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ÖÜÎÃÎÐ²× êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³
çìîæóòü â³äïî÷èòè íà 9 ì³ñüêèõ
ïëÿæàõ ³ ó 18 ðåêðåàö³éíèõ çîíàõ.
Äåíèñ Ï³êàëîâ, ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ÊÏ «Ïëåñî», êîòðå îï³êóº-
òüñÿ ïëÿæíèì ñåçîíîì â Êèºâ³,
çàïåâíèâ, ùî íà ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó
á³ëÿ âîäè ÷åêàº íèçêà íîâîââå-
äåíü. Çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü äó-
øîâèõ êàá³íîê, ïèòíèõ ôîíòàí-
÷èê³â, â³äðåìîíòóþòü òóàëåòè, à
òàêîæ çàì³íÿòü äåÿê³ 30-ë³òðîâ³
ñì³òòºâ³ óðíè, ÿê³ øâèäêî ïåðå-
ïîâíþþòüñÿ, íà 120-ë³òðîâ³ êîí-

òåéíåðè. Îíîâëåí³ ³íôîðìàö³éí³
ùèòè äîïîìîæóòü ëåãøå îð³ºíòó-
âàòèñÿ íà òåðèòîð³¿ çà ïðèíöè-
ïîì «á³ëüøå ³íôîãðàô³êè, ìåíøå
òåêñòó».

Îñîáëèâó óâàãó áóäå ïðèä³ëå-
íî ïîñèëåííþ êîíòðîëþ çà áåç-
ïåêîþ â³äïî÷èâàëüíèê³â. Ïëÿæ-
íèé ïàòðóëü çá³ëüøèòüñÿ äî 80 ðÿ-
òóâàëüíèê³â, à ê³ëüê³ñòü îáëàäíàíèõ
ïîñò³â — äî 18. Êîæåí òàêèé îá’ºêò,
â³äçíà÷åíèé âèøêîþ òà ÷åðâîíî-
æîâòèì ïðàïîðîì, ìàòèìå çîíó
ä³¿ 300 ìåòð³â. Ó ¿¿ ìåæàõ ñë³äêóâà-

òèìóòü çà áåçïåêîþ â³äïî÷èâàëü-
íèê³â, ÷èñòèòèìóòü âîäíå äíî òà
ïëÿæíèé ï³ñîê çà äîïîìîãîþ íî-
âî¿ ïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè.

«Íà øåñòè ïëÿ-
æàõ Ã³äðîïàðêó áó-
äå çàáåçïå÷åíî ðà-
ä³îô³êàö³þ. Êîæåí
³ç â³äâ³äóâà÷³â çìî-
æå ï³ä³éòè áåçïî-
ñåðåäíüî äî ðÿòó-
âàëüíèêà òà çðîáèòè îãîëîøåííÿ,
íàïðèêëàä, ÿêùî çàãóáèòüñÿ ëþ-
äèíà»,— ðîçïîâ³â Äåíèñ Ï³êàëîâ.

Íà êîæíîìó ïëÿæ³ âñòàíîâëÿòü
ôëàãøòîêè, ùî ïîâ³äîìëÿòèìóòü
ïðî ïîòî÷íèé ñòàòóñ ì³ñöÿ â³äïî-
÷èíêó: çåëåíèé ïðàïîð îçíà÷àòè-
ìå áåçïå÷íèé ïëÿæ ³ äîçâ³ë êóïà-
òèñÿ, ÷åðâîíèé ïðàïîð — çàáîðî-
íó. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóäå äóáëþâà-
òèñÿ ïî ãó÷íîìîâöÿì ðÿòóâàëü-
íèê³â ³ ÷åðåç ñàéò ÊÏ «Ïëåñî».

Öüîãîð³÷ íà ïëÿæàõ Êèºâà çà-
ïðîâàäÿòü óí³êàëüíèé ï³ëîòíèé
ïðîåêò — êð³ñëà-àìô³á³¿, ÿê³ äî-
ïîìîæóòü ëþäÿì ³ç òðàâìàìè õðåá-
òà â³äïî÷èâàòè íà âîä³.

«Öå ñïåö³àëüíà òåõí³êà, ÿêà
äîçâîëÿº ãðîìàäÿíàì ³ç îáìåæå-
íèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè

ïëàâàòè. Òàê³ òåõíîëîã³¿ ïîøè-
ðåí³ çà êîðäîíîì, àëå â Óêðà¿í³
ðàí³øå òàêîãî íå áóëî»,— çàçíà-
÷èâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ
«Ïëåñî».

Ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ òàêîæ áó-
äóòü âèêîðèñòàí³ äëÿ ïåðåâ³ðêè
âîäè íà íàÿâí³ñòü ì³êðîá³â. Íîâå
ì³êðîá³îëîã³÷íå òåñòóâàííÿ
Coliliert-18 äîçâîëèòü îòðèìàòè
ðåçóëüòàòè ùîäî çàáðóäíåííÿ âæå
÷åðåç 18 ãîäèí ï³ñëÿ âçÿòòÿ ïðîá,
ùî â òðè ðàçè øâèäøå çà ñòàí-
äàðòí³ ëàáîðàòîðí³ ìåòîäè. Ðàí³-
øå äëÿ ïîä³áíî¿ ïåðåâ³ðêè áóëî
íåîáõ³äíî ùîíàéìåíøå 5 ä³á.

Äåíèñ Ï³êàëîâ ï³äêðåñëèâ, ùî
âõ³ä íà âñ³ ìóí³öèïàëüí³ ïëÿæ³ º
áåçêîøòîâíèì. Çà éîãî ñëîâàìè,
ÿêùî ïåâí³ îñîáè âèìàãàþòü ãðî-
ø³ çà âõ³ä àáî íàâ’ÿçóþòü ïëàòí³
ïîñëóãè — öå ïîðóøåííÿ çàêîíó.
Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ òàêèõ ñèòó-
àö³é êèÿí ³ ãîñòåé ì³ñòà ïðîñÿòü
çâåðòàòèñÿ íà êîíòàêòíó ë³í³þ
«1551» àáî äî ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â. Âèíÿòêîì ìîæóòü ñòàòè
ëèøå äí³ ïðîâåäåííÿ ñâÿò àáî
ôåñòèâàë³â, êîëè çà âõ³ä íà òåðè-
òîð³þ ïëÿæó ä³éñíî äîâåäåòüñÿ
ïëàòèòè �

Ïëÿæíèé ñåçîí ñòàðòóâàâ
� Ñåðåä ñòîëè÷íèõ íîâàö³é öüîãîð³÷íîãî â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäè — êð³ñëà-àìô³á³¿ 

òà ðàä³îô³êàö³ÿ

Ó Áèê³âí³ âøàíóâàëè
ïàì’ÿòü æåðòâ 
ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî âøàíó-

âàâ ïàì’ÿòü æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðå-

ïðåñ³é, ìàñîâî çàõîðîíåíèõ ó Áè-

ê³âí³ íà Êè¿âùèí³. Â³í ïîêëàâ êâ³-

òè äî ìîãèë æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðå-

ïðåñ³é òà âçÿâ ó÷àñòü â ïàíàõèä³.

«Áèê³âíÿ — öå îäèí ³ç ïðèêëà-

ä³â òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó Ñòàë³-

íà, ç ïîðòðåòàìè ÿêîãî â ñóñ³äí³é

äåðæàâ³ ïîâ’ÿçóþòü ìàéáóòíº ö³º¿

êðà¿íè. Òîòàë³òàðíà ñèñòåìà ðî-

áèëà âñå äëÿ òîãî, àáè çàëÿêàòè

ëþäåé. Öÿ ³ñòîð³ÿ í³ â ÿêîìó ðàç³

íå ïîâèííà ïîâòîðèòèñÿ,à â³ðîã³ä-

í³ñòü òàêà ñüîãîäí³ ³ñíóº»,—çàçíà-

÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í çàóâàæèâ, ùî ñüîãîäí³ â

Ðîñ³¿ äåÿê³ ÇÌ² ìàí³ïóëþþòü ñâ³-

äîì³ñòþ ³ íàâ’ÿçóþòü ³äå¿ áóä³â-

íèöòâà ³ìïåð³¿. «Áàãàòî ëþäåé â

ñóñ³äí³é êðà¿í³, âèêîðèñòîâóþ÷è

ÇÌ², ïðîïàãóþòü ³äå¿ ïåðåãëÿäó

òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ³íøèõ

êðà¿í ³ â³äíîâëåííÿ áóä³âíèöòâà

³ìïåð³¿. Ìè áà÷èìî ëþäåé, ÿê³ ï³-

ä³éìàþòü ïîðòðåòè äèêòàòîð³â ³

âèõâàëÿþòü ¿õ. Çà ùî? Çà ì³ëüéî-

íè æåðòâ?!» — íàãîëîñèâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Êè¿â ã³äíî 
ï³äãîòóºòüñÿ ³ ïðîâåäå 
«ªâðîáà÷åííÿ»

Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè íàëåæíèì ÷èíîì

ï³äãîòóºòüñÿ, àáè ïðîâåñòè â

íàñòóïíîìó ðîö³ «ªâðîáà÷åííÿ»

íà íàéâèùîìó ð³âí³, çàÿâèâ ìåð

Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«ß íåéìîâ³ðíî ãîðäèé çà Óêðà-

¿íó ³ âäÿ÷íèé Äæàìàë³ çà öþ ïåðå-

ìîãó, ÿêà ñüîãîäí³ äëÿ íàñ óñ³õ òà-

êà âàæëèâà,—ñêàçàâ î÷³ëüíèê ñòî-

ëèö³.—Êè¿â ïðèéìàòèìå «ªâðîáà-

÷åííÿ» âäðóãå, ³ ìè çðîáèìî âñå,

ùîá ïðîâåñòè éîãî íà íàéâèùîìó

ð³âí³.Ìè âæå ïî÷èíàºìî ãîòóâàòè-

ñÿ»,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñüêà âëàäà

ïîâèííà ñôîêóñóâàòèñÿ íà çàáåç-

ïå÷åíí³ ã³äíîãî ð³âíÿ ³íôðàñòðóê-

òóðè,ðîçì³ùåíí³ ó÷àñíèê³â òà ãîñ-

òåé êîíêóðñó, áåçïåö³ â ñòîëèö³.

Îäíèì ³ç ìîæëèâèõ ìàéäàí-

÷èê³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ï³ñåííîãî

êîíêóðñó ìåð ñòîëèö³ íàçâàâ Íà-

ö³îíàëüíèé ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ

«Îë³ìï³éñüêèé».

«Ñòîëèöÿ ãîòîâà äî ïðîâåäåí-

íÿ ªâðîáà÷åííÿ. Äèñêóñ³¿ ùîäî ³í-

øèõ ì³ñò íå ìàþòü ï³ä ñîáîþ ï³ä-

ñòàâ,îñê³ëüêè Êè¿â íàéá³ëüø ï³äãî-

òîâëåíèé äëÿ ïðîâåäåííÿ òàêèõ çà-

õîä³â,— íàãîëîñèâ ïàí Êëè÷êî.—

Âïåâíåíèé,ùî òå çàâäàííÿ,ÿêå º—

îðãàí³çàö³ÿ êîíêóðñó,çàáåçïå÷åííÿ

ïðàâîïîðÿäêó,³íôðàñòðóêòóðè,òðàíñ-

ïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ äëÿ ãîñòåé—

ìè âèêîíàºìî íà 100 â³äñîòê³â»,—

çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà.

íîâèíè

Öüîãî ðîêó êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà çìîæóòü â³äïî÷èòè íà 9 ì³ñüêèõ ïëÿæàõ ³ ó 18 ðåêðåàö³éíèõ çîíàõ

Ç 15 òðàâíÿ ó Êèºâ³ îô³ö³éíî ðîçïî÷àâñÿ ïëÿæíèé
ñåçîí, àëå á³ãòè äî Äí³ïðà ùå çàðàíî.
Öüîãî òèæíÿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íà ñëóæáà
ðîçïî÷íå ìîí³òîðèíã ñòàíó ïîâåðõíåâèõ âîä íà
ñòîëè÷íèõ ïëÿæàõ, à îñòàòî÷í³ ðåçóëüòàòè öèõ ïå-
ðåâ³ðîê îïðèëþäíÿòü ëèøå íàïðèê³íö³ òðàâíÿ. Òîæ
ì³ñüêà âëàäà ðàäèòü äî÷åêàòèñÿ ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ³ çà-
ïåâíÿº, ùî íèí³øí³é ïëÿæíèé ñåçîí ìàº ïðîéòè
íà íàëåæíîìó ð³âí³.

Îëüãà ÊÎÑÎÂÀ | «Õðåùàòèê»



Заступник міського голови — секретар Київської міської ради В. Прокопів
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про проведення 19.05.2016 пленарного засідання І сесії Київської
міської ради VIII скликання

Розпорядження № 447 від 10 травня 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс"

цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затверджено"
го рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстро"
ваного наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1.�Провести�19�травня�2016�ро���о�10.00��од.

пленарне�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�VIII�с�ли�ання���сесійній�залі�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,�4-й�по-

верх).

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійс-

нити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пленар-

но�о�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання.

З.�Це�розпорядження�довести�до�відома�на-

селення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої

ради,��олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�працівни�ів�се�-

ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради���встановлено-

м��поряд��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 446 від 10 травня 2016 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на
2016 рік» та рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 року № 16/16 «Про затвердження Програми ви"
рішення депутатами Київської міської ради соціально"економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців на 2016"2019 роки» та враховуючи звернення депутатів Київської міської ра"
ди:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�895478,12��рн

(вісімсот�дев’яносто�п’ять�тисяч�чотириста�сім-

десят�вісім��ривень�12��опійо�),�передбачених

Про�рамою�вирішення�деп�татами�Київсь�ої

місь�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,

ви�онання�передвиборних�про�рам�та�дор�-

чень�виборців�на�2016-2019�ро�и,�за�напряма-

ми�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Управлінню�фінансово�о�забезпечення�та

звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

здійснити�фінанс�вання��ромадсь�их�прийма-

лень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�відповід-

но�до�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви—се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Про�опі-

ва�В.�В.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�10.05.2016��№ 446

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва 
«Програми вирішення депутатами Київської міської ради 

соціально"економічних проблем, виконання передвиборних програм 
та доручень виборців на 2016"2019 роки» 

громадським приймальням депутатів Київської міської ради

№
з/п

Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Благодійна організація "Благодійний
фонд "Дніпровська сила"

3 224.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Артеменко С.В.

2 Громадська організація "Київ *
молодіжне місто"

34 217.43 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Березницька Л.І.

3 Представництво громадської
організації "Об'єднання "Самопоміч" у
місті Києві

39 204.44 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Вахель Ю.В.

4 Громадська організація "Пліч о пліч з
Теремками"

4 807.68 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Галайчук І.В.

5 Громадська організація "Пліч о пліч з
Теремками"

5 129.12 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Галайчук І.В.

6 Громадська організація "Будуймо
разом Україну"

70 580.50 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Гончаров О.В.

7 Громадська організація "Наш дім
Дарниця"

2 612.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Горбунов Я.В.

8 Громадська організація "Соціально*
реабілітаційний центр"

40 852.37 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Гордон Д.І.

9 Благодійна організація "Благодійний
фонд "СВЯТО*ПОКРОВСЬКИЙ"

27 040.50 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Іщенко М.В.

10 Громадська організація "ЮНІТЕ" 19 531.20 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Костенко Л.В.

