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Íà â³äêðèòò³ Öåíòðó íàäàííÿ àä-
ì³íïîñëóã íà Ë³ñîâîìó ìàñèâ³, ùî
â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³, Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî çà-
çíà÷èâ, ùî ó ñòîëèö³ âæå â³äêðè-
òî ø³ñòü ÖÍÀÏ³â, àëå âëàäà íà öüî-
ìó íå çóïèíÿºòüñÿ. — Ó êîæíîìó
ðàéîí³ òà ì³êðîðàéîí³ ç’ÿâëÿòè-
ìóòüñÿ íîâ³ ÖÍÀÏè. Íåçâàæàþ÷è
íà ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ,
ìè ðîáèìî âñå, ùîá ëþäè â³ä÷ó-
âàëè, ùî Êè¿â çì³íþºòüñÿ, — çà-
ïåâíèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Àäì³í³ñòðàòîð öåíòðó ²ðèíà
Äåìèäåíêî ðîçïîâ³ëà, ùî â³äâ³-
äóâà÷àì íîâîãî Äåñíÿíñüêîãî
ÖÍÀÏó íàäàâàòèìóòüñÿ òàê³ ïî-
ñëóãè, ÿê îôîðìëåííÿ ïàñïîðòà
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, âêëåþâàí-
íÿ òóäè ôîòîêàðòêè ïðè äîñÿãíåí-
í³ 25- ³ 45-ð³÷íîãî â³êó, ðåºñòðà-
ö³ÿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ïðàâà âëàñ-
íîñò³ òà ïðèâàòèçàö³¿.

— Íàøà ðîáîòà ïðîõîäèòü â
åëåêòðîííîìó ðåæèì³: ìè ïðèé-
ìàºìî äàí³, çàíîñèìî ¿õ äî áàçè ³

ïåðåäàºìî äî Ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæ-
áè, — ïîÿñíèëà ïàí³ Äåìèäåíêî.

Óâàãà öåíòðó òðàäèö³éíî àê-
öåíòóºòüñÿ íà ÿê³ñíèõ ïîñëóãàõ,
ÿê³ íàäàâàòèìóòüñÿ îïåðàòèâíî ³
êîìôîðòíî çà äîïîìîãîþ åëåê-
òðîííî¿ ÷åðãè. Äëÿ çðó÷íîñò³ âñ³õ
âåðñòâ íàñåëåííÿ ó âåëèê³é îïå-
ðàö³éí³é çàë³ âñòàíîâëåíèé äèòÿ-
÷èé êóòî÷îê, à âõ³ä îáëàäíàíèé
ïàíäóñîì. Çà ñëîâàìè ìåøêàíö³â,
îíîâëåíó áóä³âëþ, ÿêà ðàí³øå âè-
êîðèñòîâóâàëàñü ÿê ìàãàçèí, ï³ñ-
ëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ âàæêî âï³çíàòè.

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî îãëÿ-
íóâ ïðèì³ùåííÿ ³ çàëèøèâñÿ çàäî-
âîëåíèé, àëå â³äçíà÷èâ, ùî öåí-
òðó áðàêóº êîíäèö³îíåð³â, ÿê³ ñòà-
íóòü íåçàì³ííèìè ïîì³÷íèêàìè
ñïåêîòíèì ë³òîì. ¯õ âñòàíîâëåí-
íÿì äîðó÷èëè çàéíÿòèñÿ î÷³ëüíè-
êó ðàéîíó.

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, òàê³ çàêëàäè
ïîòð³áí³ ïåðåâàæíî ìîëîäèì ëþ-
äÿì, — ðîçïîâ³äàº 79-ð³÷íà ìåø-
êàíêà Ë³ñîâîãî ìàñèâó ïàí³ Ãàëè-
íà. — Íàïðèêëàä, äëÿ ìîº¿ äîíü-
êè òà îíó÷êè, ÿêà öüîãî ðîêó çà-

ê³í÷óº øêîëó, öåé öåíòð ñòàíå ó
íàãîä³. ² ðîçòàøîâàíèé â³í çðó÷í³-
øå, íå òðåáà òåïåð ¿çäèòè õòî çíà
êóäè.

Òàìòåøí³ ìåøêàíö³ òàêîæ äî-
âåëè äî â³äîìà î÷³ëüíèêà ñòîëèö³
ñêàðãè ïðî ñâî¿ êâàðòèðí³ ïðîá-
ëåìè, áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, à òàêîæ íàð³êàëè íà
ïëàò³æêè çà ÆÊÃ.

— Íàãàäóþ, ùî ì³ñüêà âëàäà íå
êîíòðîëþº òàðèôè, ¿õ ôîðìóº äåð-
æàâà. Àëå ìè íàìàãàºìîñÿ çðîáè-
òè ¿õ ìåíø â³ä÷óòíèìè, íàïðè-
êëàä, çàâäÿêè âñòàíîâëåííþ ë³-
÷èëüíèê³â íà âîäó òà òåïëî, — çà-
çíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îñíîâíå íåâäîâîëåííÿ êèÿí
âèêëèêàëà íååôåêòèâíà ðîáîòà
ì³ñöåâîãî â³ää³ëåííÿ Îùàäáàíêó.
×åðåç ñêîðî÷åíèé ðîáî÷èé ãðàô³ê
òà ê³ëüê³ñòü ïåðñîíàëó òóò óòâî-
ðþþòüñÿ âåëèê³ ÷åðãè. Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà çàòåëåôîíóâàâ êå-
ð³âíèöòâó Îùàäáàíêó ç âèìîãîþ
âèð³øèòè öþ ïðîáëåìó. ² ïîîá³-
öÿâ, ùî çà òèæäåíü ïëàíóº ïîâåð-
íóòèñÿ ³ ïåðåâ³ðèòè ðåçóëüòàò �

Àäì³íïîñëóãè 
ñòàþòü áëèæ÷èìè
� Ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ðîçïî÷àâ ðîáîòó ùå îäèí Öåíòð íàäàííÿ ïîñëóã

Íàãîðîäè 
íàéäîñòîéí³øèì 
êèÿíàì

Äî Äíÿ Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî âðó÷èâ

äåðæàâí³ íàãîðîäè Óêðà¿íè òà â³ä-

çíàêè-ìåäàë³ «×åñòü. Ñëàâà. Äåðæà-

âà» ó÷àñíèêàì ÀÒÎ òà âîëîíòåðàì, à

òàêîæ â³äçíàêè ïðî ïðèñâîºííÿ ïî-

÷åñíîãî çâàííÿ ìàòåðÿì-ãåðî¿íÿì,

îðäåíè òà çâàííÿ çàñëóæåíèõ àðòèñ-

ò³â, ë³êàð³â ³ íàóêîâö³â.

– Ñüîãîäí³, íàïåðåäîäí³ Äíÿ Êè-

ºâà,ìè òðàäèö³éíî ç³áðàëèñÿ,àáè ðà-

çîì â³äçíà÷èòè òèõ ãåðî¿â, ÿê³ ùîäíÿ

äåìîíñòðóþòü ìóæí³ñòüòà â³äâàãó,çà-

õèùàþ÷è íàøóäåðæàâóíà ñõîä³ Óêðà-

¿íè.ß áóâ óáàãàòüîõì³ñòàõ ³ êðà¿íàõñâ³-

òó, òîæ ç âïåâíåí³ñòþ ìîæó ñêàçàòè:

íàì ä³éñíî º ÷èì ïèøàòèñü ³ º äî ÷î-

ãî ïðàãíóòè.ß âäÿ÷íèé òèì,õòî çàâäÿ-

êè ñâî¿é àêòèâí³é æèòòºâ³é ïîçèö³¿,

ïðîôåñ³îíàë³çìó òà ùîäåíí³é íàïî-

ëåãëèâ³é ïðàö³ â ð³çíèõ ñôåðàõ ñó-

ñï³ëüíîãî æèòòÿ ðîáèòü Êè¿â ñó÷àñíèì

ºâðîïåéñüêèì ì³ñòîì. Ñï³ëüíèìè çó-

ñèëëÿìè ìè ïðîäîâæèìî áóäóâàòè ñó-

÷àñíå, êîìôîðòíå ì³ñòî,— çàçíà÷èâ

Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ îðäåíîì «Çà

çàñëóãè II ñòóïåíÿ»—âèêîíàâ÷èé äè-

ðåêòîð Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Ìèðîñëàâ

Ï³òöèê,îðäåíîì Êíÿãèí³ Îëüãè II ñòó-

ïåíÿ — çàâ³äóâà÷êà êàôåäðè Íàö³î-

íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ô³çè÷íîãî âè-

õîâàííÿ ³ ñïîðòó Ìàð³ÿ Áóëàòîâà,â³ä-

çíàêîþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè—

ìåäàëëþ «×åñòü. Ñëàâà. Äåðæàâà» —

Ñåðã³é Á³ë³íñüêèé, Îëåêñ³é Äàøêîâ-

ñüêèé òà ³íø³.Ìåð òàêîæ ïðèâ³òàâ êè-

ÿíîê Íàä³þ Äèòèíó, Íàä³þ Òðóáè÷ ç

ïðèñâîºííÿì ïî÷åñíîãî çâàííÿ «Ìà-

òè-ãåðî¿íÿ», à àêòðèñó òåàòðàëüíî-

âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿â-

ñüêèé àêàäåì³÷íèé Ìîëîäèé òåàòð»

²ðìó Â³òîâñüêó ç ïðèñâîºííÿì ¿é çâàí-

íÿ «Çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè».

