì³ñöå çàâèùåííÿ âàð-
òîñò³ ìàòåð³àë³â òà âèêîíàíèõ
ðîá³ò».

Ðàçîì ³ç òèì â³í ï³äêðåñëèâ,
ùî çàâäàííÿ, ÿêå ñòàâèòü ïåðåä
ñîáîþ ì³ñüêà âëàäà,— öå íàâå-
äåííÿ ëàäó ó ïåðåõîäàõ òà âðå-
ãóëþâàííÿ âçàºìèí ³ç ³íâåñòî-
ðàìè �

«Øêîëà îá³çíàíîãî êèÿíèíà» ðîçïî÷èíàº çàïèñ
íà ïåðø³ çàíÿòòÿ

Ì²ÑÜÊÀ âëàäà ïðîïîíóº ñòîëè÷íèì æèòåëÿì ñôîð-
ìóâàòè òåìàòèêó ëåêö³é ³ ñåì³íàð³â, ÿê³ ïðîõîäèòè-
ìóòü ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Øêîëà îá³çíàíîãî êèÿíè-
íà». Øêîëà ïîêëèêàíà íàäàòè â³äïîâ³ä³ íà àêòóàëü-
í³ ïèòàíí³ ó ñôåð³ íàäàííÿ ÆÊÏ òà óïðàâë³ííÿ áà-
ãàòîêâàðòèðíèì áóäèíêîì. Ðîçðîáëåíî àíêåòó, äå
êèÿíè ìîæóòü âêàçàòè òåìó, ÿêà ¿õ ö³êàâèòü íàéá³ëü-
øå, òà çàëèøèòè çàÿâêó íà ó÷àñòü ó íàâ÷àíí³. Âæå
çàðàç êîæåí îõî÷èé ìîæå çàïèñàòèñÿ íà çàíÿòòÿ, çà-
ïîâíèâøè â³äïîâ³äíó àíêåòó çà ïîñèëàííÿì:

https://docs. google.com/forms/d/1wJDIw0ya
BWhSIKAnq9_A5FzOJy2XwNJNz-iMDawnqo/viewform?
edit_requested=true �

Ó ìåð³¿ ñêëàäàþòü ñïèñîê ïåðåõîä³â,
ùî ïîòðåáóþòü ïåðøî÷åðãîâîãî 
ðåìîíòó

ÊÈ¯ÂÐÀÄÀ ïðîäîâæóº ïîøóê
îñ³á äëÿ ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³î-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³.
Â³äïîâ³äíà êîì³ñ³ÿ ìàº çä³éñíþ-
âàòè îá’ºêòèâíå îö³íþâàííÿ
ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ òà îñîáèñ-
òèõ ÿêîñòåé ïîë³öåéñüêèõ, àíà-
ë³çóâàòè ¿õíþ â³äïîâ³äí³ñòü çàé-
ìàí³é ïîñàä³ òà ñëóæáîâó ïåð-
ñïåêòèâó.

ßêùî Âè ìàºòå áåçäîãàííó ðå-
ïóòàö³þ, âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà
ìîðàëüí³ ÿêîñò³, ñóñï³ëüíèé àâ-
òîðèòåò, ïîñò³éíî ïðîæèâàºòå â
ì. Êèºâ³ òà âèÿâèëè áàæàííÿ ñòà-
òè ÷ëåíîì ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿
ÃÓ Íàöïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³, ïðîñè-
ìî Âàñ äî 23 òðàâíÿ 2016 ðîêó
ïîäàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê,

36, êàá. 104 à (êàíöåëÿð³ÿ) òàê³
äîêóìåíòè:

1. Âëàñíîðó÷íî íàïèñàíà çà-
ÿâà (çàçíà÷èòè íàäàííÿ îñîáîþ
çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ
äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ
äàíèõ»).

2. Êñåðîêîï³¿ ïàñïîðòà ãðîìà-
äÿíèíà Óêðà¿íè (1—2 ñòîð³íêè òà
ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàí-
íº ì³ñöå ïðîæèâàííÿ êàíäèäàòà).

3. Àâòîá³îãðàô³ÿ.
4. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.
5. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà

íàÿâíîñò³).
6. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðî-

áîòè.
7. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàâíîñò³).
Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 
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Êè¿âðàäà øóêàº ó÷àñíèê³â 
ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿

Õóäîæíèêè ðîçìàëþâàëè 8 ñòîëè÷íèõ åíåðãîîá’ºêò³â

Ì³ñüê³ êëàäîâèùà ãîòóþòü
äî ïîìèíàëüíèõ äí³â

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À
Ô

îò
î 

Î
ëå

êñ
³ÿ

 ²Â
À

Í
Î

Â
À

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À

Ô
îò

î 
Ï

àâ
ëà

 Ï
À

Ù
ÅÍ

Ê
À



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