11 Благодійний фонд "Благодійний та
екологічний фонд Олега Костюшка"

8 612.04 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Костюшко О.П.

12 Благодійна організація "Благодійний
фонд "Дніпровська сила"

42 432.26 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Криворучко Т.Г.

13 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

27 65337 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Михайленко В.О.

14 ГО "ФОНД ДЕНИСА МОСКАЛЯ" 14 831.72 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Москаль Д.Д.

15 Благодійний фонд "Солом’янка" 66 990.71 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Непоп В.І.

16 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШ
ПАРК ОБОЛОНЬ"

18917.18 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Никорак І.П.

17 Громадська організація "Країна
Правди"

54 884.68 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Овраменко О.В.

18 Громадська організація "Країна
Правди"

55 081.20 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Овраменко О. В.

19 Громадська організація "Країна
Правди"

56 287.93 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Овраменко О.В.

20 Громадська організація "Країна
Правди"

58 491.57 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Овраменко О.В.

21 Громадська організація "Клуб голів
громад України"

112 680.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Омельченко О.О.

22 Благодійна організація "Благодійний
Фонд "СВІТ МРІЙ"

25 635,84 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Онуфрійчук В.М.

23 Громадська організація "Організація
"Вільна людина"

14 400.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Опадчий І.М.

24 Громадська організація "Наш дім *
Чоколівка"

16 723.38 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Пилипенко С.О.

25 Громадська організація "ЗЕМЛЯ
ДОБРА"

32 593.92 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Приходько Н.І.

26 Громадська організація "Спорт, освіта,
майбутнє"

6 009.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Римаренко С.Г.

27 Благодійна організація
"Всеукраїнський рух "Взаємодія"

16 126.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Сулига Ю.А.

28 Громадська організація "Соціально*
реабілітаційний центр"

15 020.73 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Терентьєв М. О.

29 Громадська організація "Спорт, освіта,
майбутнє"

4 907.35 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Товмасян В. Р.

Разом 895 478.12

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 14.07.2011 № 482/5869 «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
середній загальноосвітній школі № 226 загальноосвітньому 
навчальному закладу I — III ступенів на вул. Прирічній, 19"є 

в Оболонському районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації будівель і споруд закладу освіти»

Рішення Київської міської ради № 385/1250 від 2 квітня 2015 року
Враховуючи протокольне доручення засідання тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з

питань перевірки легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих після травня 2006 року (від 06.11.2014),
керуючись статтею 9 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів що"
до розмежування земель державної та комунальної власності», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�14.07.2011�№ 482/5869�«Про�на-

дання�дозвол��на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

середній�за�альноосвітній�ш�олі�№ 226�за�аль-

ноосвітньом��навчальном��за�лад��I —�III�ст�-

пенів�на�в�л.�Прирічній,�19-є�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�-

атації�б�дівель�і�спор�д�за�лад��освіти»,�а�са-

ме:

— ��п�н�ті�1�цифри�та�слово�«1,429��а»�замі-

нити�цифрами�та�словами�«2,77��а�(земельна

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

мади�міста�Києва)»�(справа�А-21370).

2.�Додато��до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�14.07.2011�№ 482/5869�«Про�надання

дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�се-

редній�за�альноосвітній�ш�олі�№ 226�за�аль-

ноосвітньом��навчальном��за�лад��I —�III�ст�-

пенів�на�в�л.�Прирічній,�19-є�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та�е�с-

пл�атації�б�дівель�і�спор�д�за�лад��освіти»

ви�ласти�в�реда�ції�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо-

�о�рішення.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді 
обслуговуючого кооперативу «Колектив індивідуальних 

забудовників «Коник» у мікрорайоні Чапаєвка у Голосіївському
районі м. Києва, внесення змін до договору оренди земельної
ділянки та передачу у приватну власність земельних ділянок

громадянам — членам обслуговуючого кооперативу «Колектив
індивідуальних забудовників «Коник» для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у мікрорайоні Чапаєвка у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 907/1771 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 791, 81, 83, 93, 116, 118, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 30 Закону
України «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»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши
технічні документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та технічні документації із землеуст"
рою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, враховуючи пункт 23 рішення Київської міської ради від 29.05.2003
№ 486"2/646 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею», від
24.05.2007 № 550/1211 «Про передачу громадянам, членам обслуговуючого кооперативу «Колектив індиві"
дуальних забудовників «КОНИК» у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговуван"
ня житлових будинків, господарських будівель і споруд в мікрорайоні Чапаєвка у Голосіївському районі 
м. Києва та про внесення змін до пункту 23 рішення Київської міської ради від 29.05.2003 № 486"2/646 «Про
надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» колективу індивідуаль"
них забудовників «КОНИК», звернення (згоду) обслуговуючого кооперативу «Колектив індивідуальних забу"
довників «Коник» від 02.10.2013 № К"21942, від 25.05.2015 № К"24825, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�По�одити�поділ�земельної�ділян�и��ом�наль-

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

єва�площею�5,9287��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:034:0003,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��НВ-8000011092013�від

18.04.2013)���мі�рорайоні�Чапаєв�а���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва,�що�переб�ває�в�оренді

обсл��ов�ючо�о��ооператив��«Коле�тив�індиві-

д�альних�заб�довни�ів�«Кони�»�на�підставі�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и,�зареєстрова-

но�о�в��низі�записів�державної�реєстрації�до�о-

ворів�оренди�землі�від�06.10.2003�№ 79-6-00146

(з��рах�ванням�до�овор��про�внесення�змін�від

11.01.2011�№ 79-6-00801),�на�сформовані�зе-

мельні�ділян�и�в�межах��ате�орії�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання��отеджної�малоповерхо-

вої�заб�дови�з�об’є�тами�інженерно-технічної�та

соціальної�інфрастр��т�ри���мі�рорайоні�Чапаєв-

�а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва:

— ділян���площею�2,6608��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0219,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186452015

від�16.06.2015);

— ділян���площею�0,0191��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0210,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186502015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0027,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060122013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0028,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060132013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0029,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060142013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0030,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060152013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0031,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060162013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0032,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060172013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0033,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060182013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0034,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060192013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0035,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060202013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0037,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060212013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0038,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060222013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0039,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060232013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0040,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060242013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0041,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060252013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0042,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060262013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0043,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060272013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0044,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060282013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0045,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060292013

від�20.11.2013);

— ділян���площею�0,0264��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0200,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060102013

від�20.11.2013);

— ділян���площею�0,0825��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0209,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186492015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0217,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186542015

від�16.06.2015);

— ділян���площею�0,0920��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0218,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186482015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0212,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186512015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0208,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186462015

від�16.06.2015);

— ділян���площею�0,0951��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0214,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186582015

від�16.06.2015);

— ділян���площею�0,0951��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0215,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186572015

від�16.06.2015);

— ділян���площею�0,0920��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0216,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186562015

від�16.06.2015);

— ділян���площею�0,0905��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0202,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186552015

від�16.06.2015);

— ділян���площею�0,0900��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0203,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186602015

від�16.06.2015);

— ділян���площею�0,0502��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0204,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186592015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0211,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186612015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0213,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186632015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0207,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186472015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0206,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186532015

від�16.06.2015);

— ділян���площею�0,0350��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0205,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186522015

від�16.06.2015)�(справа�А-21623,�заява�ДЦ

№ 01104-000179667-014�від�23.06.2015).

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

ної�ділян�и,�зареєстровано�о�в��низі�записів

державної�реєстрації�до�оворів�оренди�землі�від

06.10.2003�№ 79-6-00146�(з��рах�ванням�до-

�овор��про�внесення�змін�від�11.01.2011�№ 79-

6-00801),�залишивши�на�25�ро�ів�в�оренді�об-

сл��ов�ючо�о��ооператив��«Коле�тив�індивід�-

альних�заб�довни�ів�«Кони�»���межах��ате�о-

рії�земель�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови

земельні�ділян�и�площею�2,6608��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:034:0219,�витя��з

Державно�о� земельно�о� �адастр�� НВ-

8000186452015�від�16.06.2015)�та�площею

0,0191� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:034:0210,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��НВ-8000186502015�від

16.06.2015)�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання��отеджної�малоповерхової�за-

б�дови�з�об’є�тами�інженерно-технічної�та�со-

ціальної�інфрастр��т�ри���мі�рорайоні�Чапаєв-

�а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Змінити�вид�ви�ористання�земельних�ді-

ляно�,�а�саме:

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

номер�8000000000:90:034:0027,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060122013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0028,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060132013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0029,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060142013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0030,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060152013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0031,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060162013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0032,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060172013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0033,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060182013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0034,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060192013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0035,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060202013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0037,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060212013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0038,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060222013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0039,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060232013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0040,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060242013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0041,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060252013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0042,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060262013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0043,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060272013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0044,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060282013

від�20.11.2013);

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

номер�8000000000:90:034:0045,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060292013

від�20.11.2013);

— ділян�а�площею�0,0264��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0200,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000060102013

від�20.11.2013);

— ділян�а�площею�0,0825��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0209,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186492015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0217,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186542015

від�16.06.2015);

— ділян�а�площею�0,0920��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0218,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186482015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0212,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186512015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0208,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186462015

від�16.06.2015);

— ділян�а�площею�0,0951��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0214,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186582015

від�16.06.2015);

— ділян�а�площею�0,0951��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0215,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186572015

від�16.06.2015);

— ділян�а�площею�0,0920��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0216,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186562015

від�16.06.2015);

— ділян�а�площею�0,0905��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0202,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186552015

від�16.06.2015);

— ділян�а�площею�0,0900��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0203,�витя��з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186602015

від�16.06.2015);

— ділян�а�площею�0,0502��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0204,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186592015

від�16.06.2015);
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— ділян�а�площею�0,1000��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0211,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186612015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0213,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186632015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0207,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186472015

від�16.06.2015);

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

номер�8000000000:90:034:0206,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000186532015

від�16.06.2015);

— ділян�а�площею�0,0350��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0205,�витя��з�Дер-

жавно�о� земельно�о� �адастр�� НВ-

8000186522015�від�16.06.2015)�та�дозволити

їх�ви�ористов�вати�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлових�б�дин�ів,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д.

4.�Передати��ромадянам —�членам�обсл�-

�ов�ючо�о��ооператив��«Коле�тив�індивід�аль-

них�заб�довни�ів�«Кони�»,�за��мови�ви�онан-

ня�п�н�т��7�цьо�о�рішення,���приватн��влас-

ність�земельні�ділян�и�за�альною�площею�3,2488

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

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

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�з�ідно�з�додат�ом.

5.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�обсл��ов�ючом���ооператив��«Ко-

ле�тив�індивід�альних�заб�довни�ів�«Кони�»

земельних�діляно��для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�об’є�тів�інженерної,�транспортної�ін-

фрастр��т�ри�(�рім�об’є�тів�дорожньо�о�сер-

віс�)�на�в�л.�Лютневій,�58���Голосіївсь�ом��райо-

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

вої�та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01015-

179462-014�від�22.06.2015,�справа�Д-7073).

6.�Передати�обсл��ов�ючом���ооператив�

«Коле�тив�індивід�альних�заб�довни�ів�«Ко-

ни�»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��7�цьо�о�рі-

шення,�в�оренд��на�5�ро�ів�для�б�дівництва�та

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

ної�інфрастр��т�ри�(�рім�об’є�тів�дорожньо�о

сервіс�)�на�в�л.�Лютневій,�58���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва,�земельні�ділян�и,�а�саме:

— ділян���площею�1,1597��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0059,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000188302015

від�22.06.2015);

— ділян���площею�1,3685��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0060,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000188342015

від�22.06.2015);

— ділян���площею�0,0836��а�(�адастровий

номер�8000000000:90:034:0062,�витя��з�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр��НВ-8000188372015

від�22.06.2015).

7.�Обсл��ов�ючом���ооператив��«Коле�тив

індивід�альних�заб�довни�ів�«Кони�»�та��ро-

мадянам —�членам�обсл��ов�ючо�о��оопера-

тив��«Коле�тив�індивід�альних�заб�довни�ів

«Кони�»:

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

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

�оде�с��У�раїни�та�обов’яз�и�власни�ів�земель-

них�діляно��відповідно�до�статей�91,�96�Зе-

мельно�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�,�я�і�пере-

б�вають���власності�та��орист�ванні�юридич-

них�та�фізичних�осіб.

7.3.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельних

діляно��з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�дозволом�на�ви-

�онання�б�дівельних�робіт,�одержаними�в��с-

тановленом��за�онодавством�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.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

від�03.06.2015�№ 6763/0/12/19-15,�від�13.11.2013

N№ 19842/0/12/19-13,�19841/0/12/19-13,

19845/0/12/19-13,�19821/0/12/19-13,�19843/0/12-

1/19-13,�19837/0/12/19-13,�19824/0/12/19-13,

19953/0/12/19-13,� 19840/0/12-1/19-13,

19822/0/12/19-13,� 19834/0/12/19-13,

19835/0/12/19-13,�19829/0/12/19-13,�19844/0/12-

1/19-13,�19839/0/12/19-13,�19832/0/12/19-13,

19836/0/12/19-13,� 19828/0/12/19-13,

19838/0/12/19-13,� від� 23.06.2015

N№ 7724/0/01/19-15,� 7732/0/01/19-15,

7718/0/01/19-15,�7734/0/01/19-15,�7731/0/01/19-

15,� 7719/0/01/19-15,� 7725/0/01/19-15,

7727/0/01/19-15,�7717/0/01/19-15,�7726/0/01/19-

15,� 7720/0/01/19-15,� 7722/0/01/19-15,

7728/0/01/19-15,�7723/0/01/19-15,�7733/0/01/19-

15,�7721/0/01/19-15�та�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�16.06.2015

№ 19-26-0.3-8961/2-15.

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

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

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

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

ним�за�онодавством,�необхідні�для���ладання

до�овор��оренди�земельної�ділян�и�та�до�ово-

р��про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и,�зареєстровано�о�в��низі�запи-

сів�державної�реєстрації�до�оворів�оренди�зем-

лі�від�06.10.2003�№ 79-6-00146�(з��рах�ван-

ням�до�овор��про�внесення�змін�від�11.01.2011

№ 79-6-00801).