Ãðîìàä³ ì³ñòà 
ïîâåðíóòî çåìëþ 
íà Ñîëîì’ÿíö³ âàðò³ñòþ
5 ìëí ãðèâåíü

Çà ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñó-

äó Êèºâà, ÿêèé ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ

ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè,ïðèâàòíå òî-

âàðèñòâî çîáîâ’ÿçàíå ïîâåðíóòè ç íå-

çàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëþ íà

âóë. Êîçåëåöüê³é âàðò³ñòþ ïîíàä 

5 ìëí ãðí.ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòè-

êó» â ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà,

ïðèâàòíà ñòðóêòóðà áåç æîäíèõ ïðà-

âîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â âèêî-

ðèñòîâóâàëà 0,25 ãà çåìë³ íà Ñîëî-

ì’ÿíö³ ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãàçîçàïðàâ-

íî¿ ñòàíö³¿. Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³

ïîðóøåííÿ,ïðîêóðàòóðà çâåðíóëàñü

äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî ïîâåðíåííÿ

ä³ëÿíêè ãðîìàä³ ì³ñòà.Íàðàç³ ñóä ïåð-

øî¿ ³íñòàíö³¿ ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè

ïðîêóðîðà ïðî áåçï³äñòàâíå âèêî-

ðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ ïðèâàòíîþ ñòðóê-

òóðîþ òà çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìî-

ãè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè

Êèÿíè îòðèìóþòü äåäàë³ á³ëüøå êîìôîðòíèõ òà
ÿê³ñíèõ àäì³íïîñëóã. Â³äòåïåð öå ìîæóòü â³ä÷óòè é
æèòåë³ Ë³ñîâîãî ìàñèâó, â³äâ³äàâøè íîâèé Öåíòð
íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã (ÖÍÀÏ). Ðàí³øå
òóòåøí³ì ìåøêàíöÿì äîâîäèëîñÿ ¿õàòè äî Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, àëå
òåïåð óñ³ àäì³íïîñëóãè ìîæíà îòðèìàòè ïîðÿä ³ç
äîìîì.

Îëüãà ÊÎÑÎÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî âçÿâ ó÷àñòü ó â³äêðèòò³ Öåíòðó íàäàííÿ àäì³íïîñëóã íà Ë³ñîâîìó ìàñèâ³, ùî â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження 

Грамотою Верховної Ради України трудового колективу 
Ліцею інформаційних технологій № 79 

Печерського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 473/1337 від 14 квітня 2015 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже(
ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541(III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216(IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити�	лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У	раїни�про�на�ородження�Грамо-

тою�Верховної�Ради�У	раїни�тр�дово�о�	оле	-

тив��Ліцею�інформаційних�техноло�ій�№ 79�Пе-

черсь	о�о�район��м.�Києва�за�значний�внесо	

��розвито	�освіти�У	раїни.

2.�Управлінню�	адрової�роботи�і�на�ород�апа-

рат��ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�під-

�от�вати�	лопотання�про�на�ородження�Гра-

мотою�Верховної�Ради�У	раїни�тр�дово�о�	о-

ле	тив��Ліцею�інформаційних�техноло�ій�№ 79

Печерсь	о�о�район��м.�Києва�за�значний�вне-

со	���розвито	�освіти�У	раїни.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз	ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу до сфери управління 
Державної фіскальної служби України нежилого приміщення

комунальної власності територіальної громади міста Києва 
на вул. Литвиненко(Вольгемут, 3(а

Рішення Київської міської ради № 459/1323 від 14 квітня 2015 року
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са(

моврядування в Україні», враховуючи звернення Головного управління Державної фіскальної служби у 
м. Києві від 08 грудня 2014 року № 1311/9/26(15(03(03(07 та Державної фіскальної служби України від 07
квітня 2015 року № 8672/5/99(99(03(03(0216, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ної�фіс	альної�сл�жби�У	раїни�нежиле�приміщен-

ня�за�альною�площею�461,9�	в.�м���б�дин	�

№ 3-а�на�в�л.�Литвинен	о-Воль�ем�т.

2.�Встановити,�що�Державна�фіс	альна�сл�ж-

ба�У	раїни�має�право�здійснювати��сі�дії�щодо

ефе	тивно�о�ви	ористання�нежило�о�примі-

щення,�зазначено�о���п�н	ті�1�цьо�о�рішення,

	рім�відч�ження�та�передачі���	орист�вання

третім�особам.

3.�Позицію�1�розділ��«Приміщення»�додат	а

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�29�трав-

ня�2003�ро	��№ 504/664�«Про�передач��в��прав-

ління�державній�подат	овій�адміністрації���міс-

ті�Києві�нежилих�б�дин	ів�та�нежилих�примі-

щень»�ви	лючити.

4.�Департамент��	ом�нальної�власності�

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

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

трації)�спільно�з�Головним��правлінням�Держав-

ної�фіс	альної�сл�жби���м.�Києві�та�Держав-

ною�фіс	альною�сл�жбою�У	раїни�забезпечи-

ти�прийняття-передач��нежило�о�приміщення

з�ідно�з�п�н	том�1�цьо�о�рішення�в��станов-

леном��поряд	�.

5.�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 поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «Торг(сервіс К», громадянці 

Сандуляк Світлані Володимирівні, громадянину 
Формакідову Олегу Володимировичу договорів оренди 

земельних ділянок для експлуатації 
та обслуговування торговельного павільйону 

на площі Привокзальній, 1 (літ. К) 
у Солом’янському районі м. Києва 

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 649/1513 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи клопотання товариства з об(
меженою відповідальністю «Торг(сервіс К» від 20.06.2014 № КОП(0205, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро	ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян	и�від�29.10.2004�№ 72-6-00218

площею� 0,0347� �а� (	адастровий� номер

8000000000:72:440:0050)�та�до�овір�оренди

земельної�ділян	и�від�29.10.2004�№ 72-6-00219

площею� 0,0020� �а� (	адастровий� номер

8000000000:72:440:0051),��	ладені�між�Київ-

сь	ою�місь	ою�радою�та�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«Тор�-сервіс�К»�для

е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о

павільйон��на�площі�Приво	зальній,�1�(літ.�К)

��Солом’янсь	ом��районі�м.�Києва�на�підставі

п�н	т��49�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�від

12.02.2004�№ 59/1269�«Про�надання�і�вил�чен-

ня�земельних�діляно	�та�припинення�права�	о-

рист�вання»�(справа�А-21137).

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

них�діляно	�від�29.10.2004�№ 72-6-00218�та�від

29.10.2004�№ 72-6-00219,�а�саме:

— слова�«товариство�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Тор�-сервіс-К»�замінити�словами

«товариство�з�обмеженою�відповідальністю

«Тор�-сервіс-К»,��ромадян	а�Санд�ля	�Світла-

на�Володимирівна,��ромадянин�Форма	ідов

Оле��Володимирович»���відповідних�відмін	ах;

— слова�«Приво	зальна�площа»�замінити

словами�та�цифрами�«Приво	зальна�площа,�1

(літ.�К)»���відповідних�відмін	ах.