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

ції�права�власності�на�земельні�ділян�и���по-

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

8.�Попередити�земле�орист�вача�та�влас-

ни�ів,�що�ви�ористання�земельних�діляно��не

за�цільовим�призначенням�тя�не�за�собою�при-

пинення�права��орист�вання�та�права�власно-

сті�ними�відповідно�до�вимо��статей�140,�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

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Кадастровий номер
ділянки

№
справи

Прізвище, ім'я 
та по батькові

громадян

Місце
розташування

земельних
ділянок

Площа
земель*

них
ділянок,

га

Згода
землекористувача *

обслуговуючого
кооперативу

"Колектив
індивідуальних
забудовників

"Коник"

1 2 3 4 5 6 7

1 8000000000:90:034:0030 А*19952 Степанова Тетяна
Олександрівна

вул. Золоті
Джерела, 21

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2991

2 8000000000:90:034:0043 А*19965 Колесник Ігор
Григорович

вул. Золоті
Джерела, 35

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2992

3 8000000000:90:034:0041 А*19963 Шкрібляк Дмитро
Дмитрович

вул. Золоті
Джерела, 31

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2999

4 8000000000:90:034:0032 А*19954 Колесник Артем
Ігорович

вул. Золоті
Джерела, 33

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2998

5 8000000000:90:034:0044 А*19966 Шкрібляк Олена
Дмитрівна

вул. Золоті
Джерела, 29

0,1000 від 16.05.2012 
№2989

6 8000000000:90:034:0039 А*19961 Гаврилюк Анастасія
Сергіївна

вул. Золоті
Джерела, 41

0,1000 від 16.05.2012 
№2993

7 8000000000:90:034:0027 А*19949 Ткаченко Антоніна
Олексіївна

вул. Золоті
Джерела, 11

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2996

8 8000000000:90:034:0028 А*19950 Самусєв Микита
Сергійович

вул. Золоті
Джерела, 15

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2985

9 8000000000:90:034:0040 А*19962 Яскевич Сергій
Семенович

вул. Золоті
Джерела, 39

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2986

10 8000000000:90:034:0038 А*19960 Яскевич Борис
Семенович

вул. Золоті
Джерела, 43

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2994

11 8000000000:90:034:0045 А*19967 Литвин Андрій
Петрович

вул. Золоті
Джерела, 37

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2995

12 8000000000:90:034:0035 А*19958 Біляєва Тамара
Миколаївна

вул. Золоті
Джерела, 45

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2984

13 8000000000:90:034:0033 А*19955 Самусєва Ганна
Олегівна

вул. Золоті
Джерела, 19

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2990

14 8000000000:90:034:0042 А*19964 Яцина Оксана
Валеріївна

вул. Золоті
Джерела, 23

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2988

15 8000000000:90:034:0031 А*19953 Павленко Ірина
Миколаївна

вул. Золоті
Джерела, 25

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2997

16 8000000000:90:034:0200 А*20980 Савчук Ольга
Володимирівна

вул. Жуків
Затон, 1/20*а

0,0264 від 27.09.2012 
№ 6424

17 8000000000:90:034:0029 А*19951 Яцина Олександр
Володимирович

вул. Золоті
Джерела, 17

0,1000 від 16.05.2012 
№ 2987

18 8000000000:90:034:0037 А*19959 Ключніков Віктор
Ігорович

вул. Золоті
Джерела, 27

0,1000 від 16.05.2012 
№ 3001

19 8000000000:90:034:0034 А*19957 Гаврилюк Анжела
Яківна

вул. Золоті
Джерела, 13

0,1000 від 16.05.2012 
№ 3000

20 8000000000:90:034:0209 А*21667 Семененко Олена
Володимирівна

вул. Золоті
Джерела, 7/7

0,0825 від 17.06.2015 
№ 1594

21 8000000000:90:034:0217 А*21661 Гуріна Ірина
Миколаївна

вул. Золоті
Джерела, 1*в

0,1000 від 17.06.2015 
№ 1593

22 8000000000:90:034:0218 А*21658 Коварик Олександр
Сергійович

вул. Золоті
Джерела, 1*б

0,0920 від 17.06.2015 
№ 1607

23 8000000000:90:034:0212 А*21665 Власенко Тетяна
Сергіївна

вул. Золоті
Джерела, 2

0,1000 від 17.06.2015 
№ 1599

24 8000000000:90:034:0208 А*21669 Шпарик Оксана
Михайлівна

вул. Золоті
Джерела, 7/1

0,1000 від 17.06.2015 
№ 1605

25 8000000000:90:034:0214 А*21657 Новіков Володимир
Костянтинович

вул. Золоті
Джерела, 4

0,0951 від 17.06.2015 
№ 1595

26 8000000000:90:034:0215 А*21668 Молоток Олена
Сергіївна

вул. Золоті
Джерела, 5

0,0951 від 17.06.2015 
№ 1606

27 8000000000:90:034:0216 А*21660 Голуб Ніна Кузьмівна вул. Золоті
Джерела, 1*а

0,0920 від 17.06.2015 
№ 1602

28 8000000000:90:034:0202 А*21656 Голуб Юлія Євгенівна вул. Жуків
Затон, 3*а

0,0905 від 17.06.2015 
№ 1600

29 8000000000:90:034:0203 А*21671 Сирота Володимир
Володимирович

вул. Жуків
Затон, 9*а

0,0900 від 17.06.2015 
№ 1601

30 8000000000:90:034:0204 А*21659 Удовенко Сергій
Миколайович

вул. Жуків
Затон, 13*а

0,0502 від 17.06.2015 
№ 1596

31 8000000000:90:034:0211 А*21670 Власенко Олександр
Сергійович

вул. Золоті
Джерела, 2/1

0,1000 від 17.06.2015 
№ 1597

32 8000000000:90:034:0213 А*21666 Скалига Максим
Михайлович

вул. Золоті
Джерела, 3

0,1000 від 17.06.2015 
№ 1598

33 8000000000:90:034:0207 А*21662 Сирота Лариса
Олександрівна

вул. Золоті
Джерела, 9/7

0,1000 від 17.06.2015 
№ 1604

34 8000000000:90:034:0206 А*21664 Сирота Володимир
Іванович

вул. Золоті
Джерела, 9/1

0,1000 від 17.06.2015 
№ 1603

35 8000000000:90:034:0205 А*21663 Мазін Олег
Леонідович

вул. Квіткові
Луки, 21*а

0,0350 від 17.06.2015 
№ 1608

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

23.07.2015�№ 907/1771

Список громадян"членів обслуговуючого кооперативу «Колектив 
індивідуальних забудовників «Коник» Голосіївського району, 

яким передаються у приватну власність земельні ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

фізичній особі — підприємцю Аввакумовій Валентині Вадимівні
на вул. Оноре де Бальзака, 63 (літ. В) 

у Деснянському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування кафе 

(закладу громадського харчування)»
Рішення Київської міської ради № 723/1587 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра"
ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�прое�т�рішення�«Про�надання

дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�фізичній

особі —�підприємцю�Авва��мовій�Валентині�Ва-

димівні�на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а,�63�(літ.�В)

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання��афе�(за�лад���ро-

мадсь�о�о�харч�вання)�(К-17785)».

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�22.01.2015�№�27/892

Перелік
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної

громади міста Києва, які передаються в оренду єдиним
претендентам на право оренди

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 32/897 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статей 760&763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс&
цеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального май&
на», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання по&
стійної комісії Київської міської ради з питань власності від 26 серпня 2014 року № 7, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до�овір

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 29/894 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статей 760&763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не&
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 18 листопада 2014 року № 17, Київ&
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

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

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

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиним 

претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 27/892 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статей 760&763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при&
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви&
вчення попиту на кожен об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 29 липня 2014 року № 5, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

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

ди�міста�Києва�єдиним�претендентам�на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до�ово-

ри�оренди�нежитлових�приміщень��ом�наль-

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

єва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу до сфери управління Херсонської міської ради
майна, що належить до комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 100/965 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са&
моврядування в Україні», враховуючи рішення Херсонської міської ради від 14.01.2015 № 1678, Київська місь&
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�до�сфери��правління�Херсон-

сь�ої�місь�ої�ради�з�подальшою�передачею�на

баланс�державно�о��ом�нально�о�підприєм-

ства�«Херсонеле�тротранс»�майно,�що�нале-

жить�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�та�за�ріплене�на�праві

�осподарсь�о�о�відання�за��ом�нальним�під-

приємством�«Київпастранс»,�з�ідно�з�перелі-

�ом,�зазначеним���додат���до�цьо�о�рішення.

2.�Встановити,�що�державне��ом�нальне�під-

приємство�«Херсонеле�тротранс»�має�право

здійснювати�всі�дії�щодо�ефе�тивно�о�ви�о-

ристання�майна,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о

рішення,��рім�відч�ження�та�передачі����орис-

т�вання�третім�особам.

3.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�разом�з��ом�нальним�підприємством�«Ки-

ївпастранс»�здійснити�ор�анізаційно-правові

заходи�щодо�ви�онання�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�№100/965�від�17�люто�о�2015�ро��

Перелік
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади

міста Києва та закріплене на праві господарського відання за комунальним
підприємством «Київпастранс» і передається до сфери управління 

Херсонської міської ради з подальшою передачею на баланс державного
комунального підприємства «Херсонелектротранс»

Київський міський голова В. Кличко

№ з/п Найменування Інвентарний
номер

Марка Рік випуску Балансова
вартість, грн.

Залишкова
вартість, грн.

1. Тролейбус 4230 ПМЗ Т�2 2003 527 000,00 0,00

2. Тролейбус 4240 ПМЗ Т�2 2004 527 000,00 0,00

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

22.01.2015�№ 29/894

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

Київський міський голова
В. Кличко

№ п/п Повна назва орендаря,
його форма власності
та форма фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

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

Ставка
орендної
плати

Строк, на який
укладається
договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ" СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ (для
розміщення військової
частини Р9163)
Форма власності �
державна 
Форма фінансування –
бюджетна

ПОВІТРОФЛОТ�
СЬКИЙ ПРОСП., 
№ 34 Солом'янський
район ЖБк – 
8�поверховий,
адміністративне 1�й
поверх Площа –
355.00 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА,
ЩО УТРИМУЄТЬСЯ ЗА
РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ (для
службових потреб) 1�й
поверх Площа – 232.00
кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

22.01.2015�№ 32/897

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду

без проведення конкурсу

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

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

Орендна
плата

Строк, на який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ В МІСТІ
КИЄВІ Форма власності �
державна 
Форма господарювання �
бюджетна

ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ,
N 6, ЛІТ. А
Дніпровський район
Нежилий будинок
(капітальний)
Загальна площа �
1022,50 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
н/будинок площа �
1022,50 кв. м

1 грн. на
рік

2 роки 364 дні

№ 
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

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

Ставка
орендної
плати

Строк, на
який
укладаєть�
ся договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"

1. ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР"
Форма власності �
приватна 
Форма фінансування �
госпрозрахункова

ВУЛ. ПИМОНЕНКА
МИКОЛИ, 10 А
Шевченківський район
Нежилий будинок
(капітальний),
стоматологічна поліклініка
Загальна площа �
14000,00 кв. м

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
2 поверх площа � 
188,00 кв. м

10 % 2 роки 364
дні

2. ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УНІЛАБ�ПЛЮС" 
Форма власності �
приватна 
Форма фінансування �
госпрозрахункова

ВУЛ. ПИМОНЕНКА
МИКОЛИ,  10 А
Шевченківський район
Нежилий будинок
(капітальний),
стоматологічна поліклініка
Загальна площа �
14000,00 кв. м

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 3, 6
поверхи площа � 
400,00 кв. м

10 % 2 роки 364
дні



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
17 òðàâíÿ 2016 ð.

¹51(4821)

6

Про присвоєння звання
«Почесний громадянин міста Києва»

Бочаровій Ніні Антонівні
Рішення Київської міської ради № 470/1334 від 14 травня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 01 червня 2000 року № 141/862 «Про встановлення зван&
ня «Почесний громадянин міста Києва» та заохочувальних відзнак Київського міського голови» Київська місь&
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�За�визначні�особисті�засл��и���соціально-

е�ономічном��та���льт�рном��розвит���столиці

У�раїни —�міста�Києва,�а�тивн���ромадсь���ді-

яльність�присвоїти�звання�«Почесний��ромадя-

нин�міста�Києва»�Бочаровій�Ніні�Антонівні —�ве-

теран��спорт�,�дворазовій�чемпіонці�Олімпій-

сь�их�і�ор�1952�ро���із�спортивної��імнасти�и.

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

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

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

ре�іональних�та�міжнародних�звяз�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 30/895 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при&
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви&
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 26 серпня 2014 року № 7, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22.01.2015�№ 30/895

Нежитлові приміщення
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Повна назва
орендаря, його
форма власності
та форма
фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта
нерухомості

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

Ставка
орендної
плати у %

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬ�
НІСТЮ "КИЇВ�
ЕЛІТСЕРВІС"
Форма власності �
приватна 
Форма
фінансування �
госпрозрахункова

ТИЧИНИ
ПАВЛА
ПРОСП., 15
Дніпровський
район НБк � 2�
поверховий,
Площа �
1374,02 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА З
ПРОДАЖУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА
ТОВАРІВ ПІДАКЦИЗНОЇ ГРУПИ 
1 поверх Площа � 250,19 кв. м

18 % 2 роки 364
дні

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 26/891 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при&
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви&
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 08 липня 2014 року № 3, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

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

ди�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішен-

ня.

2.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

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

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

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиним 

претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 31/896 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при&
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви&
вчення попиту на кожен об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 26 серпня 2014 року № 7, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

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

ди�міста�Києва�єдиним�претендентам�на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до�ово-

ри�оренди�нежитлових�приміщень��ом�наль-

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

єва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

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

ди�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)���ласти�в��становленом��поряд-

���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

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

мади�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о

рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу публічному акціонерному товариству «ОБОЛОНЬ»
земельної ділянки для реконструкції, експлуатації 

та обслуговування стадіону на вул. Північній, 26 (літ. А, Б) 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 36/901 від 22 січня 2015 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

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

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и�п�блічном��а�ціонер-

ном��товариств��«ОБОЛОНЬ»�для�ре�онстр��ції,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�стадіон��на�в�л.

Північній,�26�(літ.�А,�Б)�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�(�ате�орія�земель—�землі�ре�реаційно-

�о�призначення,�справа�Д-5773,�заява�ДЦ�№01104-

000145475-014�від�27.08.2014).

2.�Передати�п�блічном��а�ціонерном��товари-

ств��«ОБОЛОНЬ»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,�в�дов�остро�ов��оренд��на�25�ро-

�ів�земельн��ділян���площею�1,9482��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:78:036:0200)�для�ре�он-

стр��ції,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�стадіон�

на�в�л.�Північній,�26�(літ.�А,�Б)�в�Оболонсь�ом�

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

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

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

півлі-продаж��нежитлових�приміщень�від�28.05.2010

№ 525,�а�т�приймання-передачі�від�28.05.2010).

3.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«ОБО-

ЛОНЬ»:

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

відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

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

ством,�необхідні�для���ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и.

3.3.�Питання�пайової��часті�вирішити�відповід-

но�до�за�онодавства.

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

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

та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�28.03.2005

№ 19-2279,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�18.09.2013�№ 3512.

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

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

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

межах�земельної�ділян�и.

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

�становленом��поряд��.

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

ди�земельних�діляно��від�11.10.2003�№ 78-6-

00120�та�від�23.05.2007�№ 78-6-00438�з�момен-

т��державної�реєстрації�права�оренди�земельної

ділян�и��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�п�блічним�а�ціонерним�то-

вариством�«ОБОЛОНЬ»�(лист-звернення�об’єд-

нання��ромадян�«Ф�тбольний��л�б�«Оболонь»�від

14.06.2010�№ 464/06).

5.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.04.2003

№427/587�«Про�передач��об’єднанню��ромадян

«Ф�тбольний��л�б�«Оболонь»�земельної�ділян�и

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

діон��на�в�л.�Північній,�26���Оболонсь�ом��районі

м.�Києва»�та�від�21.12.2006�№ 454/511�«Про�пе-

редач���ромадсь�ій�ор�анізації�«Ф�тбольний��л�б

«Оболонь»�земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�стадіон��на�в�л.�Пів-

нічній,�26�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва».

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

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

значенням�тя�не�за�собою�припинення�права��о-

рист�вання�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�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.
Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22.01.2015�№ 26/891

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту 

на право оренди

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характерис�
тика об'єкта
нерухомості

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

Ставка
орендної
плати

Строк, на який
укладається договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ШКОЛА
САМБО БРАТІВ
СКРИПАЛЬ" 
Форма власності �
приватна Форма
господарювання �
госпрозрахункова

ПЕРЕМОГИ
ПРОСП., 
№38, ЛІТ. А
Шевченківсь�
кий район НБк
� 3� повер�
ховий Площа
� 6379.40 кв.
м

ФІЗКУЛЬТУРНО�
СПОРТИВНИЙ ЗАКЛАД,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ
СПОРТУ 1 поверх 
Площа � 348.40 кв.м

3 % До початку ремонтно�
реставраційних робіт, але
не більше ніж 2 роки 364
дні 
За умови укладання
охоронного договору на
пам'ятку з відповідним
органом охорони
культурної спадщини
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Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 97/962 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при&
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви&
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 28 жовтня 2014 року № 13, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

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

ди�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до�овір

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 28/893 від 22 січня 2015 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не&
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 15 липня 2014 року № 4, Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до�ово-

ри�оренди�нежитлових�приміщень��ом�наль-

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

єва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22.01.2015�№ 31/896

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 
єдиним претендентам на право оренди

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/
п

Повна�назва�орендаря,
йо�о�форма�власності�та
форма�фінанс�вання

Адреса�та
хара�теристи�а�об'є�та
нер�хомості

Призначення,
хара�теристи�а
об'є�та�оренди�та
орендована�площа,
�в.�м

Став�а
орендної
плати

Стро�,
на�я�ий
��лада-
ється
до�овір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ�–�ДЕПАРТАМЕНТ�КОМУНАЛЬНОЇ�ВЛАСНОСТІ�М.�КИЄВА�ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ�(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ�–�КП�МІЖНАРОДНИЙ�АЕРОПОРТ�"КИЇВ"�(ЖУЛЯНИ)

1 ТОВАРИСТВО�З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕІР�КИЇВ�КАРГО"
Форма�власності�–
�оле�тивна�
Форма��осподарювання
–��оспрозрах�н�ова

ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ
ПРОСП.�№�96,�ЛІТ.�Ж
Солом'янсь�ий�район
Нежилий�б�дино�
(�апітальний)�
За�альна�площа�–
1011,70��в.�м

СКЛАД�1�поверх
площа�–�89,70��в.
м

12�% 2�ро�и
364�дні

ОФІСНІ
ПРИМІЩЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНШИХ�ВИДІВ
ДІЯЛЬНОСТІ�
1�поверх�площа�–
126,20��в.�м
За�альна�площа�–
215,90��в.�м

15�%

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ�–�КП�"КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

2 ТОВАРИСТВО�З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВГА"�
Форма�власності�–
приватна�
Форма�
�осподарювання�–
�оспрозрах�н�ова

ВУЛ.�ЗАЛКИ�МАТЕ,�
№�6,�ЛІТ.�Б�
Оболонсь�ий�район
Нежилий�б�дино�
(�апітальний)�
За�альна�площа�-
135,40��в.�м

СУБ'ЄКТ�ГОС-
ПОДАРЮВАННЯ,
ЩО�ЗДІЙСНЮЄ�
ПОБУ-ТОВЕ�ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ
(РЕМОНТ
ПОБУТОВОЇ
ТЕХНІКИ)�1�поверх
За�альна�площа�–
135,40��в.�м

5�% 2�ро�и
364�дні

3 ТОВАРИСТВО�З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТВК�КРІСТАЛ"�Форма
власності�–�приватна
Форма��осподарювання
–��оспрозрах�н�ова

ВАТУТІНА�ГЕНЕРАЛА
ПРОСП.,�№�2В,�ЛІТ.�А
Дніпровсь�ий�район
Нежиле�приміщення
За�альна�площа�–
342,70��в.�м

СУБ'ЄКТ
ГОСПОДАРЮ-
ВАННЯ,�ЯКИЙ
ЗДІЙСНЮЄ
ВИРОБНИЧУ
ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПРОДОВОЛЬ-
ЧИХ�ТОВАРІВ�
1�поверх,�підвал
За�альна�площа�–
118,70��в.�м

7�%� 2�ро�и
364�дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22�січня�2015�ро���№ 28/893

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

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

Орендна
плата

Строк, на який
укладається
договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – МІСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО�АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

1 БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ 
Форма власності –
комунальна 
Форма фінансування –
бюджетна

ГЕОРГІЇВСЬКИЙ ПРОВУЛ.,
№ 9, ЛІТ. А, А2 (КОРП. 1)
Шевченківський район
Нежилий будинок
(капітальний),
адміністративне 
Загальна площа –
3685,20 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
(розміщення
підрозділів) 
2 поверх площа – 
30,00 кв. м

1 грн на
рік

1 рік

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)

2 ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
КАТАСТРОФИ 
Форма власності –
комунальна 
Форма господарювання –
бюджетна

ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 
№21, К.1, ЛІТ. А
Подільський район
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа –
2007,50 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
1, 2 поверхи площа –
529,80 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

3 ЦЕНТР У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА
ЖІНОК "РОДИННИЙ ДІМ"
СВЯТОШИНСЬКОГО
РАЙОНУ М.КИЄВА 
Форма власності –
комунальна 
Форма фінансування –
бюджетна

ВУЛ. ОНИСКЕВИЧА
ГРИГОРІЯ, №1, ЛІТ. А
Святошинський район
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа –
1798,50 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ЗАКЛАДУ, ЯКИЙ
ЧАСТКОВО
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА
РАХУНОК МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ 
1 поверх площа – 
250,10 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364 дні

4 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ
Форма власності –
державна 
Форма господарювання –
бюджетна

ВУЛ. ШАМРИЛА
ТИМОФІЯ, № 19, ЛІТ.А
Шевченківський район
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа –
3193,60 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
1 поверх площа – 
68,30 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364 дні

5 ДЕРЖАВНА НАУКОВА
УСТАНОВА
"ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ
ВИДАВНИЦТВО" 
Форма власності –
державна 
Форма господарювання –
бюджетна

ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
БОГДАНА, № 51, ЛІТ. А
Шевченківський район
Нежиле приміщення,
адміністративне 
Загальна площа –
1834,50 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
1, 2, 3 поверхи,
цокольний поверх
площа – 1214,10 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364 дні 
За умови сплати
заборгованості
по орендній платі
та за умови
укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом охорони
культурної
спадщини

6 ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ
ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності –
державна 
Форма господарювання –
бюджетна

ВУЛ. БАСЕЙНА, № 1/2,
ЛІТ. А 
Печерський район
Нежиле приміщення,
адміністративне 
Загальна площа –
4343,00 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
1, 2, 3, 4 поверхи площа
– 467,60 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364 дні
(за умови
укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом охорони
культурної
спадщини)

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

17.02.2015�№ 97/962

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту 

на право оренди

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

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

Ставка
орендної
плати

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

1 ФІЗИЧНА ОСОБА –
ПІДПРИЄМЕЦЬ САМОТКАН
ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Форма власності – приватна
Форма господарювання –
госпрозрахункова

ВУЛ. УСЕНКА ПАВЛА, 
№ 7/9, К. 2 Дніпровський
район 
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа – 
4400,00 кв. м

СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮ�
ВАННЯ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ
ВИРОБНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ 
1 пов. площа – 
254,00 кв. м

7 % 2 роки 364
дні
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Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста

Києва
Рішення Київської міської ради № 98/963 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс&
цеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального май&
на», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання по&
стійної комісії Київської міської ради з питань власності від 18 листопада 2014 року № 17, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.02.2015�№ 98/963

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

Київський міський голова В. Кличко

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до�овір

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про демонтаж та списання основних засобів, які належать 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 93/958 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до частини третьої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті

26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь&
кої ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балан&
сів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», врахо&
вуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призна&
чення «Спецжитлофонд» від 21 листопада 2013 року № 056/24&7538 та лист публічного акціонерного товари&
ства «Київгаз» від 18 грудня 2013 року № 3156/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити��ом�нальном��підприємств��з

�тримання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�де-

монт�вати�основні�засоби,�зазначені���додат��.

2.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«Ки-

їв�аз»�списати���встановленом��поряд���(шля-

хом�лі�відації)�основні�засоби,�зазначені���до-

дат���до�рішення,�після�ви�онання�п�н�т��1

цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
17 лютого 2011 року № 27/5414 «Про надання згоди на прийняття 

до комунальної власності територіальної громади 
м. Києва дорожнього покриття, інженерних мереж, 

споруд та обладнання ДП «ЕКО» 
та ДП «Санаторій «Конча&Заспа»

Рішення Київської міської ради № 33/898 від 22 січня 2015 року
Відповідно до пункту 51 частини першої статті 26, частини другої статті 60 Закону України «Про місцеве са&

моврядування в Україні», враховуючи звернення державного підприємства «Санаторій «Конча&Заспа» (лис&
ти від 30 липня 2014 року № 01&7/189 та від 14 серпня 2014 року № 01&7/207), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро���№ 27/5414

«Про�надання�з�оди�на�прийняття�до��ом�наль-

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

дорожньо�о�по�риття,�інженерних�мереж,�спо-

р�д�та�обладнання�ДП�«ЕКО»�та�ДП�«Санаторій

«Конча-Заспа»,�що�додаються.

Київський міський голова 
В. Кличко

№
п/п

Повна назва
орендаря, його
форма власності
та форма
фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта
нерухомості

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

Ставка
орендної
плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ за 1
кв. м у грн

Місячна
орендна
плата без
ПДВ у грн

Строк, на
який
укладаєть�
ся договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ГРОМАДСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"ГРОМАДЯНСЬ�
КИЙ
КОНСТИТУЦІЙ�
НИЙ КОНГРЕС"
Форма власності –
приватна 
Форма
фінансування �
госпрозрахункова

БУЛЬВ. ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА, N 4,
ЛІТ. Б
Шевченківський
район Нежиле
приміщення,
адміністративне
Загальна площа –
444,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ
ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
НАЗАРОВОЇ Р. Р.
� 50,00 кв. м
� 36,00 кв. м 
1, 2 поверхи, підвал
Загальна площа �
86,00 кв. м

Станом на 01.11.2014 На строк дії
депутатсь�
ких
повнова�
жень, але
не більше
ніж 2 роки
364 дні

1 грн на
рік
4 %

1 грн на
рік
24,43

1 грн на рік
2101,17

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.02.2015�№ 93/958

ПЕРЕЛІК
основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, враховуються на балансі публічного акціонерного 

товариства «Київгаз», дозвіл на демонтаж та списання шляхом ліквідації
яких надається

Київський міський голова В. Кличко

№
з/п

Найменування основних засобів та їх
технічна характеристика

Рік введення в
експлуатацію

Первісна
балансова
вартість,
грн

Залишкова
балансова
вартість, грн

Підстава для списання

1 Газопровід низького тиску по вул.
Прилужній (жилий масив Біличи),
діаметром 75, протяжністю 68 м, 
інв. № 5977

1994 501,96 0,0 Винесення газопроводу 
з�під плями забудови
житлових будинків з
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення та підземним
паркінгом на вул.
Прилужній, 2 у
Святошинському районі 
(лист ПАТ "Київгаз" від
18.12.2013 № 3156/14)

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22.01.2015�№ 33/898

Зміни до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 27/5414
«Про надання згоди на прийняття до комунальної власності  територіальної

громади м. Києва дорожнього покриття, інженерних мереж, споруд 
та обладнання ДП «ЕКО» та ДП «Санаторій «Конча&Заспа»

1.�У�додат���1�позицію�"Кабельні�лінії"�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

2.�У�додат���2�позицію�"ДП�"Санаторій�"Конча-Заспа"�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

№
п/п

Адреса та назва мережі Довжина,
пог. м

Марка та переріз
кабельних ліній

Рік
побудови

Балансова
вартість, грн

Кабельні лінії

1 КЛ�0,4 кВ від ТП938 до зб. 938/1 вул.
Генерала Матикіна, 3, к. 1

235 АПВБ 3 х 120 + 1 х 50 1981 незалежна
оцінка

2 КЛ�0,4 кВ від ТП938 до зб. 938/2 вул.
Генерала Матикіна, 3, к. 2

235 АПВБ 3 х 120 + 1 х 50 1981 незалежна
оцінка

3 (ТП938) КЛ�0,4 кВ від зб. 938/1 до ГРЩ
ж. б. вул. Генерала Матикіна, 3, к. 1

39 АПВБ 3 х 50 + 1 х 25 1982 незалежна
оцінка

4 (ТП938) КЛ�0,4 кВ від зб. 938/2 до ГРЩ
ж. б. вул. Генерала Матикіна, 3, к. 2

39 АПВБ 3 х 50 + 1 х 25 1982 незалежна
оцінка

5 (ТП938) КЛ�0,4 кВ від зб. 938/1 до ГРЩ
бойлерної, вул. Генерала Матикіна, 3�а,
к. 1

39 АПВБ 3 х 50 + 1 х 25 1982 незалежна
оцінка

6 (ТП938) КЛ�0,4 кВ від зб. 938/2 до ГРЩ
бойлерної, вул. Генерала Матикіна, 3�а,
к. 2

39 АПВБ 3 х 50 + 1 х 25 1982 незалежна
оцінка

7 (ТП5608) КЛ�0,4 кВ від зб. 5608/1 до
ГРЩ ж. б. вул. Генерала Матикіна, 17, к. 1

30 АВВГ 4 х 50 1964 незалежна
оцінка

8 (ТП5608) КЛ�0,4 кВ від зб. 5608/2 до
ГРЩ ж. б. вул. Генерала Матикіна, 17, к. 2

32 АВВГ 4 х 50 1964 незалежна
оцінка

9 КЛ�0,4 кВ від ТП5608(М1) до ГРЩ ж. б.
вул. Генерала Матикіна, 18, к. 1

115 ААБл 3 х 95 + 1 х 50 1986 незалежна
оцінка

10 КЛ�0,4 кВ від ТП5608(М1) до ГРЩ ж. б.
вул. Генерала Матикіна, 18, к. 2

113 ААБл 3 х 95 + 1 х 50 1986 незалежна
оцінка

11 КЛ�0,4 кВ від ТП938 до окремого ГРЩ
вул. Генерала Матикіна, 13�а, к. 1

30 АББ 3 х 120 + 1 х 70 1965 незалежна
оцінка

12 КЛ�0,4 кВ від ТП938 до окремого ГРЩ
вул. Генерала Матикіна, 13�а, к. 2

30 АББ 3 х 120 + 1 х 70 1965 незалежна
оцінка

13 (ТП938) КЛ�0,4 кВ від окремого ГРЩ
вул. Генерала Матикіна, 13�а до РЩ ж. б.
вул. Генерала Матикіна, 8

135 АСБ 3 х 50 + 1 х 25 1965 незалежна
оцінка

14 (ТП938) КЛ�0,4 кВ від РЩ ж. б. вул.
Генерала Матикіна, 8 до РЩ ж. б. вул.
Генерала Матикіна, 6

45 АСБ 3 х 50 + 1 х 25 1958 незалежна
оцінка

15 (ТП938) КЛ�0,4 кВ від РЩ ж. б. вул.
Генерала Матикіна, 6 до клемної
коробки ж. б. вул. Генерала Матикіна, 4

112 АСБ 3 х 50 + 1 х 25 1995 незалежна
оцінка

16 (ТП938) КЛ�0,4 кВ від клемної коробки
ж. б. вул. Генерала Матикіна, 4 до ЯРВ ж.
б. вул. Генерала Матикіна, 2