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

тю�«Тор�-сервіс�К»,��ромадянці�Санд�ля	�Світ-

лані�Володимирівні,��ромадянин��Форма	ідо-

в��Оле���Володимирович�:

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

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

ївсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�держав-

ної�адміністрації)�до	�менти,�визначені�за	оно-

давством,�для��	ладання�додат	ових���од�про�по-

новлення�до�оворів�оренди�земельних�діляно	

від�29.10.2004�№ 72-6-00218�та�від�29.10.2004

№ 72-6-00219�та�внесення�змін�до�них.

3.2.�Ви	онати�вимо�и,�ви	ладені���листі�Де-

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

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

державної� адміністрації)� від� 23.12.2014�

№ 057041-14760.

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

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

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

земле	орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Раплісу Володимиру Анатолійовичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Малиновій, 30(б 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 646/1510 від 11 червня 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»,
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 проект землеуст(
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян	и��ромадянин��Рап-

ліс��Володимир��Анатолійович��для�б�дів-

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

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

в�л.�Малиновій,�30-б���Солом’янсь	ом��райо-

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

вої�та��ромадсь	ої�заб�дови,�справа�А-17889).

2.�Передати��ромадянин��Рапліс��Володи-

мир��Анатолійович�,�за��мови�ви	онання�п�н	-

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

мельн��ділян	��площею�0,0999��а�(	адастро-

вий�номер�8000000000:72:302:0041)�для�б�-

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

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

в�л.�Малиновій,�30-б���Солом’янсь	ом��райо-

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

територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Рапліс��Володимир��Ана-

толійович�:

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

мельної�ділян	и�відповідно�до�вимо��статті

91�Земельно�о�	оде	с��У	раїни.

3.2.�Ви	он�вати��мови�заб�дови�земель-

ної�ділян	и�з�ідно�з�містоб�дівними��мова-

ми�і�обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до	�-

ментами,�що�дають�право�на�ви	онання�під-

�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержаними�в

�становленом��за	онодавством�поряд	�.

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

	ладання�нових,�ре	онстр�	ції�та�е	спл�ата-

ції�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�роз-

міщених���межах�земельної�ділян	и.

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

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

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

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

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

ством.

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

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

те	т�ри�від�25.07.2012�№ 9598/0/18-3/19-12,

Головно�о��правління�Держзема�ентства���м.

Києві�від�28.05.2014�№ 19-26-0.31-2633/2-14.

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

трації�права�власності�на�земельн��ділян	���

поряд	�,�встановленом��За	оном�У	раїни

«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни	а�земельної�ділян-

	и,�що�право�власності�на�землю�може�б�ти

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

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

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

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

	ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте	т�-

ри�та�земле	орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття за основу проекту 
рішення Київської міської ради 

«Про дерегуляцію і спрощення порядку 
переведення житлових будинків і житлових приміщень 

у нежитлові в місті Києві»
Рішення Київської міської ради № 619/1483 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини тринадцятої стат(
ті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�за�основ��прое	т�рішення�

Київсь	ої�місь	ої�ради�«Про�дере��ляцію�і�спро-

щення�поряд	��переведення�житлових�б�дин-

	ів�і�житлових�приміщень���нежитлові�в�місті

Києві».

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

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

ле	орист�вання�доопрацювати�зазначений

прое	т�рішення�та�винести�йо�о�на�роз�ляд

пленарно�о�засідання�сесії�Київсь	ої�місь	ої

ради.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про визначення розміру статутного капіталу комунальної 
науково(дослідної установи «Науково(дослідний інститут 

соціально(економічного розвитку міста»
Рішення Київської міської ради № 412/1277 від 16 квітня 2015 року

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс(
цеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 26 квітня 2012 року № 465/7802
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на
2012 рік» та рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 426/9914 «Про внесення змін до рі(
шення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 «Про бюджет міста Києва на 2013 рік», з ме(
тою визначення розміру статутного капіталу комунальної науково(дослідної установи «Науково(дослідний
інститут соціально(економічного розвитку міста» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визначити�розмір�стат�тно�о�	апітал��	о-

м�нальної�на�	ово-дослідної��станови�«На�	о-

во-дослідний�інстит�т�соціально-е	ономічно-

�о�розвит	��міста»�в�с�мі�2�248100,00�(два�міль-

йони�двісті�соро	�вісім�тисяч�сто)��ривень.

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

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

вести���відповідність�положення�	ом�нальної

на�	ово-дослідної��станови�«На�	ово-дослід-

ний�інстит�т�соціально-е	ономічно�о�розвит	�

міста»�з��рах�ванням�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�бюджет��та�соціально-е	ономіч-

но�о�розвит	�.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Києва
Рішення Київської міської ради № 422/1287 від 21 квітня 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 20 січня 2015 року № 22, 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

Додато	�

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�

від�21.04.2015�№ 422/1287

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

№ 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 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ШКОЛА БОРОТЬБИ"
Форма власності * приватна
Форма фінансування * членські
внески

БУЛЬВ. Т. ШЕВ*
ЧЕНКА, № 4, 
ЛІТ. Б
Шевченківський
район 
Нежиле приміщення,
адміністративне
Загальна площа *
444,00 кв. м

ДЛЯ
РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ
ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ДАНИЛЕНКА В. В.
2 поверх 
Загальна площа *
18,20 кв. м

1 грн на
рік

На строк дії
депутатських
повноважень,
але не більше
ніж 2 роки 
364 дні

Київський міський голова 
В. Кличко

На�переможця�	он	�рс��по	ладаються�обов'яз	и�щодо:

-�збереження�цільово�о�призначення�об'є	та�(ви	ористання�для�проведення�	онцертів,�вистав,

творчих�фестивалів�та�інших�	�льт�рно-мистець	их�заходів�для�широ	их�верств�населення)�та

по	ращення�йо�о�технічних�можливостей;

-�забезпечення�можливостей�зр�чно�о�дост�п��(відвід�вання)��лядачів�до�об'є	та:��поряд	�вання

та�бла�о�стрій�автомобільних�пар	ін�ів�та�безпечних�пішохідних�проходів;

-�забезпечення�необхідних��мов�е	спл�атації�об'є	та�з�врах�ванням�збереження�підпірної

стін	и�"Зелено�о�театр�",�що�є�об'є	том�історичної�пам'ят	и;

-�забезпечення�проведення�ремонтно-відновлювальних�робіт�на�об'є	ті�з�метою�приведення

йо�о�в�належний�стан.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, право оренди яких 

виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 458/1322 від 14 травня 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 заяви більше ніж від одного претендента, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�перелі	�об’є	тів�	ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

право�оренди�я	их�виборюється�на�	он	�рс-

них�засадах,�за��мови�збереження�цільово�о

ви	ористання�об’є	тів,�з�ідно�з�додат	ом�до

цьо�о�рішення.

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

Києва�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�за-

безпечити���встановленом��поряд	��проведен-

ня�	он	�рс��на�право�оренди�об’є	тів�	ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�перелі	�я	их�затверджений�з�ідно�з

п�н	том�1�цьо�о�рішення.

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

Києва�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�за

рез�льтатами�проведення�	он	�рс���	ласти�в

�становленом��поряд	��до�овір�оренди.

4.�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�14.05.2015�№ 458/1322

ПЕРЕЛІК
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

№ п/п Об'єкт оренди Строк оренди Цільове
використання
приміщення

Орендна
ставка, %

Орендна
плата 

за 1 кв. м, грн

Розмір місячної
орендної плати, грн

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ М. КИЄВА

1 Паркова Дорога, № 2
Комплекс будівель та
споруд "Зелений
театр" 
Загальна площа *
2205,80 кв. м

10 років
Об'єкт
оренди
використо*
вується 
з 15 квітня 
по 15 жовтня

Організація
концертів та
іншої
видовищно*
розважальної
діяльності

25 % 139.80 308375,0 
Орендна плата
нараховується 
за період
використання 
об'єкта

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження 

Грамотою Верховної Ради України 
Ломаковської Ганни Віталіївни

Рішення Київської міської ради № 471/1335 від 14 травня 2015 року
Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже(

ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541(III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216(IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити�	лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У	раїни�про�на�ородження�Грамо-

тою�Верховної�Ради�У	раїни�Лома	овсь	ої�Ган-

ни�Віталіївни —�дире	тора�Ліцею�інформацій-

них�техноло�ій�№ 79�Печерсь	о�о�район��

м.�Києва�за�ба�аторічн��с�млінн��працю,�ви-

со	ий�професіоналізм,�ва�омий�особистий�вне-

со	���розвито	�освіти�У	раїни.

2.�Управлінню�	адрової�роботи�і�на�ород�апа-

рат��ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�під-

�от�вати�	лопотання�про�на�ородження�Гра-

мотою�Верховної�Ради�У	раїни�Лома	овсь	ої

Ганни�Віталіївни —�дире	тора�Ліцею�інформа-

ційних�техноло�ій�№ 79�Печерсь	о�о�район��

м.�Києва�за�ба�аторічн��с�млінн��працю,�ви-

со	ий�професіоналізм,�ва�омий�особистий�вне-

со	���розвито	�освіти�У	раїни.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз	ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження 

Грамотою Верховної Ради України 
Мальчина Юрія Макаровича

Рішення Київської міської ради № 472/1336 від 14 травня 2015 року
Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже(

ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541(III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216(IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити�	лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У	раїни�про�на�ородження�Грамо-

тою�Верховної�Ради�У	раїни�Мальчина�Юрія

Ма	аровича —�почесно�о�ре	тора�А	адемії�м�-

ніципально�о��правління�за�ба�аторічн��с�м-

лінн��працю,�висо	ий�професіоналізм,�ва�о-

мий�особистий�внесо	���розвито	�вищої�осві-

ти�У	раїни.

2.�Управлінню�	адрової�роботи�і�на�ород�апа-

рат��ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�під-

�от�вати�	лопотання�про�на�ородження�Гра-

мотою�Верховної�Ради�У	раїни�Мальчина�Юрія

Ма	аровича —�почесно�о�ре	тора�А	адемії�м�-

ніципально�о��правління�за�ба�аторічн��с�м-

лінн��працю,�висо	ий�професіоналізм,�ва�о-

мий�особистий�внесо	���розвито	�вищої�осві-

ти�У	раїни.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз	ів.

Київський міський голова
В. Кличко
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3 Волкова Космонавта, 2*а,
літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

830 15.11.2012
12.11.2015

1,20 97948,38 1187,42

4 Зрошувальна, 17, літер Н Київський
міський
військовий
комісаріат

831 15.11.2012
12.11.2015

2,40 279859,86 662,64

5 Каменєва Командарма, 1,
літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

834 15.11.2012
12.11.2015

1,20 82724,62 3001,52

6 Каменєва Командарма, 1,
літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

06119 2,40 12625,22 473,20

7 Гавро Лайоша, 16*а, літер А Київський
міський
військовий
комісаріат

1263 19.07.2013
17.07.2016

0,00 40624,58 637,35

8 Гавро Лайоша, 16*а, літер А Київський
міський
військовий
комісаріат

05104 2,40 6921,14 110,56

9 Лебедєва Миколи, 14*а,
літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

829 15.11.2012
12.11.2015

1,20 224617,31 1580,71

10 Оніскевича Григорія, 1,
літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

836 15.11.2012
12.11.2015

2,40 93923,79 2176,36

11 Шамрила Тимофія, 19,
літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

835 15.11.2012
12.11.2015

2,40 215142,95 920,99

12 Щербакова/Салютна,
54/2, літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

832 15.11.2012
12.11.2015

1,20 133002,56 886,86

13 Щербакова/Салютна,
54/2, літер Б

Київський
міський
військовий
комісаріат

1374 08.10.2013
07.10.2016

3,60 13177,98 59,55

14 Іскрівська, 5*а, літер А Київський
міський
військовий
комісаріат

1373 08.10.2013
07.10.2016

5118,49 29553,39 1400,30

ВСЬОГО: 5142,49 1349999,33 14016,92

РАЗОМ: 1369158,74

№
п/п

Адреса приміщення Назва
орендаря

№
договору

Термін дії
договору

Заборгованість (грн)

орендна
плата

компенсація
витрат

підприємства

компенсація
витрат

підприємства
за

користування
земельною
ділянкою

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Бориспільська, 26*а, 
літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

833 15.11.2012
12.11.2015

2,40 103979,67 788,42

2 Бориспільська, 26*а, 
літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

02103 1,20 15897,88 131,04

Про передачу до сфери управління 
Головного квартирно(експлуатаційного управління 

Збройних сил України нежилих будинків 
та приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва та погодження комунальному підприємству 
«Київжитлоспецексплуатація» списання заборгованості

Рішення Київської міської ради № 460/1324 від 14 травня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення Головного квартир(
но(експлуатаційного управління Збройних сил України від 2 грудня 2014 року № 303/1/4/829, Київського
міського військового комісаріату Міністерства оборони України від 23 вересня 2014 року № 6805 та від 09 квіт(
ня 2015 року № 3072, враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бю(
джету та соціально(економічного розвитку від 21 листопада 2014 року № 19 (пункт 11), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�о�	вартирно-е	спл�атаційно�о��правління

Збройних�сил�У	раїни�нежилі�б�дин	и�та�при-

міщення�з�ідно�з�додат	ом�1.

2.�Встановити,�що�Головне�	вартирно-е	с-

пл�атаційне��правління�Збройних�сил�У	раїни

має�право�здійснювати�всі�дії�щодо�ефе	тивно-

�о�ви	ористання�нежилих�б�дин	ів�та�примі-

щень,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�рішення,�	рім

відч�ження�та�передачі���	орист�вання�третім

особам.

3.�Дор�чити�Департамент��	ом�нальної

власності�м.�Києва�ви	онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)�разом�із�	ом�нальним

підприємством�«Київжитлоспеце	спл�атація»

здійснити�передач��об’є	тів,�зазначених��

п�н	ті�1�цьо�о�рішення,�в��становленом��

поряд	�.

4.�По�одити�	ом�нальном��підприємств�

«Київжитлоспеце	спл�атація»�списання�за-

бор�ованості�Київсь	о�о�місь	о�о�війсь	ово�о

	омісаріат��1369158,74��рн,���том��числі�з

орендної�плати�5142,49��рн,�	омпенсації�ви-

трат�підприємства�1349999,33��рн�та�	омпен-

сації�витрат�підприємства�за�	орист�вання

земельною�ділян	ою�14016,92��рн�з�ідно�з�до-

дат	ом�2�за�рах�но	�залиш	��цільово�о�фон-

д��підприємства�від�отриманих�орендних�пла-

тежів,�сформовано�о���попередніх�ро	ах.

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

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

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

но�о�розвит	��та�на�постійн��	омісію�Київсь	ої

місь	ої�ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато	�1�

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�

від�14.05.2015�№ 460/1324

Перелік нежилих будинків та приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, що передаються до сфери управління

Головного квартирно(експлуатаційного управління 
Збройних сил України

Київський міський голова
В. Кличко

Додато	�2�

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�

від�14.05.2015�№ 460/1324

Перелік підрозділів Київського міського військового комісаріату, 
які мають заборгованість по орендних платежах 

станом на 01.05.2015

№ п/п Адреса нежилих будинків та приміщень Площа, кв. м

1 Бориспільська, 26*а, літер А 2623,3

2 Волкова Космонавта, 2*а, літер А 1414,9

3 Лайоша Гавро, 16*а, літер А 739,5

4 Зрошувальна, 17, літер Н 3076,5

5 Каменєва Командарма, 1, літер А 1430,7

6 Лебедєва, 14*а, літер А 1923,0

7 Оніскевича, 1, літер А 1798,5

8 Оніскевича, 1, літер Б 378,0

9 Оніскевича, 1, літер В 56,1

10 Шамрила, 19, літер А 2816,0

11 Щербакова/Салютна, 54/2, літер А 1687,6

12 Щербакова/Салютна, 54/2, літер Б 219,9

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання згоди 
на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва цілісних 
майнових комплексів закладів охорони здоров’я
Рішення Київської міської ради № 466/1330 від 14 травня 2015 року

Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, частини другої статті 60 Закону України «Про місце(
ве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Закону Укра(
їни «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів Укра(
їни від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рі(
шення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», врахо(
вуючи листи Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 22 січня 2015 року № 061(573 та від 20 лютого 2015 року №№ 061(1452, 061(1453,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�з�од��на�безоплатне�прийняття�до

	ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�цілісних�майнових�	омпле	сів�за-

	ладів�охорони�здоров’я,�що�належать�до�дер-

жавної�власності,�з�ідно�з�додат	ом.