107 АСБ 3 х 50 + 1 х 25 1960 незалежна
оцінка

17 (ТП938) КЛ�0,4 кВ від окремого ГРЩ
вул. Генерала Матикіна, 13�а до ГРЩ
будинку культури вул. Генерала
Матикіна, 10, к. 1

70 АПВГ 3 х 120 + 1 х 70 1986 незалежна
оцінка

18 (ТП938) КЛ�0,4 кВ від окремого ГРЩ
вул. Генерала Матикіна, 13�а до ГРЩ
будинку культури вул. Генерала
Матикіна 10, к. 2

70 АПВГ 3 х 120 + 1 х 70 1986 незалежна
оцінка

19 Кабельна збірка № 938/1 вул. Генерала
Матикіна, 3

1 ЗК�5 1981 незалежна
оцінка

20 Кабельна збірка № 938/2 вул. Генерала
Матикіна, 3

1 ЗК�5 1981 незалежна
оцінка

№
п/п

Адреса та назва мережі Довжина,
пог. м

Діаметр
труб, мм

Кількість
колодязів

Рік
побудови

Балансова вартість, грн

ДП "Санаторій "Конча�Заспа"

1 Каналізаційна мережа на
вул. Генерала Матикіна, 2

56 150 3 1960 незалежна оцінка

2 Каналізаційна мережа на
вул. Генерала Матикіна, 3

90 150 4 1982 незалежна оцінка

3 Каналізаційна мережа на
вул. Генерала Матикіна, 4

50 150 4 1995 незалежна оцінка

4 Каналізаційна мережа на
вул. Генерала Матикіна, 6

20 150 2 1958 незалежна оцінка

5 Каналізаційна мережа на
вул. Генерала Матикіна, 8

30 150 2 1959 незалежна оцінка

6 Каналізаційна мережа на
вул. Генерала Матикіна, 17

40 150 1 1965 незалежна оцінка

7 Каналізаційна мережа на
вул. Генерала Матикіна, 18

26 150 3 1991 незалежна оцінка

8 вул. Генерала Матикіна
вуличний каналізаційний
колектор

370 150 
300

17 1965 первинна залишкова

41098,00 1163,16
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Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва майна

Рішення Київської міської ради № 96/961 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пунк&

ту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», враховуючи звернення комунального підприємства «Київський водний стадіон» від 17 грудня 2013 року
№ 073&12/13, лист Всеукраїнської молодіжної організації «Молодь проти корупції» від 25 жовтня 2013 року
№ 25/10/2013, наказ Всеукраїнської молодіжної організації «Молодь проти корупції» від 01 жовтня 2012 ро&
ку № 2&КВС, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�та�за�ріпити�на

праві��осподарсь�о�о�відання�за��ом�нальним

підприємством�«Київсь�ий�водний�стадіон»�май-

но,�придбане�за��ошти�бюджет��міста�Києва�на

с�м��99990,00��рн,�з�ідно�з�додат�ом.

2.� Департамент�� �ом�нальної� власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�спіль-

но�з�Все��раїнсь�ою�молодіжною�ор�анізацією

«Молодь�проти��ор�пції»�та��ом�нальним�підпри-

ємством�«Київсь�ий�водний�стадіон»�здійснити��

встановленом��поряд���приймання-передач��май-

на,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу до сфери управління Служби безпеки України
майна санаторію&профілакторію «Тетерів»

Рішення Київської міської ради № 99/964 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та

п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Служби безпеки
України від 12 жовтня 2014 року № 51/6507, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�до�сфери��правління�Сл�жби

безпе�и�У�раїни�на�баланс�Головно�о��прав-

ління�Сл�жби�безпе�и�У�раїни���м.�Києві�та�Ки-

ївсь�ій�області�майно�санаторію-профіла�то-

рію�«Тетерів»,�я�ий�розташований�за�адресою:

Київсь�а�область,�Бородянсь�ий�район,�смт

Піс�ів�а,�в�л.�Санаторна,�1�та�належить�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�з�ідно�з�додат�ом�терміном�на�3

ро�и.

2.�Встановити,�що�Сл�жба�безпе�и�У�раїни

має�право�здійснювати��сі�дії�щодо�ефе�тив-

но�о�ви�ористання�майна��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва,�зазна-

чено�о���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,��рім�відч�жен-

ня�та�передачі����орист�вання�третім�особам.

3.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�спільно�з

Сл�жбою�безпе�и�У�раїни,�Головним��правлін-

ням�Сл�жби�безпе�и�У�раїни���м.�Києві�та�Ки-

ївсь�ій�області�та�санаторієм-профіла�торієм�«Те-

терів»�здійснити�в��становленом��поряд���прий-

мання-передач��майна�санаторію-профіла�то-

рію�«Тетерів»�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня�та�надати��опію�а�та�приймання-передачі

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

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

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

4.�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�охорони�здоров’я

та�соціальної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

3.�Додато��3�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

Перелік
інженерних мереж зовнішнього освітлення ДП "Санаторій "Конча&Заспа",
що приймаються до комунальної власності територіальної громади міста

Києва та закріплюються на праві господарського відання за КП
"Київміськсвітло"

№
п/п

Адреса та марка мереж
зовнішнього освітлення

Довжина,
пог. м

Марка опор
зовнішнього
освітлення,
од.

Марка та
кількість
ліхтарів, од.

Рік побудови Балансова вартість, грн.

первинна залишкова

Інженерні мережі
зовнішнього освітлення
житлового масиву по
вул. Генерала Матикіна,
А�16

1440 СОК 3 � 16
од.

РКУ�250 � 5
од.1�ОГ�ОК �
11 од.

1965 5952,0 237,06

Всього: 1440 5952,0 237,06

Київський міський голова В. Кличко Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.02.2015�№ 99/964

Майно санаторію&профілакторію «Тетерів», яке розташоване за адресою:
Київська область, Бородянський район, смт Пісківка, вул. Санаторна, 1, на&
лежить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та
передається до сфери управління Служби безпеки України на баланс Го&

ловного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Назва Рік забудови Площа, кв. м Первісна вартість,
грн.

1. Автодром � 656,25 23808,00

2. Адміністративний корпус 1979 620,5 124265,00

3. Артезіанська свердловина � 11,9 57915,00

4. Асфальтовані доріжки, майданчики � 6130,0 119042,00

5. Гараж і склад 1986 42,3 34749,00

6. Господарська будівля 1980 679,1 198649,00

7. Загорожа � � 54759,00

8. Зовнішня вбиральня � 35,0 8687,00

9. Клуб�їдальня 1980 1668,4 429093,00

10. Літній басейн � � 60678,00

11. Павільйон 1977 211,2 30739,00

12. Прохідна 1980 10,9 7240,00

13. Система каналізації � � 114281,00

14. Спальний корпус № 1 1979 620,5 119578,00

15. Спальний корпус № 2 1979 622,3 120543,00

16. Спальний корпус № 3 1979 619,0 35116,00

17. Спальний корпус № 4 1980 621,6 119883,00

18. Спальний корпус № 5 1980 594,9 130708,00

19. Спальний корпус № 6 1980 747,7 112900,00

20. Спальний корпус № 7 1979 501,8 67717,00

21. Спортивний майданчик � � 26189,00

22. Танцювальний майданчик � 176,6 23808,00

23. Теплотраса зовнішня, внутрішня � � 206062,00

24. Будівля каналізаційної станції � � 89000,00

25. Піднавіс для відпочинку � 3600,00

26. Резервуар � � 930,00

27. Резервуар � � 930,00

28. Резервуар � � 930,00

29. Резервуар � � 930,00

30. Резервуар � � 930,00

31. Резервуар � � 930,00

32. Система внутрішньої телефонної радіостанції � 24999,00

33. Трансформаторна підстанція � 52123,00

34. Установка УФТ�1 � 8578,00

35. Робоча станція РТК�80 � 6690,00

36. Робоча станція РТК�80 � 6690,00

37. Котел опалювальний � 5604,00

38. Котел опалювальний � 5604,00

39. Котел опалювальний � 5604,00

40. Котел опалювальний � 5604,00

41. Котел опалювальний � 5604,00

42. Котел опалювальний � 5604,00

43. Котел харчовий Кпе�160 � 5198,00

44. Ванна для підводного масажу � 18523,00

45. Електростанція � � 12306,00

46. Будівля водонапірної башти � � �

47. Піднавіс господарський � � �

48. Інші основні засоби 66839,00

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.02.2015�№ 96/961

ПЕРЕЛІК
майна, яке зараховується до комунальної власності територіальної

громади міста Києва та закріплюється на праві господарського відання за
комунальним підприємством "Київський водний стадіон

Київський міський голова В. Кличко

№ п/п Назва Вартість за
одиницю,
грн

Кількість,
шт.

Загальна
сума, грн

1 2 3 4 5

1 Жилет рятувальний страхувальний "Ordana" Sale N'0014,
розміри:XS � до 50 кг (10 шт.), S � 50 � 60 кг (10 шт.), M � 60 � 70 кг
(15 шт.), L � 70 � 80 кг (15 шт.), XL � 80 � 90 кг (15 шт.), XXL � 90 �
100 кг (5 шт.), 3XL � понад 100 кг (5 шт.)

362,98 75 27223,50

2 Жилет рятувальний страхувальний для кануполо "Ordana" Profi
N'0012

461,25 15 6918,75

3 Жилет рятувальний страхувальний для слалому "Ordana" Easy
N'0011

256,25 15 3843,75

4 Рятувальний кінець 20 м "Ordana" N'0051 358,75 5 1793,75

5 Гермомішок на 10 л N'0750 112,75 5 563,75

6 Фартух для кануполо та слалому "Ordana" Profi N'0270, M � 75 см
обхват (10 шт.), L � 80 см обхват (10 шт.), XL � 85 см обхват (10
шт.)

700,00 30 21000,00

7 Весло туристичне Pelican Poseidon DLX, 226 см № 1257060 493,75 30 14812,50

8 Рятувальне коло типу KC�2,5 сертифіковане 666,90 5 3334,50

9 Рятувальне коло типу KC�4 сертифіковане 679,90 5 3399,50

10 Прожектор натрієвий "DELUX" SF�250W із лампою натрієвою SF�
250, цоколь E�40

975,00 12 11700,00

11 Рації Motorola T8510 вологостійкі протиударні із акумулятором та
зарядним пристроєм

540,00 10 5400,00

Всього: 99990,00 
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Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Швитай Світлані Григорівні, Швитай Володимиру Альбертовичу,

Швитай Вадиму Володимировичу, 
Чулковій Вікторії Володимирівні та Чулковій Ользі Всеволодівні

для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 8 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 164/2067 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�Швитай�Світлані

Гри
орівні,�Швитай�Володимир��Альбертови-

ч�,�Швитай�Вадим��Володимирович�,�Ч�л�о-

вій�Ві�торії�Володимирівні�та�Ч�л�овій�Ользі

Всеволодівні���спільн��част�ов��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,0510�
а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:82:413:0010)�для�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Панорамній,�8

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

м�нальної�власності�територіальної�
ромади

міста�Києва,�в�том��числі:

— 
ромадянці�Швитай�Світлані�Гри
орівні —

240/500�від�0,0510�
а�(свідоцтво�про�право

власності�від�05.08.2010,�свідоцтво�про�право

на�спадщин��за�за�оном�від�20.08.2014);

— 
ромадянин��Швитаю�Володимир��Аль-

бертович� —�65/500�від�0,0510�
а�(свідоцтво

про�право�власності�від�05.08.2010);

— 
ромадянин��Швитаю�Вадим��Володими-

рович� —�65/500�від�0,0510�
а�(свідоцтво�про

право�власності�від�05.08.2010);

— 
ромадянці�Ч�л�овій�Ві�торії�Володими-

рівні —�65/500�від�0,0510�
а�(свідоцтво�про

право�власності�від�05.08.2010);

— 
ромадянці�Ч�л�овій�Ользі�Всеволодівні —

65/500�від�0,0510�
а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�05.08.2010)�(�ате
орія�земель —�зем-

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

П-8811).

2.�Громадянам�Швитай�Світлані�Гри
орів-

ні,�Швитаю�Володимир��Альбертович�,�Шви-

таю�Вадим��Володимирович�,�Ч�л�овій�Ві�-

торії�Володимирівні�та�Ч�л�овій�Ользі�Всево-

лодівні:

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

Про відхилення проекту рішення 
«Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТОРГОВИЙ ДІМ «ГЛОРІЯ;ТРЕЙД» земельної ділянки 
для реконструкції будівель — нежитлових приміщень 

торговельного призначення з подальшою їх експлуатацією 
на площі Дружби народів, 6 в Оболонському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 150/2053 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра;

ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�прое�т�рішення�«Про�передач�

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«ТОРГОВИЙ�ДІМ�«ГЛОРІЯ-ТРЕЙД»�зе-

мельної�ділян�и�для�ре�онстр��ції�б�дівель —

нежитлових�приміщень�тор
овельно
о�призна-

чення�з�подальшою�їх�е�спл�атацією�на�площі

Др�жби�народів,�6�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�(Д-7083)».

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 приватизацію земельної ділянки громадянину 
Дугінову Геннадію Михайловичу для обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Маршала Говорова, 30 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 169/2072 від 8 жовтня 2015 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�
ромадянин��Д�
інов��Геннадію

Михайлович����приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0498�
а�(�адастровий�номер

8000000000:79:152:0020)�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.�Мар-

шала�Говорова,�30���Голосіївсь�ом��районі�

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

та�
ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9307).

2.�Громадянин��Д�
інов��Геннадію�Михай-

лович�:

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

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


о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

їни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення комунальному підприємству 
з питань будівництва житлових будинків 

«ЖИТЛОІНВЕСТБУД;УКБ» права користування земельною 
ділянкою на перетині вул. Наталії Ужвій 

та вул. Новомостицької у Подільському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 177/2080 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 141, 142 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та звернення комунального підприємства з питань будів;
ництва житлових будинків «ЖИТЛОІНВЕСТБУД;УКБ» від 13.02.2015 № 114/634, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1�Припинити��ом�нальном��підприємств��з

питань� б�дівництва� житлових� б�дин�ів�

«ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»�право�постійно
о��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�площею�0,5226


а�(�адастровий�номер�8000000000:85:212:0084),

наданою�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�12.07.2007�№ 1113/1774�«Про�на-

дання�Подільсь�ій�районній���місті�Києві�раді

земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції�та�обсл�
ов�вання�житлово
о�б�дин���з�вб�-

довано-приб�дованими�приміщеннями�соці-

ально-поб�тово
о�призначення�та�підземним

пар�ін
ом�на�перетині�в�л.�Наталії�Ужвій�та�

в�л.�Новомостиць�ої���Подільсь�ом��районі�

м.�Києва»,�право��орист�вання�я�ою�посвідче-

но�державним�а�том�на�право�постійно
о��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою�від�16.04.2009�

№ 03-9-00032,�та�віднести�її�до�земель�запа-

с��житлової�та�
ромадсь�ої�заб�дови�(справа�

№�А-21548).

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про�прий-

няття�цьо
о�рішення�повідомити�Головне��прав-

ління�Держ
ео�адастр����м.�Києві�та�реєстра-

ційн��сл�жб��Головно
о�територіально
о��прав-

ління�юстиції���м.�Києві.

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 приватизацію земельної ділянки 
громадянці Зизі Любові Олексіївні для експлуатації 

та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Червонопрапорній, 107;б у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 167/2070 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�
ромадянці�Зизі�Любові�Оле�-

сіївні���приватн��власність�земельн��ділян��

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

8000000000:90:521:0036)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної�
ромади�міста

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

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

р�д�на�в�л.�Червонопрапорній,�107-б���Голо-

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

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

ва�П-9160).