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

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

здійснити�прийом-передач��за	ладів�охорони�здо-

ров’я,�зазначених���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�та�постійн��	омісію

Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�охорони�здо-

ров’я�та�соціальної�політи	и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато	

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

від�14.05.2015�№ 466/1330

Цілісні майнові комплекси закладів охорони здоров’я, 
що належать до державної власності

та безоплатно передаються 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва

№ п/п Найменування закладу охорони здоров'я

1 Цілісний майновий комплекс Державного підприємства "Дорожня станція переливання крові
Південно*Західної залізниці", м. Київ

2 Цілісний майновий комплекс Державного підприємства "Лікувально*реабілітаційний центр для
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ім. В. Т. Гуца"



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
25 òðàâíÿ 2016 ð.

¹55(4825)

5

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

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 505/1369 від 21 травня 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 25 вересня 2014 року № 9, Київська
міська рада

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

с�нежитлові�приміщення��омнальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно

з�додат�ом.

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

жавній�адміністрації��ласти�в�становленом

поряд��до�овори�оренди�нежитлових�примі-

щень��омнальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�з�ідно�з�пн�том�1�цьо�о�рі-

шення.

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�21.05.2015�№ 505/1369

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

№
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
уклада"
ється
договір
оренди

1 2 3 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ "КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОСЕРВІС "КУРЕНІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ
У МІСТІ КИЄВІ

1. ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ В
МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ
СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування "
бюджетна

ВУЛ. ПОЛЯРНА, № 8"А 
Оболонський район 
Нежилий будинок 
(капітальний), 
адміністративне 
Загальна площа " 
1580,0 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА 
(ПІДЛІТКОВИЙ КЛУБ
"ПОЄДИНОК") 
2 поверх 
Площа " 31,4 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

2. УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування "
бюджетна

ВУЛ. ВОСЬМОГО
БЕРЕЗНЯ, № 7 
Оболонський район 
Нежитлове приміщення, 
адміністративне 
Загальна площа " 
330,9 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА 
Напівпідвал 
Площа " 50,3 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

3. ОБОЛОНСЬКЕ РАЙОННЕ
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В
МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування "
бюджетна

ВУЛ. ВОСЬМОГО
БЕРЕЗНЯ, № 7 
Оболонський район 
Нежитлове приміщення, 
адміністративне 
Загальна площа " 
330,9 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА 
(СЛУЖБОВЕ ПРИМІЩЕННЯ
ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ) 
Напівпідвал 
Площа " 15,9 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

4. ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ В
МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ
СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування "
бюджетна

ВУЛ. ВОСЬМОГО
БЕРЕЗНЯ, № 7 
Оболонський район 
Нежитлове приміщення, 
адміністративне 
Загальна площа " 
330,9 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА 
Цоколь 
Площа " 14,3 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

5. ОБОЛОНСЬКЕ РАЙОННЕ
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В
МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування "
бюджетна

МІНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ,
№ 4 
Оболонський район 
Нежилий будинок 
(капітальний),
адміністративне 
Загальна площа " 
1643,2 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА 
(СЛУЖБОВЕ ПРИМІЩЕННЯ
ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ) 
2 поверх 
Площа " 16,8 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
змішана

ВУЛ. ПОПОВА, № 1 
Оболонський район 
Нежилий будинок 
(капітальний), 
адміністративне 
Загальна площа " 
1679,2 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ НА ПЛОЩІ, ЩО
НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 
1 поверх 
Площа " 11,3 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
змішана

ВУЛ. ВОСЬМОГО
БЕРЕЗНЯ, № 7 
Оболонський район 
Нежитлове приміщення, 
адміністративне 
Загальна площа " 
330,9 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ НА ПЛОЩІ, ЩО
НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 
Напівпідвал 
Площа " 16,9 кв. м

1 грн
на рік

2 роки
364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОСЕРВІС "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ 
У МІСТІ КИЄВІ

1. УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування "
бюджетна

ОБОЛОНСЬКИЙ
ПРОСП., № 28"В 
Оболонський район 
Нежилий будинок 
(капітальний), 
адміністративне 
Загальна площа " 
1471,6 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
(ВІДДІЛ СУБСИДІЙ
МІКРОРАЙОНУ № 9) 
2 поверх 
Площа " 12,5 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

2. УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Форма власності " державна
Форма фінансування "
бюджетна

ГЕРОЇВ ДНІПРА, № 22"Б 
Оболонський район 
Нежилий будинок 
(капітальний), 
адміністративне 
Загальна площа " 
1522,8 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
(ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ МІКРОРАЙОНУ
№ 7) 
1 поверх 
Площа " 11,5 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОСЕРВІС "ПРИОЗЕРНЕ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ
У МІСТІ КИЄВІ

1. ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦЕЗДАТНИХ ІНВАЛІДІВ В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ 
М. КИЄВА 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
змішана

ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА
ПРОСП., № 16"В 
Оболонський район 
Нежитлове приміщення, 
адміністративне 
Загальна площа "
78,9 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ НА ПЛОЩІ, ЩО
НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 
1 поверх 
Площа " 78,9 кв. м

1 грн
на рік

2 роки
364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБОЛОНЬЖИТЛОЕКСПЛУАТАЦІЯ" ОБОЛОНСЬКОГО
РАЙОНУ У МІСТІ КИЄВІ

Київський міський голова
В. Кличко

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

�рс�нежитлові�приміщення��омнальної�влас-

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

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

жавній�адміністрації��ласти�в�становлено-

м�поряд��до�овори�оренди�нежитлових�при-

міщень��омнальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�пн�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 № 503/1367 від 21 травняя 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 23 грудня 2014 року № 21, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 503/1367

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

№
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

уклада"
ється

договір
оренди

1 2 3 4 5 6
ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
"ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ФОНД ІНВАЛІДІВ
ЧОРНОБИЛЯ" ДЕСНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
членські внески

вул. Сабурова
Олександра, № 8 
Деснянський район 
НБк " 2"поверховий 
площа " 2012,70 кв. м

Громадська організація
інвалідів на площі, що не
використовується для
провадження
підприємницької діяльності 
2 поверх 
площа " 39,10 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

2. Громадська організація
"КИЇВСЬКА МІСЬКА СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ, ПОСТРАЖДАЛИХ
ВІД МІН" 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
членські внески

вул. Сабурова
Олександра, № 8 
Деснянський район 
НБк " 2"поверховий
площа " 2012,70 кв. м

Громадська організація
інвалідів на площі, що не
використовується для
провадження
підприємницької діяльності 
1 поверх 
площа " 70,85 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

3. Громадська організація
"СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ
АФГАНІСТАНУ
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА" 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
членські внески

вул. Сабурова
Олександра, № 8 
Деснянський район 
НБк " 2" поверховий 
площа " 2012,70 кв. м

Громадська організація
ветеранів на площі, що не
використовується для
провадження
підприємницької діяльності 
1 поверх площа " 46,20 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА

4. Громадська організація
"СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ТА
ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ
"ДЕСНЯНСЬКИЙ" 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
членські внески

вул. Закревського
Миколи, № 51/2 
Деснянський район 
НБк " 1"поверховий 
площа " 507,40 кв. м

Громадська організація
інвалідів на площі, що не
використовується для
провадження
підприємницької діяльності
Підвал 100,00 кв. м 
68,10 кв. м 
площа " 168,1 кв. м

1 грн 
на рік 
1 %

2 роки
364 дні

5. Громадська організація
інвалідів "ДОБРОБУТ ТА
БЕЗПЕКА" 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
членські внески

вул. Закревського
Миколи, № 47 
Деснянський район 
НБк "2"поверховий 
площа " 1081,70 кв. м

Громадська організація
інвалідів на площі, що не
використовується для
провадження
підприємницької діяльності 
1 поверх 
100,00 кв. м 
205,8 кв. м 
площа " 305,8 кв. м

1 грн
на рік 
1 %

2 роки
364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

6. МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
ЧОРНОБИЛЯ, ЯКІ ЗАХВОРІЛИ
НА ГОСТРУ ПРОМЕНЕВУ
ХВОРОБУ, ТА ВДІВ, ЧОЛОВІКИ
ЯКИХ ЗАГИНУЛИ ВІД ГОСТРОЇ
ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ
"ПРОМІНЬ 5"2" 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
благодійні та членські внески

вул. Закревського
Миколи, № 9 
Деснянський район 
НБк " 2"поверховий 
площа " 1551,3 кв. м

Громадська організація
інвалідів на площі, що не
використовується для
провадження
підприємницької діяльності 
2 поверх площа " 99,9 кв. м

1 грн
на рік

2 роки
364 дні

ВИРІШИЛА:
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Київський міський голова
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Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

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

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 593/1457 від 2 червня 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 за%
сідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 27 листопада 2014 року № 18, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�рс�нежитлові�приміщення��омнальної�влас-

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

но�з�додат�ом.

2.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації��ласти�в�становленом�по-

ряд��до�овори�оренди�нежитлових�приміщень

�омнальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�пн�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

1. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ,
ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності " міська
комунальна 
Форма фінансування "
бюджетна

ВУЛ.
ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 
№ 10 
Оболонський район 
Нежитлове приміщення, 
адміністративне 
Загальна площа " 
199,7 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
(ПУНКТ ВИДАЧІ КНИГ) 
1 поверх 
Площа " 25,7 кв. м

1 грн
на рік

2 роки
364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО"
ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА
МОЛОДІ З
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
МІСТА КИЄВА 
Форма власності " міська
комунальна 
Форма фінансування "
бюджетна

ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО,
№ 7"Г 
Оболонський район 
Нежилий будинок 
(капітальний), 
ДНЗ № 605 
Загальна площа " 
3864,0 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
(ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО"
ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА
МОЛОДІ З
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
МІСТА КИЄВА) 
1, 2 поверхи 
Площа " 278,0 кв. м

1 грн
на рік

2 роки
364 дні

2. ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
СПИНАЛЬНИКІВ УКРАЇНИ" 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
змішана

МІНСЬКИЙ ПРОСП., 
№ 10"Б 
Оболонський район 
Нежилий будинок 
(капітальний), 
ДНЗ № 190 
Загальна площа " 
1953,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ НА ПЛОЩІ, ЩО
НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 
1 поверх 
Площа " 98,5 кв. м

1 грн
на рік

2 роки
364 дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.06.2015�№ 593/1457

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

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

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 508/1372 від 21 травня 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, враховуючи протокол засідання постій%
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 27 листопада 2014 року № 18, Київська міська рада

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

ня��омнальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�без�проведення��он�рс�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

жавній�адміністрації��ласти�в�становленом

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

�омнальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�пн�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

№
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
оренд"
ної
плати

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

ФІЗИЧНА ОСОБА "
ПІДПРИЄМЕЦЬ МОЙСЕЄНКО
НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Форма власності " приватна 
Форма господарювання "
госпрозрахункова

ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, № 6/3
Святошинський район 
Нежилий будинок, 
СЗШ № 40 
Загальна площа "
5830,21 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНШУ
ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
СПОРТУ (ФІЗИЧНЕ
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО,
СЕРЕДНЬОГО ТА
СТАРШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ) 
1 поверх 
Площа " 178,75 кв. м

3 % 1 рік
Погодинно
(2 доби 
на тиждень)
(субота " 
з 17:00 
до 19:00,
неділя " 
з 17:00 
до 19:00)

№
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
уклада"
ється
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ НЕЖИТЛОВОГО
ФОНДУ  ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1. УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДАРНИЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування " бюджетна

ВУЛ. О. КОШИЦЯ, 11
Дарницький район 
НБк " 4"поверховий,
адміністративне 
Площа " 7 537,70 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
4 поверх 
Площа " 107,70 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

2. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО"
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування " бюджетна

ВУЛ. О. КОШИЦЯ, 11
Дарницький район 
НБк " 4"поверховий,
адміністративне 
Площа " 7 537,70 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
1 поверх 
Площа " 146,60 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

3 ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування " бюджетна

ВУЛ. О. КОШИЦЯ, 11
Дарницький район НБк " 
4"поверховий,
адміністративне 
Площа " 7537,70 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
4 поверх 
Площа " 279,60 кв. м

1 грн
на рік

2 роки
364 дні

4 УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ
ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування " бюджетна

ВУЛ. О. КОШИЦЯ, 11 
Дарницький район 
НБк " 4"поверховий,
адміністративне 
Площа " 7537,70 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
4 поверх 
Площа " 88,60 кв. м

1 грн 
на рік

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 № 507/1371 від 21 травня 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 25 вересня 2014 року № 9, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ня��омнальної�власності�територіальної��рома-

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

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

ня.

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

жавній�адміністрації��ласти�в�становленом

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

�омнальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�з�ідно�з�пн�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�21.05.2015�№ 507/1371

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

на право оренди

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�21.05.2015�№ 508/1372

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

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 686/1550 від 16 липня 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�8000000000:78:128:0002)�площею

0,1231��а�для�ре�онстр�ції,�е�сплатації�та�об-

сл�оввання�офісно-виробничої�бдівлі��

пров.�Кренівсь�ом,�2/8�в�Оболонсь�ом�райо-

ні�м.�Києва,�що�підля�ає�продаж�приватном

підприємств�«МЕТАЛ-СС»�(справа�№�Є-1265).

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

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

ради�з�питань�містобдвання,�архіте�три�та

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 509/1373 від 21 травня 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 24 лютого 2015 року № 27, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�рс�нежитлові�приміщення��омнальної�влас-

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

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Департамент��омнальної�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��омнальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�пн�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 об'єкта
нерухомості та
загальна площа

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

Ставка
оренд"
ної
плати

Строк,
на який
уклада"
ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ДОВІЧНЕ
ПРАВО ІНВАЛІДА" 
Форма власності "
приватна 
Форма фінансування "
змішана

ПОЖАРСЬКОГО ВУЛ., 1 
Дніпровський район 
ЖБк " 4"поверховий 
Площа " 280,20 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА ПЛОЩІ,
ЩО НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Підвал 
Площа " 100,00 кв. м
Підвал 
Площа " 12,90 кв. м 
Загальна площа " 112,90 кв. м

1 грн
на рік

1 %

2 роки
364 дні

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса об'єкта
нерухомості та
загальна площа

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

Ставка
оренд"
ної
плати

Строк, на
який уклада"
ється договір
оренди

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ДЕСНЯНСЬКА СПІЛКА
ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА" 
Форма власності "
приватна 
Форма фінансування "
членські внески

ВУЛ. ГОРЬКОГО, 
№ 12, ЛІТ. Б 
Голосіївський район 
Нежиле приміщення, 
адміністративне 
Загальна площа " 
114,70 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КАРПЕНКА А. Я.
" 50,00 кв. м
" 5,60 кв. м 
1 поверх, 
підвал 
Загальна площа " 55,60 кв. м

1 грн
на рік

4 %

На строк дії
депутатських
повноважень,
але не більше
ніж 2 роки
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�від�21.05.2015�№ 509/1373

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

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

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 510/1374 від 21 травня 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, враховуючи протокол засідання постій%
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 24 лютого 2015 року № 27, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ня��омнальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�без�проведення��он�рс�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

жавній�адміністрації��ласти�в�становленом

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

�омнальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�пн�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

від�21.05.2015�№ 510/1374

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

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса об'єкта
нерухомості та
загальна площа

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

Розмір
річної
оренд"
ної
плати,
грн

Строк, на
який уклада"
ється договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1. УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ 
Форма власності "
державна 
Форма фінансування "
бюджетна

КАРБИШЕВА
ГЕНЕРАЛА ВУЛ., 16/2 
Дніпровський район 
НБк " 2"поверховий 
Площа " 417,48 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА, ЩО
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
(розміщення громадської
приймальні народного депутата
України VIII скликання Іллєнка А. Ю.) 
1, 2 поверхи 
Площа " 94,80 кв. м

1 грн
на рік

На термін дії
депутатських
повноважень,
але не більше
ніж 2 роки
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 16.03.2011 № 63%6%00611

Додатково див. постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 16 листопада 2015 року

Рішення Київської міської ради № 562/1426 від 28 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 141 Земельного кодексу України, статті 416 Цивільного кодексу України, статті 188

Господарського кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 32
Закону України «Про оренду землі», пунктів 8.4, 11.5 договору оренди земельної ділянки від 16.03.2011 
№ 63%6%00611, укладеного між Київською міською радою та ТОВ «СКАЙ БУД ЛТД», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

№
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
оренд"
ної
плати

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 " КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"

2 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА
ШЛЯХОВО"
ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД
М. КИЄВА" 
Форма власності "
комунальна 
Форма фінансування "
госпрозрахункова

КОМАНДАРМА
КАМЕНЄВА, № 6,
ЛІТ. А 
Печерський район 
НБк " 3"поверховий, 
адміністративне 
Площа " 
3946,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ІНШОГО
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
3 поверх 
Площа, кв. м " 518,60

1 % 2 роки 364
дні. За умови
укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом
охорони
культурної
спадщини

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

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 511/1375 від 21 травня 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 13 березня 2015 року № 28, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ня��омнальної�власності�територіальної��рома-

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

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

ня.