2.�Громадянці�Зизі�Любові�Оле�сіївні:

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

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


о��оде�с��У�раїни.

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

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

інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки санітарно;епідеміологічній

станції Державного управління справами для експлуатації 
та обслуговування адміністративної будівлі 

на вул. Академіка Заболотного, 15 у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 176/2079 від 8 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�санітарно-епіде-

міоло
ічній�станції�Державно
о��правління�спра-

вами�площею�0,6175�
а�(�адастровий�номер

8000000000:79:110:0026)�для�е�спл�атації�та

обсл�
ов�вання�адміністративної�б�дівлі�на�

в�л.�А�адемі�а�Заболотно
о,�15���Голосіївсь�о-

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

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

Д-7099,�заява�ДЦ�№ 01010-000188853-014�від

19.09.2015).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 13.04.2006 № 62;6;00332, укладеного 

між Київською міською радою та фізичною особою — 
підприємцем Миронець Ольгою Василівною 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автомобільної стоянки на вул. Мілютенка, 11;а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 179/2082 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення фізичної особи — підприємця Миронець Ольги Василівни від 11.02.2015, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лян�и�від�13.04.2006�№ 62-6-00332�площею

0,0800� 
а� (�адастровий� номер

8000000000:62:033:0088)�на�в�л.�Мілютен�а,

11-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва,���ладе-

ний�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�фізичною

особою —�підприємцем�Миронець�Оль
ою�Ва-

силівною�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл�
ов�вання�автомобільної�стоян�и�на�підста-

ві�п�н�т��1�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

18.03.2004�№ 125/1335�«Про�надання�і�вил�-

чення�земельних�діляно��та�припинення�права

�орист�вання�землею»�(справа�А-21531).

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�проін-

форм�вати�фізичн��особ� —�підприємця�Ми-

ронець�Оль
��Василівн��про�прийняття�цьо
о

рішення.

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

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

та�
ромадсь�ої�заб�дови.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�вжити�в��ста-

новленом��за�онодавством�поряд���заходів

щодо�державної�реєстрації�права��ом�нальної

власності�територіальної�
ромади�міста�Києва

на�земельн��ділян���площею�0,0800�
а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:62:033:0088)�в�ме-

жах�Деснянсь�о
о�район��м.�Києва.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,

що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 172/2075 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної


рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:62:029:0060)�площею

0,0182�
а�для�е�спл�атації�та�обсл�
ов�вання

за�лад��
ромадсь�о
о�харч�вання�(�афе)�на

в�л.�Мілютен�а,�19���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва,�що�підля
ає�продаж��ТОВ�«БІЛФОРС»

(справа�№�Є-1289).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 171/2074 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної


рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:78:223:0007)�площею

1,6412�
а�для�б�дівництва�та�е�спл�атації�с�лад-

сь�их�приміщень�з�від�ритою�стоян�ою�напів-

причепів�на�в�л.�Вербовій,�20�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва,�що�підля
ає�продаж��транс-

портно-е�спедиційном��підприємств��«ПЕТ-

РІВКА»���формі�товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�(справа�№�Є-1288).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу фізичній особі — підприємцю 
Мєдвєдєву Володимиру Едуардовичу земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування кафе 
з літнім майданчиком на вул. Очаківській, 2 у Солом’янському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 153/2056 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України
«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме;
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста;
новлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної

ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�фізичній�осо-

бі —�підприємцю�Мєдвєдєв��Володимир��Ед�-

ардович��для�е�спл�атації�та�обсл�
ов�вання

�афе�з�літнім�майданчи�ом�на�в�л.�Оча�івсь�ій,

2���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате
о-

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

заб�дови,� справа� А-21505,� заява�ДЦ� від

29.08.2015�№ 01014-000187001-014).

2.�Передати�фізичній�особі —�підприємцю

Мєдвєдєв��Володимир��Ед�ардович�,�за��мо-

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

д��на�10�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,0236 
а

(�адастровий�номер�8000000000:72:135:0004,

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

земельн��ділян���№�НВ-8000204002015)�для

е�спл�атації�та�обсл�
ов�вання��афе�з�літнім

майданчи�ом�на�в�л.�Оча�івсь�ій,�2���Солом’ян-

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

власності�територіальної�
ромади�міста�Києва

��зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�майно

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

майно�від�16.07.2014�№ 24298888).

3.�Фізичній�особі —�підприємцю�Мєдвєдєв�

Володимир��Ед�ардович�:

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

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно
о��оде�-

с��У�раїни.

3.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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


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

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

ством.

3.7.�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�17.07.2015

№ 057041-10168.

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 земельної ділянки фізичній 
особі — підприємцю Коптєву Максиму Анатолійовичу 

для експлуатації кафе на вул. Щербакова, 54 (літера А) 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 148/2051 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�фізичній�особі —

підприємцю�Коптєв��Ма�сим��Анатолійович�

для�е�спл�атації��афе�на�в�л.�Щерба�ова,�54�(лі-

тера�А)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

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

сь�ої� заб�дови,� заява�ДЦ�від� 02.09.2015�

№ 030-000187272-014,�справа�Д-7187).

2.�Передати�фізичній�особі —�підприємцю

Коптєв��Ма�сим��Анатолійович�,�за��мови

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

на�10�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,0099 
а

(�адастровий�номер�8000000000:88:015:0014,

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

земельн��ділян���НВ-8000200862015),�в�то-

м��числі�площею�0,0044�
а�в�межах�червоних

ліній,�для�е�спл�атації��афе�на�в�л.�Щерба�о-

ва,�54�(літера�А)���Шевчен�івсь�ом��районі

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

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

наб�ттям�права�власності�на�майно�(до
овір

дар�вання�від�22.10.2014�№ 1053).

3.�Фізичній�особі —�підприємцю�Коптєв��Ма�-

сим��Анатолійович�:

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�Депар-

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

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

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

ти,�визначені�за�онодавством,�необхідні�для

��ладання�до
овор��оренди�земельної�ді-

лян�и.

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

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

інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���ме-

жах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

13.03.2015�№ 2399/0/12/19-15,�Головно
о
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�правління�Держзема
ентства���м.�Києві�від

22.06.2015�№ 19-26-0.3-9191/2-15.

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

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

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

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


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

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

ством.

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

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

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

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 передачу приватному підприємству 
«СМАРТТОРГ;2009» земельної ділянки для обслуговування 

та експлуатації нежитлової будівлі 
під автомиючий комплекс з приміщеннями 

громадського призначення на вул. Анрі Барбюса, 38 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 189/2092 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

відведення�земельної�ділян�и�приватном��під-

приємств��«СМАРТТОРГ-2009»�(ідентифі�ацій-

ний��од�36516758)�для�обсл�
ов�вання�та�е�с-

пл�атації�нежитлової�б�дівлі�під�автомиючий

�омпле�с�з�приміщеннями�
ромадсь�о
о�при-

значення�на�в�л.�Анрі�Барбюса,�38���Печер-

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

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

ява�ДЦ�від�23.07.2015�№ 01015-000183356-

014,�справа�Д-7121).

2.�Передати�приватном��підприємств��«СМАРТ-

ТОРГ-2009»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-


о�рішення,�в�оренд��на�25�ро�ів�земельн��ді-

лян���площею�0,0272�
а�(�адастровий�номер

8000000000:79:045:0055,�витя
�з�Державно
о

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

№�НВ-8000180372015)�для�обсл�
ов�вання�та

е�спл�атації�нежитлової�б�дівлі�під�автомиючий

�омпле�с�з�приміщеннями�
ромадсь�о
о�при-

значення�на�в�л.�Анрі�Барбюса,�38���Печер-

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

власності�територіальної�
ромади�міста�Києва

��зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�май-

но�(свідоцтво�про�право�власності�від�10.07.2014

№ 24069011,�до
овір���півлі-продаж��1/10�(од-

нієї�десятої)�частини�нежитлової�б�дівлі�від

12.08.2014�№ 2814).

3.�Приватном��підприємств��«СМАРТТОРГ-

2009»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

т�ри�від�21.01.2015�№ 306/0/12/19-15,��прав-

ління�охорони���льт�рної�спадщини�від�27.04.2015

№ 066-1367,�Головно
о��правління�Держзем-

а
ентства���м.�Києві�від�28.04.2015�№ 19-26-

0.3-6244/2-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно
о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГАРДАРІКА» для експлуатації та обслуговування 

об’єктів транспортної інфраструктури (під’їзду та виїзду) 
на вул. Зодчих, 5;б у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 144/2047 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124 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�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ГАРДАРІ-

КА»�для�е�спл�атації�та�обсл�
ов�вання�об’є�-

тів�транспортної�інфрастр��т�ри�(під’їзд��та

виїзд�)�на�в�л.�Зодчих,�5-б���Святошинсь�ом�

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

мисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер
ети�и,

оборони� та� іншо
о� призначення,� справа�

Д-7053,�заява�ДЦ�№ 01038-000186271-014�від

21.08.2015).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ГАРДАРІКА»,�за��мови

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

на�15�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,1429


а�(�адастровий�номер�8000000000:75:322:0030,

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

земельн��ділян���№�НВ-8000198372015)�для

е�спл�атації�та�обсл�
ов�вання�об’є�тів�транс-

портної�інфрастр��т�ри�(під’їзд��та�виїзд�)�на

в�л.�Зодчих,�5-б���Святошинсь�ом��районі�

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

риторіальної�
ромади�міста�Києва.

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ГАРДАРІКА»:

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

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно
о��оде�-

с��У�раїни.

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

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

від�12.03.2014�№ 2246/0/12-1/19-14�та�Голов-

но
о��правління�Держ
ео�адастр����м.�Києві

від�28.07.2015�№ 19-26-7777.3-1339/20-15.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно
о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Компанченко Людмилі Сергіївні 

та Мельніченку Миколі Миколайовичу 
для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Брестській, 16 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 165/2068 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пе;

рехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно;
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля;
нувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце;
вості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визнати�та�ою,�що�втратила�чинність,�по-

зицію�три�додат�а�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�08.10.2009�№ 480/2549�«Про�при-

ватизацію�земельних�діляно��для�б�дівництва

та�обсл�
ов�вання�житлових�б�дин�ів,�
оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва».

2.�Передати�
ромадянам�Компанчен�о�Люд-

милі�Сер
іївні�та�Мельнічен���Ми�олі�Ми�ола-

йович����спільн��част�ов��власність�земельн�

ділян���площею�0,0969�
а�(�адастровий�номер

8000000000:85:218:0005)�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.�Брест-

сь�ій,�16���Подільсь�ом��районі�м�Києва�(�а-

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

сь�ої�заб�дови,�П-6864),���том��числі:

— 
ромадянці�Компанчен�о�Людмилі�Сер
і-

ївні —�1/2�від�0,0969�
а;

— 
ромадянин��Мельнічен���Ми�олі�Ми�о-

лайович� —�1/2�від�0,0969�
а.

3.�Громадянам�Компанчен�о�Людмилі�Сер-


іївні�та�Мельнічен���Ми�олі�Ми�олайович�:

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

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

но
о��оде�с��У�раїни.

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���ладення

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

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

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


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

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

ством.

3.5.�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 надання Дарницькій районній 
в місті Києві державній адміністрації земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування амбулаторії 
лікарів сімейної медицини з допоміжними приміщеннями 

на вул. Завальній, 1;в у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 141/2044 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�Дарниць�ій�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації�для

е�спл�атації�та�обсл�
ов�вання�амб�латорії�лі-

�арів�сімейної�медицини�з�допоміжними�при-

міщеннями�на�в�л.�Завальній,�1-в���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�(�ате
орія�земель —�зем-

лі�житлової�та�
ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ

№ 01037-000171365-014�від�23.03.2015,�спра-

ва�№�Д-6595).

2.�Надати�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо
о�рішення,�земельн��ділян���пло-

щею� 0,3183� 
а� (�адастровий� номер

8000000000:90:013:0070)�в�постійне��орист�-

вання�для�е�спл�атації�та�обсл�
ов�вання�ам-
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б�латорії�лі�арів�сімейної�медицини�з�допоміж-

ними�приміщеннями�на�в�л.�Завальній,�1-в��

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

нальної�власності�територіальної�
ромади�міс-

та�Києва.

3.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

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

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

т�ри�від�23.02.2012�№ 2305/0/18-1/21-12,�Го-

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

єві�від�27.10.2014�№ 19-26-0.3-5795/2-14.

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

ції�права�постійно
о��орист�вання�земельною

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�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 приватизацію земельної ділянки громадянам 
Тесленку Валерію Васильовичу, 

Тесленко Людмилі Яківні та Тесленку Юрію Валерійовичу 
для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 21 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 159/2062 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�Теслен���Валерію

Васильович�,�Теслен�о�Людмилі�Я�івні�та�Тес-

лен���Юрію�Валерійович����спільн��част�ов�

власність�земельн��ділян���площею�0,0999�
а

(�адастровий�номер�8000000000:82:414:0317)

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

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

ній,�21���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва,�в�том��числі:

— 
ромадянин��Теслен���Валерію�Васильо-

вич� —�1/3�від�0,0999�
а�(свідоцтво�про�право

власності�від�16.08.2010);

— 
ромадянці�Теслен�о�Людмилі�Я�івні —

1/3�від�0,0999�
а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�16.08.2010);

— 
ромадянин��Теслен���Юрію�Валерійови-

ч� —�1/3�від�0,0999�
а�(свідоцтво�про�право

власності�від�16.08.2010)�(�ате
орія�земель —

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

ва�П-8805).

2.�Громадянам�Теслен���Валерію�Васильо-

вич�,�Теслен�о�Людмилі�Я�івні�та�Теслен��

Юрію�Валерійович�:

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

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


о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�ів�земельної�ділян-

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

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

них�статтями�140,�143�Земельно
о��оде�с�

У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Сергеєвій Світлані Анатоліївні для обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Мінському, 11;а у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 166/2069 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�
ромадянці�Сер
еєвій�Світлані�Ана-

толіївні���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0577� 
а� (�адастровий� номер

8000000000:85:463:0009)�із�земель��ом�наль-

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

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


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

сь�ом�,�11-а���Подільсь�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�П-9084).

2.�Громадянці�Сер
еєвій�Світлані�Анатолі-

ївні:

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

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

но
о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

ном��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

що�право�приватної�власності�на�землю�може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянкам 
Рященко Любові Лаврентіївні та Шатіловій Ларисі Василівні 

для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 31 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 163/2066 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно;
сті» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�
ромадян�ам�Рящен�о�Любові

Лаврентіївні�та�Шатіловій�Ларисі�Василівні��

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

площею� 0,0920� 
а� (�адастровий� номер

8000000000:82:414:0321)�для�обсл�
ов�вання

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

спор�д�на�в�л.�Панорамній,�31���Голосіївсь�о-

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

ності�територіальної�
ромади�міста�Києва,�з

них:

— 
ромадянці�Рящен�о�Любові�Лаврентіїв-

ні —�1/2�від�0,0920�
а�(свідоцтво�про�право

власності�від�16.08.2010);

— 
ромадянці�Шатіловій�Ларисі�Василівні —

1/2�від�0,0920�
а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�16.08.2010)�(�ате
орія�земель —�зем-

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

П-8809).

2.�Громадян�ам�Рящен�о�Любові�Лавренті-

ївні�та�Шатіловій�Ларисі�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�он-

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

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

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

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки санітарно;епідеміологічній станції 

Державного управління справами для експлуатації 
та обслуговування будівель та споруд 

на вул. Академіка Заболотного, 15 у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 175/2078 від 8 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�санітарно-епі-

деміоло
ічній�станції�Державно
о��правління

справами�площею�3,9032�
а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:79:110:0025)�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл�
ов�вання�б�дівель�та�спор�д�на

в�л.�А�адемі�а�Заболотно
о,�15���Голосіїв-

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

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

ва�Д-7098,�заява�ДЦ�№ 01010-000188852-014

від�19.09.2015).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення комунальному підприємству 
з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд;УКБ»
права користування земельною ділянкою на вулиці Верховинній,

39 — 41 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 178/2081 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 141, 142 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення комунального підприємства з пи;
тань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд;УКБ» від 27.05.2015 № 114/3300, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
17 òðàâíÿ 2016 ð.

¹51(4821)

14

1.�Припинити��ом�нальном��підприємств��з

питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Жит-

лоінвестб�д-УКБ»�право�постійно
о��орист�-

вання�земельною�ділян�ою�площею�0,2481�
а

(�адастровий�номер�8000000000:75:218:0020),

наданою�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�24.05.2012�№ 612/7949�«Про�на-

дання��ом�нальном��підприємств��з�питань�б�-

дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-

УКБ»�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�жит-

лово
о�б�дин���з�
остьовою�автостоян�ою�на

в�л.�Верховинній,�39-41���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва»,�право��орист�вання�я�ою�по-

свідчено�державним�а�том�на�право�постійно-


о��орист�вання�земельною�ділян�ою�від

05.07.2012�№ 05-9-00094�(��зв’яз���з�прийнят-

тям�б�дин���в�е�спл�атацію�та�передачею�то-

вариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Е�с-

пл�ат�юча�Компанія�«Основа�Комфорт»),�та

віднести�її�до�земель�запас��житлової�та�
ро-

мадсь�ої�заб�дови�(справа�№�А-21743).

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�про�прийнят-

тя�цьо
о�рішення�повідомити�Головне��прав-

ління�Держ
ео�адастр����м.�Києві�та�реєстра-

ційн��сл�жб��Головно
о��правління�юстиції��

м.�Києві.

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 приватизацію земельної ділянки 
громадянам Бондаренку Василю Павловичу, 

Бондаренко Любові Андріївні та Бондаренку Олександру 
Васильовичу для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 25;а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 161/2064 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�Бондарен���Васи-

лю�Павлович�,�Бондарен�о�Любові�Андріївні�та

Бондарен���Оле�сандр��Васильович����спіль-

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

щею� 0,0884� 
а� (�адастровий� номер

8000000000:82:414:0219)�для�обсл�
ов�вання

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

спор�д�на�в�л.�Панорамній,�25-а���Голосіїв-

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

власності�територіальної�
ромади�міста�Києва,

в�том��числі:

- 
ромадянин��Бондарен���Василю�Павло-

вич�-1/3�від�0,0884�
а�(свідоцтво�про�право

власності�від�04.10.2010);

- 
ромадянці�Бондарен�о�Любові�Андріївні-

1/3�від�0,0884�
а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�04.10.2010);

- 
ромадянин��Бондарен���Оле�сандр��Ва-

сильович�-1/3�від�0,0884�
а�(свідоцтво�про�пра-

во�власності�від�04.10.2010)�(�ате
орія�земель-

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

ва�П-8806).

2.�Громадянам�Бондарен���Василю�Павло-

вич�,�Бондарен�о�Любові�Андріївні�та�Бонда-

рен���Оле�сандр��Васильович�:

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

Про майнові питання щодо реконструкції 
Київського міського пологового будинку № 5 

під Перинатальний центр
Рішення Київської міської ради № 265/1130 від 19 березня 2015 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, статей
25, 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської
міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення ін;
вестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно;транспортної інфраструктури міста Києва», врахову;
ючи рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, ре;
конструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва,
інженерно;транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київ;
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від
23 грудня 2014 року № 65/2014) та звернення Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 15 грудня 2014 року № 061;11283/07), Ки;
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�в�додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�24�червня�2004�ро��

№ 322/1532,�а�саме:�розділ�«Солом’янсь�ий

район»�перелі���об’є�тів�ре�онстр��ції,�рес-

таврації,�незавершено
о�б�дівництва,�що�на-

лежать�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�
ромади�міста�Києва,�доповнити�новою�по-

зицією�12�та�о
о�зміст�:

12 просп. Червонозоряний, 2, літ. «А» Київський міський пологовий будинок № 5 1837,00

2.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�провес-

ти�інвестиційний��он��рс�по�інвестиційном�

прое�т��«Ре�онстр��ція�Київсь�о
о�місь�о
о�по-

ло
ово
о�б�дин���№ 5�під�Перинатальний�центр

з�б�дівництвом�приватно
о�медично
о�за�ла-

д�».

3.�Надати�дозвіл�Київсь�ом��місь�ом��поло-


овом��б�дин���№ 5�на�знесення�неф�н�ціо-

н�ючої�б�дівлі�
осподарсь�о
о��орп�с��за
аль-

ною�площею�653,9��в.�м�на�просп.�Червонозо-

ряном�,�2�(літ.�«Г»)���Солом’янсь�ом��районі

м.�Києва,�я�а�належить�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної�
ромади�міста�Києва,�за�ра-

х�но��інвестора�після�ви�онання�п�н�тів�4,�5

цьо
о�рішення.

4.�Київсь�ом��місь�ом��поло
овом��б�дин��

№ 5�забезпечити�проведення�незалежної�оцін-

�и�об’є�та,�зазначено
о�в�п�н�ті�3�цьо
о�рішен-

ня,�та�реценз�вання�звіт��про�та���оцін�����по-

ряд��,�встановленом��за�онодавством�У�ра-

їни�з�питань�оцін�и�майна,�майнових�прав�та

професійної�оціночної�діяльності.

5.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�при�фор-

м�ванні��мов�інвестиційно
о��он��рс��врах�-

вати,�що:

5.1.�Вартість�оціненої�відповідно�до�п�н�т�

4�цьо
о�рішення�б�дівлі�
осподарсь�о
о��ор-

п�с��на�просп.�Червонозоряном�,�2�(літ.�«Г»)

відш�одов�ється�за�рах�но��інвестора�шляхом

безоплатної�передачі�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної�
ромади�міста�Києва�витрат

при�ре�онстр��ції�Київсь�о
о�місь�о
о�поло
о-

во
о�б�дин���№ 5�під�Перинатальний�центр.

5.2.�У�разі�перевищення�вартості�б�дівлі�
ос-

подарсь�о
о��орп�с��на�просп.�Червонозоря-

ном�,�2�(літ.�«Г»),�оціненої�відповідно�до�п�н�-

т��4�цьо
о�рішення,�над�вартістю�витрат�інвес-

тора�по�ре�онстр��ції�Київсь�о
о�місь�о
о�по-

ло
ово
о�б�дин���№ 5�під�Перинатальний�центр,

різницю��оштів�інвестор�сплач�є�до�спеціаль-

но
о�фонд��в�бюджет�міста�Києва.

6.�Усі�витрати�Київсь�о
о�місь�о
о�поло
о-

во
о�б�дин���№ 5,�пов’язані�з�проведенням�за-

ходів�щодо�під
отов�и�інвестиційно
о��он��р-

с�,�підля
ають�наст�пном��відш�од�ванню�за

рах�но��інвестора.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 280/1145 від 19 березня 2015 року

Відповідно до статей 760;763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ;
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не;
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протоколи
засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 15 квітня 2014 року № 172 та від 07
жовтня 2014 року № 10, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�
ромади�міста�Києва�з
ід-

но�з�додат�ом.

2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

поряд���до
овір�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної�
рома-

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

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

19.03.2015�№ 280/1145

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

Київський міський голова В. Кличко

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта
нерухомості

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

Орендна
плата

Строк, на який
укладається
договір оренди

1 2 3 4 5 6
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ"

1. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
БЕЛЯНСЬКИЙ ДЕНИС
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Форма власності L приватна 
Форма фінансування L змішана

ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 16
Шевченківський район 
Житловий будинок —
3Lповерховий 
Площа — 2629,00 кв. м

ТВОРЧА
МАЙСТЕРНЯ
L 50 кв. м

L 6 кв. м
мансарда
Загальна площа L
56,00 кв. м

1 грн. 
на рік

4 %

2 роки 364 дні

Про списання шляхом продажу транспортних засобів, 
які належать до комунальної власності територіальної громади

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 293/1158 від 19 березня 2015 року

Відповідно до частини шостої статті 75 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26,
частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської
ради від 19.07.2005 № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підпри;
ємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звер;
нення комунальної корпорації «Київавтодор» (лист від 06.10.2014 № 10;04;1/1173), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл��ом�нальній��орпорації�«Ки-

ївавтодор»�на�списання�шляхом�продаж��за�не-

залежною�оцін�ою�на�а��ціоні�транспортних

засобів —�автомобіля�мар�и�ВАЗ�21074,�дер-

жавний� номер� 07147KE,� шасі� номер

XTA210740Y1277430,�1999�ро���вип�с��,�про-

бі
�131304��м�та�автомобіля�мар�и�Volkswagen

Bora,�державний�номер�80249KA,�шасі�номер

WVWZZZ1JZ1W297343,�2001�ро���вип�с��,�про-

бі
�449059��м,�я�і�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної�
ромади�міста�Києва.

2.�Ком�нальній��орпорації�«Київавтодор»:

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

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

зазначених���п�н�ті�1�цьо
о�рішення.

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

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

Києва.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова В. Кличко
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Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Запольській Прасковії Павлівні для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Совській, 18 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 641/1505 від 11 червня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Зако)

ну України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що)
до розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі 
м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши технічну документацію щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�
ромадянці�Запольсь�ій�Прас�овії�Павлів-

ні���приватн��власність�земельн��ділян���площею�0,1000


а�(�адастровий�номер�8000000000:72:499:0014)�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної�
ромади�міс-

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

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

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

землі�житлової�та�
ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-9193).

2.�Громадянці�Запольсь�ій�Прас�овії�Павлівні:

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

�и�відповідно�до�статті�91�Земельно
о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ладання�но-

вих,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж

і�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��ції�чи�но-

во
о�б�дівництва�питання�оформлення�дозвільної�та�про-

е�тно-�ошторисної�до��ментації�виріш�вати�в�поряд��,

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Депар-

таментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо
о�ор
а-

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

ної�адміністрації)�до
овор��про�пайов���часть�вирі-

ш�вати�в�поряд���та�випад�ах,�встановлених�за�оно-

давством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в��ста-

новленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації�права

власності�на�земельн��ділян�����поряд��,�встановлено-

м��За�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

випад�ах,�передбачених�статтями�140,�143�Земельно
о

�оде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо
о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 496/1360 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 760 )763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядуван)
ня в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про оренду майна тери)
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою за)
безпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та вра)
ховуючи протоколи засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 25 вересня 2014 року № 9 та від 28 жовт)
ня 2014 року № 13, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он��рс��не-

житлові�приміщення��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�
ромади�міста�Києва�з
ідно�з�додат�ом.

2.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адмініс-

трації���ласти�в��становленом��поряд���до
овори�орен-

ди�нежитлових�приміщень��ом�нальної�власності�тери-

торіальної�
ромади�міста�Києва�з
ідно�з�п�н�том�1�цьо-


о�рішення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо
о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря, його форма власності
та форма фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта
нерухомості

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

Орендна
плата,
грн

Строк,
на який
уклада"
ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ) ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ
НЕЖИТЛОВИМ ФОНДОМ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ КРАВЧЕНКО ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА

Форма власності " приватна 

Форма фінансування " госпрозрахункова

ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 
№ 11, ЛІТ. Б 

Печерський район 

ЖБк 

Площа " 246,10 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНІ
ЧЛЕНА НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 

цоколь 

Площа " 49,40 кв. м

1 грн на
рік

2 роки
364 дні

2 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ БОГИНСЬКИЙ ФЕДІР ЛЕОНІДОВИЧ 
Форма власності " приватна 
Форма фінансування " госпрозрахункова

ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, № 38 

Печерський район 

ЖБк 

Площа " 155,70 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНІ
ЧЛЕНА НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 

цоколь 

Площа " 33,70 кв. м

1 грн на
рік

2 роки
364 дні

3 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РІЗНОБАРВ'Я
ТАЛАНТІВ УКРАЇНИ" 

Форма власності " приватна 

Форма фінансування " госпрозрахункова

ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 
№ 30"Б, ЛІТ. А 

Печерський район 

ЖБк " 6"поверховий 

Площа " 78,0 кв. м

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
(ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ І
МИСТЕЦТВ) 

підвал 

Площа " 24,90 кв. м

1 грн на
рік

2 роки
364 дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

21.05.2015�№ 496/1360

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду без проведення конкурсу

Київський міський голова
В. Кличко Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä: ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ñåêòîðà çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó óïðàâë³ííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî
òà ãîñïîäàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ) òà ãîëîâíîãî
ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç äåïóòàòñüêèìè ôðàêö³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169, òà
Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî
îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèé-
íÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêó-
ìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåð-
øî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíî-
ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàí-
íÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³é-
ñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòî-
êàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 cì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê. 913 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ),

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169, òà
Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî
îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèé-
íÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêó-
ìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåð-
øî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíî-
ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàí-
íÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³é-
ñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòî-
êàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê. 913 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,0 êâ. ì,

ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ëþòåðàíñüêà/Çàíüêîâåöüêî¿, 7/10, ë³ò."À". Âàðò³ñòü îá'ºêòó îðåíäè ñòàíîì íà
29.02.2016 — 319 300,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-44-53).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: âèêîðèñòàííÿ äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá ô³çè÷íèìè
îñîáàìè (ìåøêàíöÿìè), ùî ïðîæèâàþòü ó áóäèíêó, íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà — 12,00 êâ. ì — 1 %,
9,00 êâ. ì — 12 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 1520,48 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïàøàºâ Ãîðõìàç Àë³ Îãëè ³íôîðìóº âëàñíèê³â àáî êîðèñòóâà÷³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà

áóä³âåëü, ùî îòî÷óþòü ì³ñöå áóä³âíèöòâà, ïðî íàì³ðè çàáóäîâè ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèëîãî

áóäèíêó ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíó áóä³âëþ ç ïîäàëüøèì ¿¿ îáñëóãîâóâàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ, ÿêà

çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ðóñòàâåë³ Øîòà, 18 (ë³ò.À) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Âòðà÷åíèé ïàñïîðò ME 158217 âèäàíèé Ãîëîñ³¿âñüêèì ÐÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³

30 âåðåñíÿ 2002 ðîêó íà ³ì'ÿ Ðèìàðóêà Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Передплатні�ціни

на�місяць..................................................................................40��рн.�90��оп.
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на�6�місяців ..........................................................................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ........................................................................490��рн.�80��оп.
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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 47550
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Ì²ÑÒÎ
23 ÊÂ²ÒÍß — ñèìâîë³÷íà äëÿ ñâ³-
òîâî¿ ë³òåðàòóðè äàòà: öüîãî äíÿ
â³äçíà÷àºìî ð³÷íèöþ ñìåðò³ Ì³-
ãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà ³ Â³ëüÿìà Øåê-
ñï³ðà,äí³ íàðîäæåííÿ Ìîð³ñà Äðþî-
íà ³ Ãàëäîðà Ëàêñíåññà (à äíåì ðà-
í³øå — Âîëîäèìèðà Íàáîêîâà).
Çâàæàþ÷è íà âàãîì³ñòü öèõ ³ìåí,Ãå-
íåðàëüíà êîíôåðåíö³ÿ ÞÍÅÑÊÎ â
1995 ðîö³ ó Ïàðèæ³ âèð³øèëà â³ä-
äàòè öüîãî äíÿ äàíèíó ïîâàãè êíè-
ãàì ³ àâòîðàì, çàêëèêàþ÷è âñ³õ, ³
îñîáëèâî ìîëîäü, îòðèìóâàòè çà-
äîâîëåííÿ â ÷èòàíí³ òà ïîâàæàòè
âíåñîê òèõ, õòî ñïðèÿâ ñîö³àëüíî-
ìó òà êóëüòóðíîìó ïðîãðåñó ëþä-
ñòâà, ³ çàñíóâàëà Âñåñâ³òí³é äåíü
êíèã ³ àâòîðñüêîãî ïðàâà, à òàêîæ
Ïðåì³þ ÞÍÅÑÊÎ çà ïðîïàãàíäó
³äåàë³â òîëåðàíòíîñò³ â äèòÿ÷³é òà
þíàöüê³é õóäîæí³é ë³òåðàòóð³.