2.�Департамент��омнальної�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��омнальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�пн�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�21.05.2015�№ 511/1375

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

на право оренди

1.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ділян-

�и� від� 16.03.2011� № 63-6-00611� площею�

0,6247��а�біля�станції�метро�«Осо�ор�и»,�непар-

на�сторона,��Дарниць�ом�районі�м.�Києва

(8000000000:90:325:0014),��ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«СКАЙ�БУД�ЛТД»,��зв’яз-

��із�неви�онанням�мов�пн�т�8.4�до�овор

оренди� земельної� ділян�и� від� 16.03.2011�

№63-6-00611,�а�саме:�неви�ористання�земельної

ділян�и�для�забдови�протя�ом�трьох�ро�ів�підряд.

2.�Департамент�земельних�ресрсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Зняти�з�реєстрації�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�16.03.2011�№ 63-6-00611

площею�0,6247��а�біля�станції�метро�Осо�ор-

�и»,�непарна�сторона,��Дарниць�ом�районі

м.�Києва�(8000000000:90:325:0014),��ладе-

ний�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«СКАЙ

БУД�ЛТД».
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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
оренд"
ної
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 "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"СОЦІАЛЬНО"
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 
Форма власності " приватна 
Форма фінансування "
членські внески

І. КЛИМЕНКА, № 21 
Солом'янський
район 
ЖБк " 9"поверховий, 
адміністративне 
I поверх 
Площа " 163,80 кв. м

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ АНДРЄЄВА А. С. 
I поверх 
Площа " 50,00 кв. м

1 грн
на рік

На строк
депутатських
повноважень,
але не більше
ніж 2 роки 364
дні

2.2.�Підш�ати�альтернативн�земельн�ді-

лян��та�по�одити�її�з�товариством�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«СКАЙ�БУД�ЛТД».

2.3.�Поінформвати�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«СКАЙ�БУД�ЛТД»�про

прийняття�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�містобдвання,�архіте�три�та

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження договорів про виділення та використання 
субвенції

Рішення Київської міської ради № 576/1440 від 28 травня 2015 року
Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 101 Бюджетного кодексу України, пункту 23 рішення Київ%
ської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік» (зі змінами та допов%
неннями) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Іванової Тамари Вікторівни
Рішення Київської міської ради № 588/1452 від 2 червня 2015 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже%
ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541%III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216%IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поршити��лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�про�на�ородження�Грамо-

тою�Верховної�Ради�У�раїни�Іванової�Тамари

Ві�торівни —�проре�тора�з�на�ово-педа�о�іч-

ної�роботи�А�адемії�мніципально�о�правлін-

ня�за�ба�аторічн�смлінн�працю,�висо�ий�про-

фесіоналізм,�ва�омий�особистий�внесо���роз-

вито��вищої�освіти�У�раїни.

2.�Управлінню��адрової�роботи�і�на�ород�апа-

рат�ви�онавчо�о�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�під-

�отвати��лопотання�про�на�ородження�Гра-

мотою�Верховної�Ради�У�раїни�Іванової�Тама-

ри�Ві�торівни —�проре�тора�з�на�ово-педа-

�о�ічної�роботи�А�адемії�мніципально�о�прав-

ління�за�ба�аторічн�смлінн�працю,�висо�ий

професіоналізм,�ва�омий�особистий�внесо��

розвито��вищої�освіти�У�раїни.

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самоврядвання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.
Київський міський голова

В. Кличко

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

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 591/1455 від 2 червня 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, враховуючи протокол засідання постійної комісії Ки%
ївської міської ради з питань власності від 04 грудня 2014 року № 19, Київська міська рада

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

�рс�нежитлові�приміщення��омнальної�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

�омнальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�пн�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

від�02.06.2015�№ 591/1455

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

№
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

Орен"
дна
плата

Строк, на
який уклада"
ється договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОСЕРВІС "ПРИОЗЕРНЕ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ
У МІСТІ КИЄВІ

1. КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ОСЕРЕДОК
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА
ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦТВА" 
Форма власності "
колективна 
Форма фінансування "
змішана

ВУЛ. МАРШАЛА
ТИМОШЕНКА, 
№ 2"Д 
Оболонський район 
Нежилий будинок 
(капітальний), 
адміністративне 
Загальна площа "
1869,9 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА
КИЇВРАДИ КУСТОВОЇ ВІКТОРІЇ
ВАЛЕНТИНІВНИ 
5 поверх 
Площа " 49,5 кв. м

1 грн 
на рік

На строк
депутатських
повноважень,
але не більше
ніж 2 роки
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Затвердити�до�овір�про�виділення�та�ви�о-

ристання�сбвенції,��ладений�06�травня�2015�ро-

��між�Київсь�ою�місь�ою�радою�в�особі�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови�Клич�а�Віталія�Володимиро-

вича�з�однієї�сторони�та�Під�ірцівсь�ою�сільсь�ою

радою�Обхівсь�о�о�район�Київсь�ої�області�в

особі�Під�ірцівсь�о�о�сільсь�о�о��олови�Колпачо-

ва�Оле�сандра�Юрійовича�з�іншої�сторони.

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

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 592/1456 від 2 червня 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 27 листопада 2014 року № 18, Київ%
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�рс�нежитлові�приміщення��омнальної�влас-

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

но�з�додат�ом.

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

жавній�адміністрації��ласти�в�становленом

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

�омнальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�пн�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 затвердження переліку нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва, право оренди

яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 595/1459 від 2 червня 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 заяву більше ніж від одного претендента, протокол засідання постій%
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 20 січня 2015 року № 22, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�перелі��нежитлових�приміщень

�омнальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�право�оренди�я�их�виборюється

на��он�рсних�засадах,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити��встановлено-

м�поряд��проведення��он�рс�на�право�орен-

ди�нежитлових�приміщень��омнальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,�пе-

релі��я�их�затверджений�з�ідно�з�пн�том�1

цьо�о�рішення.

3.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�за�резльтатами�проведення

�он�рс��ласти�в�становленом�поряд��до-

�овір�оренди.

4.�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

2.�Затвердити�до�овір�про�виділення�та

ви�ористання�сбвенції,��ладений�06�трав-

ня�2015�ро��між�Київсь�ою�місь�ою�радою

в�особі�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�Клич�а

Віталія�Володимировича�з�однієї�сторони

та�Ходосівсь�ою�сільсь�ою�радою�Києво-

Святошинсь�о�о�район�Київсь�ої�області

в�особі�Ходосівсь�о�о�сільсь�о�о��олови�Ри-

ба�а�Віталія�Володимировича�з�іншої�сторо-

ни.

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

по�ласти�на�постійн��омісію�Київради�з�пи-

тань�бюджет�та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит�.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.06.2015�№ 592/1456

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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.06.2015�№ 595/1459

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
25 òðàâíÿ 2016 ð.

¹55(4825)

9

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

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 597/1461 від 2 червня 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, враховуючи протокол засідання постій%
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 18 грудня 2014 року № 20, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ня��омнальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�без�проведення��он�рс�з�ід-

но�з�додат�ом.