Òðàäèö³éíî íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ
ó÷í³ òà â÷èòåë³ ÍÂÊ ¹ 176 ïðîâî-
äÿòü Ì³æíàðîäí³ îíëàéí-÷èòàííÿ
ðîìàíó Ì³ãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà Ñà-
àâåäðè «Äîí Ê³õîò». «Äî ñïàäùè-
íè Ñåðâàíòåñà ìè çâåðíóëèñÿ ç
îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå,
íàø íàâ÷àëüíèé çàêëàä ñïåö³àë³-
çóºòüñÿ íà âèâ÷åíí³ ³ñïàíñüêî¿ ìî-
âè, à, ïî-äðóãå, ðîìàí, ùî º êëàñè-
êîþ ³ñïàíñüêî¿ ë³òåðàòóðè Ì³ãåëÿ
äå Ñåðâàíòåñà «Äîí Ê³õîò»,— îäèí
³ç íàéãåí³àëüí³øèõ òâîð³â åïîõè
Â³äðîäæåííÿ.Ó íüîìó éäåòüñÿ ïðî
ïðèãîäè á³äíîãî äâîðÿíèíà Àëîí-
ñî Ê³õàíî, ÿêèé óÿâèâ ñåáå ðèöà-
ðåì Äîí Ê³õîòîì ³ ðàçîì ³ç â³ðíèì
çáðîºíîñöåì Ñàí÷î Ïàíñîþ âèðó-
øèâ ó ïîõ³ä ïðîòè çëà é íåñïðà-
âåäëèâîñò³ íà çåìë³. ² íàéãîëîâí³-
øà îñâ³òíÿ ìåòà ÿêðàç ïîëÿãàº ó
âèõîâàíí³ òà ðîçâèòêó â íàøèõ ó÷-
í³â ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó, ñïðàâåä-
ëèâîñò³, àêòèâíî¿ æèòòºâî¿ ïîçè-
ö³¿»,— çàçíà÷èëà äèðåêòîð ÍÂÊ Âà-
ëåíòèíà Ëóêàøóê.

Öüîãî ðîêó Ì³æíàðîäí³ îíëàéí-
÷èòàííÿ â³äáóëèñÿ 27 êâ³òíÿ ³ áó-
ëè ïðèñâÿ÷åí³ 400-ð³÷÷þ â³ä äíÿ
ñìåðò³ âèäàòíîãî ³ñïàíñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà. Ðàçîì ³ç íèìè ïðîéøëè
ê³ëüêà ö³êàâèõ òâîð÷èõ çàõîä³â,
ãàðìîí³éíî îá’ºäíàíèõ ìåòîþ òà
òåìàòèêîþ. ×èòàííÿ ðîçïî÷àëè-
ñÿ òåàòðàë³çîâàíèì âèñòóïîì ó÷-
í³â, ÿê³ ïðåäñòàâèëè æèòòºïèñ àâ-
òîðà áåçñìåðòíîãî òâîðó.

Ó÷íÿìè òà áàòüê³âñüêèì êîì³-
òåòîì çàêëàäó áóëî âèãîòîâëåíî

äåêîðàö³¿ òà êîñòþìè, ó ÿêèõ ñàì
Ñåðâàíòåñ ó òðüîõ â³êîâèõ ³ïîñòà-
ñÿõ çàâ³òàâ íà ñâÿòî êíèãè. À ó ñâî-
¿õ ïðåçåíòàö³ÿõ òà òâîð÷èõ âèñòó-
ïàõ ó÷í³ âèÿâèëè ãëèáîê³ çíàííÿ
ïðî æèòòÿ ³ òâîð÷èé äîðîáîê ìèò-
öÿ, ïðî ³ñïàíñüêó ³ñòîð³þ ³ êóëüòó-
ðó çàãàëîì.

Öüîãîð³÷ îíëàéí-÷èòàííÿ âè-
ÿâèëèñÿ äîñèòü ïë³äíèìè òà ïî-
çíà÷èëèñÿ ÷èñåëüí³ñòþ ³ íàäçâè-
÷àéíîþ àêòèâí³ñòþ éîãî ó÷àñíè-

ê³â. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü Íàäçâè-
÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Êî-
ðîë³âñòâà ²ñïàí³¿ â Óêðà¿í³ ïàí Õå-
ðàðäî Àíõåëü Áóãàéî Îòòîíå, Íàä-
çâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë
Ðåñïóáë³êè Êóáà ïàí Åðíåñòî Àí-
òîí³î Ñåíò³ Äàð³àñ, Êîíñóë Êîðî-
ë³âñòâà ²ñïàí³¿ ó Ãðóç³¿ ïàí Â³êòîð
Ìóðñ³ÿ Ãàðñîí, óïîâíîâàæåíà ç
êîíñóëüñüêèõ ïèòàíü ïîñîëüñòâà
Ðåñïóáë³êè Êóáà ïàí³ Ìàðãàðèòà
Ýìåë³íà Âàéå Êàì³íî, ðàäíèê, çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ì³ñ³¿ ïîñîëüñòâà
Ðåñïóáë³êè Êóáà ïàí Îñêàð Ñàí-
òàíà Ëåîí, ìåòîäèñò ³ç íàâ÷àëü-
íèõ ïðåäìåò³â iíîçåìíèõ ìîâ íà-
óêîâî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó ïàí³ Ëþäìèëà
Áîãäàí. Àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè
îíëàéí-÷èòàíü ñòàëè øêîëè-ïàðò-
íåðè: ã³ìíàç³ÿ ¹ 39, ì. Óôà (Áàø-
êîðòîñòàí), øêîëà ³ìåí³ Ñåðâàí-
òåñà, ì. Òá³ë³ñ³ (Ãðóç³ÿ) òà óêðà¿í-
ñüê³ øêîëè: ÍÂÊ ¹ 167 (ì. Êè¿â),

ÍÂÊ «Îáîëîíü» (ì. Êè¿â), ã³ìíà-
ç³ÿ ¹ 191 (ì. Êè¿â), ÍÂÊ «Øêîëà-
ñàäîê «Ñîô³ÿ» (ì. Ëüâ³â), øêîëà
¹ 18 (ì. Ëüâ³â), ñïåö³àë³çîâàíà
øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 54 ³ç ïî-
ãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³ñïàíñüêî¿
òà ³íøèõ ³íîçåìíèõ ìîâ 
(ì. Õåðñîí), øêîëà ¹ 8 (ì. Õåðñîí).

Áëèçüêî 50-òè ó÷í³â ÍÂÊ ¹ 176
÷èòàëè ôðàãìåíòè ðîìàíó óêðà-
¿íñüêîþ, ³ñïàíñüêîþ, àíãë³éñüêîþ,
³òàë³éñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà á³ëî-
ðóñüêîþ ìîâàìè. Ñïðàâæí³é ìîâ-
íèé êàëåéäîñêîï ñòàâ ÷óäîâîþ
³ëþñòðàö³ºþ ïîïóëÿðíîñò³ ðîìà-
íó ó âñüîìó ñâ³ò³.

Îäíî÷àñíî ç ÷èòàííÿìè ïðî-
âîäèâñÿ ìàéñòåð-êëàñ ³ç âèãîòîâ-
ëåííÿ 3D-àïë³êàö³é «Ñåðâàíòåñ ³
éîãî ãåðî¿». Ó÷í³ âëàñíèìè ðóêà-
ìè âò³ëþâàëè îêðåñëåí³ ñâîºþ
óÿâîþ îáðàçè ñåðâàíò³âñüêèõ ãå-
ðî¿â ó àïë³êàö³ÿõ òà ìàëþíêàõ. Äè-
òÿ÷³ ðîáîòè âèÿâèëèñÿ äóæå êîëî-
ðèòíèìè òà êðåàòèâíèìè.

«Äëÿ ó÷í³â òà â÷èòåë³â ÍÂÊ,à òà-
êîæ äëÿ ãîñòåé íàøîãî çàêëàäó ó÷-
íÿìè òà ó÷èòåëÿìè ³ñïàíñüêî¿ ìî-
âè áóëî îôîðìëåíî âèñòàâêó ìà-
ëþíê³â «Ãåí³é ñòîð³÷» òà «Æèòòÿ
òðèìàºòüñÿ íà äèâàêàõ». Ïðåäñòàâ-
ëåí³ ðîáîòè ñòàëè ñâ³ä÷åííÿì òî-
ãî, ùî âèõîâàíö³ ÍÂÊ íàäçâè÷àé-
íî ëþáëÿòü ÷èòàòè, ÷èì âèÿâëÿþòü
øàíó êíèç³. Ð³çíîáàðâíà ìîçà¿êà
¿õí³õ ðîá³ò ñòàëà ñïðàâæíüîþ îêðà-
ñîþ ñâÿòà.Åêñïîçèö³þ âèñòàâêè áó-
ëî äåêîðîâàíî àòðèáóòèêîþ,ùî ïå-
ðåäàº äóõ ²ñïàí³¿ çà ÷àñ³â Ñåðâàí-
òåñà», — ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð ÍÂÊ.

Àêòèâí³ñòü ó÷àñíèê³â öüîãî ïðî-
åêòó òà òâîð÷à àòìîñôåðà,ùî ïàíó-
âàëà ï³ä ÷àñ ÷èòàíü ³ ìàéñòåð-êëà-
ñó, ñïðàâèëà íàäçâè÷àéí³ âðàæåí-
íÿ òà íå çàëèøèëà í³êîãî ç ïðèñóò-
í³õ áàéäóæèì. «ß ùàñëèâà ç òîãî,
ùî íàø³ âèõîâàíö³ ïëåêàþòü ó ñî-
á³ ëþáîâ äî êíèãè, ïðàãíåííÿ ï³ç-
íàâàòè òà ä³ëèòèñÿ çäîáóòèìè çíàí-
íÿìè ç ³íøèìè ëþäüìè, ðîçâèâà-
þòü âëàñí³ òâîð÷³ çä³áíîñò³ òà âè-
ÿâëÿþòü âåëèêå áàæàííÿ íå çóïè-
íÿòèñÿ íà äîñÿãíóòîìó. Öå îäíà ç
òèõ ÷óäîâèõ íàãîä, êîëè ìè — ïå-
äàãîã³÷íèé êîëåêòèâ çàêëàäó—ìàº-
ìî ï³äñòàâè ïèøàòèñÿ çäîáóòêàìè
ó÷í³â òà ïåäàãîã³â,— çàçíà÷èëà ïà-
í³ Ëóêàøóê, äÿêóþ÷è óñ³ì ó÷àñíè-
êàì îíëàéí-÷èòàíü.—ß ñïîä³âàþñÿ,
ùî òàêèõ çóñòð³÷åé òà çàõîä³â â³ä-
áóäåòüñÿ ùå ÷èìàëî, ³ áàæàþ óñ³ì
íîâèõ â³äêðèòò³â, ðåàë³çàö³¿ òâîð-
÷èõ çàäóì³â ³ íàòõíåííÿ.Íåõàé ëþ-
áîâ äî ÷èòàííÿ,äî êíèãè â³äêðèâàº
é íàäàë³ êðàñó òà ìóäð³ñòü, â³äòâî-
ðåíó ó äðóêîâàíèõ ðÿäêàõ ³ ñòàíå íà
çàâàä³ æîðñòîêîñò³, íåñïðàâåäëè-
âîñò³, íàñèëëþ, âðÿòóº íàø íåïî-
âòîðíèé ñâ³ò» �

Öüîãî ðîêó Ì³æíàðîäí³ îíëàéí-÷èòàííÿ ðîìàíó Ì³ãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà Ñààâåäðè «Äîí Ê³õîò»

â³äáóëèñÿ íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ ³ áóëè ïðèñâÿ÷åí³ 400-ð³÷÷þ â³ä äíÿ ñìåðò³ âèäàòíîãî ³ñïàíñüêî-

ãî ïèñüìåííèêà. Áëèçüêî 50-òè ó÷í³â ÍÂÊ ¹ 176 ÷èòàëè ôðàãìåíòè ðîìàíó óêðà¿íñüêîþ, ³ñ-

ïàíñüêîþ, àíãë³éñüêîþ, ³òàë³éñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà á³ëîðóñüêîþ ìîâàìè. Ðàçîì ³ç ÷èòàííÿìè

ïðîéøëè ê³ëüêà ö³êàâèõ òâîð÷èõ çàõîä³â, ãàðìîí³éíî îá’ºäíàíèõ ìåòîþ òà òåìàòèêîþ.

Îëåíà ÕÎÌÅÍÊÎ, Òåòÿíà ÂÀÑÈËÅÍÊÎ | â÷èòåë³ ÍÂÊ ¹ 176, ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó÷íÿìè òà áàòüê³âñüêèì êîì³òåòîì çàêëàäó áóëî âèãîòîâëåíî äåêîðàö³¿ òà êîñòþìè, ó ÿêèõ ñàì Ñåðâàíòåñ ó òðüîõ â³êîâèõ
³ïîñòàñÿõ çàâ³òàâ íà ñâÿòî êíèãè

Öüîãî ðîêó Ì³æíàðîäí³ îíëàéí-÷èòàííÿ ðîìàíó Ì³ãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà Ñààâåäðè
«Äîí Ê³õîò» áóëî ïðèñâÿ÷åíî 400-ð³÷÷þ â³ä äíÿ ñìåðò³ âèäàòíîãî ³ñïàíñüêîãî
ïèñüìåííèêà

Ó÷í³ ÍÂÊ ¹ 176 ÷èòàëè ôðàãìåíòè ðîìàíó «Äîí Ê³õîò» óêðà¿íñüêîþ, ³ñïàíñüêîþ,
àíãë³éñüêîþ, ³òàë³éñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà á³ëîðóñüêîþ ìîâàìè

Âøàíîâóþ÷è ãåí³àëüíîãî ìèòöÿ
� Ó ñòîëè÷íîìó ÍÂÊ ¹ 176 â³äáóëèñÿ òðàäèö³éí³ Ì³æíàðîäí³ îíëàéí-÷èòàííÿ ðîìàíó

Ì³ãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà Ñààâåäðè «Äîí Ê³õîò»
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