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

жавній�адміністрації��ласти�в�становленом

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

�омнальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�пн�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

№
з/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове використання приміщення Орендна ставка у %

1 2 3 4 5

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1. Тверський тупик, 6/8 
загальна площа " 
152,4 кв. м 
цокольний поверх

2 роки 364
дні

Розміщення громадської
організації, на площі, що не
використовується для провадження
підприємницької діяльності

50,0 кв. м " 1 грн на рік 
102,4 кв. м " 4 %

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

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

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 596/1460 від 2 червня 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, враховуючи протокол засідання постій%
ної комісії Київської міської ради з питань власності від 18 грудня 2014 року № 20, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�рс�нежитлові�приміщення��омнальної�влас-

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

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

жавній�адміністрації��ласти�в�становленом

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

�омнальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�пн�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

від�02.06.2015�№ 596/1460

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

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта
нерухомості

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

Ставка
орендної
плати

Строк, на
який
уклада"
ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬО"ЕСТЕТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЗМІНА" М. КИЄВА"

1 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗА
КУЛЬТУРНЕ
ВІДРОДЖЕННЯ" 
Форма власності "
приватна 
Форма фінансування "
членські внески

КРАКІВСЬКА ВУЛ., 20 
Дніпровський район 
НБк " 4"поверховий, 
учбово"виробниче 
Площа " 5514,90 кв. м

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
(статутна діяльність у сфері
розвитку культури та мистецтв) 
2 поверх 
Площа " 46,00 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
уклада"
ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬО"ЕСТЕТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЗМІНА" М. КИЄВА"

1. СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності "
комунальна 
Форма фінансування "
бюджетна

КРАКІВСЬКА ВУЛ., 20 
Дніпровський район 
НБк " 4"поверховий, 
учбово"виробниче 
Площа " 5514,90 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ, ЩО УТРИМУЄТЬСЯ
ЗА РАХУНОК МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ 
2 поверх 
Площа " 307,05 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.06.2015�№ 597/1461

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

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

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 598/1462 від 2 червня 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 07 жовтня 2014 року № 10, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ня��омнальної�власності�територіальної��рома-

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

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

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

жавній�адміністрації��ласти�в�становленом

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

�омнальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�пн�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

№
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
орен"
дної
плати
у %

Ставка орендної
плати без ПДВ за 1
годину

Місячна
орендна
плата без
ПДВ у
грн

Строк,
на який
уклада"
ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"КЛУБ
СПОРТИВНОГО
ТАНЦЮ "ДАНС"
АРТ"  
Форма власності "
приватна 
Форма
фінансування "
членські внески

КУДРЯШОВА,
№ 12/14
Солом'янський
район 
НБк " 3"
поверховий,
середня
загальноосвітня
школа № 221 
Площа "
7260,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
СПОРТИВНИХ КЛУБІВ ТА
СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНШУ
ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
СПОРТУ, ТА СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ
ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ 
(проведення занять з
хореографії)  
2 поверх 
Площа " 118,80 кв. м

3 % 5,72 грн  
(8 годин на
тиждень
погодинно)  
Вт. 16:00 " 18:00
Ср. 16:00 " 18:00
Чт. 16:00 " 18:00
Пт. 16:00 " 18:00
Під час
загальношкільних
та літніх канікул 
(з 01.06 по 31.08)
заняття не
проводяться

Місячна
орендна
плата
визнача"
ється
згідно з
графі"
ком
викорис"
тання
примі"
щень

2 роки
364 дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.06.2015�№ 598/1462

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

на право оренди

Про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки 
та скасування рішення Київської міської ради від 13.11.2013

№ 640/10128 «Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «АСМА%КРИМ» договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування існуючого 
адміністративно%офісного будинку і для будівництва 

готельно%житлового комплексу з об’єктами громадського 
призначення та підземним паркінгом 

на вул. Львівській, 18 (літ. Б) у Святошинському районі 
м. Києва та надання ділянці статусу скверу»

Рішення Київської міської ради № 558/1422 від 21 травня 2015 року
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто%ге%

рой Київ», статтею 9 Земельного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України та статтею
416 Цивільного кодексу України та зважаючи на численні скарги мешканців міста Києва щодо недоцільності
забудови земельної ділянки із зеленими насадженнями на вул. Львівській, 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�товариств�з�обмеженою�відпо-

відальністю�«АСМА-КРИМ»��поновленні�до�о-

вор�оренди�земельної�ділян�и�від�18.10.2007

№ 75-6-00363�площею�1,1581��а,��ладено�о
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Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Героїв
Дніпра в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 329/1194 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 19 Земельного кодексу України, пункту 4 частини першої статті 416 Цивільного

кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
статті 7, статей 51 * 53 Закону України "Про природно*заповідний фонд України", враховуючи те, що римо*
католицькою релігійною громадою парафії Св. Франциска Ассізького в Оболонському районі м. Києва
будівництво храму на вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі міста Києва не проведено, та враховуючи
громадську думку, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�римо-�атолиць�ій�релі�ійній

�ромаді�парафії�Св.�Францис�а�Ассізь�о�о�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�право�постійно�о

�орист�вання�земельною�ділян�ою�площею

0,3429��а�на�в�л.�Героїв�Дніпра�в�Оболонсь�ом�

районі� міста� Києва� (�адастровий� номер

8000000000:78:046:0053),�відведеною�відповідно

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.06.2004

№�339/1549�"Про�надання�і�вил�чення�земельних

діляно��та�припинення�права��орист�вання

землею"�(із�змінами�та�доповненнями),�право

�орист�вання�я�ою�посвідчено�державним�а�том

на�право�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою�від�17.03.2010�№�04-9-00061,�та

зарах�вати�її�до�земель�запас��житлової� і

�ромадсь�ої�заб�дови.

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

площею�0,3429��а�на�в�л.�Героїв�Дніпра�в

Оболонсь�ом��районі�міста�Києва�(�адастровий

номер�8000000000:78:046:0053).

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

ради� від� 19.07.2005� №� 806/3381� "Про

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

м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції�форм�вання

зелених�насаджень�в�центральній�частині�міста"

(із�змінами�та�доповненнями),�а�саме:�додати

с�вер�з�ідно�з�п�н�том�2�цьо�о�рішення�до

перелі���с�верів�Оболонсь�о�о�район��(таблиця

2).

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об'єднанню

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

насаджень�міста�"Київзеленб�д"�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�анізаційно-

правові� заходи� щодо� оформлення� та

бла�о�строю�земельної�ділян�и�площею�0,3429

�а�на�в�л.�Героїв�Дніпра�в�Оболонсь�ом��районі

міста� Києва� (�адастровий� номер

8000000000:78:046:0053).

5.� Департамент�� земельних� рес�рсів

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

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

5.1.�Проінформ�вати�римо-�атолиць���релі�ійн�

�ромад��парафії�Св.�Францис�а�Ассізь�о�о�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�про�прийняття

цьо�о�рішення.

5.2.�За�зверненням�римо-�атолиць�ої�релі�ійної

�ромади�парафії�Св.�Францис�а�Ассізь�о�о�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва,�забезпечити

надання�альтернативної�земельної�ділян�и.

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

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

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

земле�орист�вання�та�на�постійн���омісію�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 192/1057 від 4 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 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
постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 25 вересня 2014 року № 9, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

нежитлові�приміщення��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�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

адміністрації)���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 затвердження переліку нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва, право оренди

яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 183/1048 від 4 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 Київської міської
ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами вивчення попиту на об'єкт
оренди подано заяви більше ніж від одного претендента, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 26 серпня 2014 року № 7, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�перелі��нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�право�оренди�я�их�виборюється

на��он��рсних�засадах,�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�адміністрації)

забезпечити���встановленом��поряд���проведення

�он��рсів�на�право�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�перелі��я�их�затверджений�з�ідно

з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

3.�Департамент���ом�нальної�власності

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

ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)�за�рез�льтатами�проведення

�он��рс����ласти�в��становленом��поряд��

до�овір�оренди.

4.�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 затвердження переліку нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва, право оренди

яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 185/1050 від 4 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 Київської міської
ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами вивчення попиту на об'єкт
оренди подано заяви більше ніж від одного претендента, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 28 жовтня 2014 року № 13, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�перелі��нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�право�оренди�я�их�виборюється

на��он��рсних�засадах,�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�адміністрації)

забезпечити� �� встановленом�� поряд��

проведення� �он��рс�� на� право� оренди

нежитлових�приміщень��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�перелі�

я�их�затверджений�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о

рішення.

3.�Департамент���ом�нальної�власності

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

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

за�рез�льтатами�проведення��он��рс����ласти

в��становленом��поряд���до�овір�оренди.

4.�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�04.03.2015�№�192/1057

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

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�183/1048

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

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. ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"АСОЦІАЦІЯ
СПОРТИВНОГО ПРАВА"
Форма власності +
приватна Форма
фінансування +
госпрозрахункова

ВУЛ. ПУШКІНСЬКА,
№ 32, ЛІТ. А, А'
Шевченківський
район
Нежиле приміщення,
адміністративне
Загальна площа +
2342,50 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ
ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
БОНДАРЕНКА Д. С. 
1 поверх 
площа + 49,70 кв. м

1 грн 
на рік

На строк дії
депутатських
повноважень, але не
більше ніж 2 роки 364
дні За умови укладання
охоронного договору з
відповідним органом
охорони культурної
спадщини

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством

з�обмеженою�відповідальністю�«АСМА-КРИМ»

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючо�о

адміністративно-офісно�о�б�дин���і�для�б�дів-

ництва��отельно-житлово�о��омпле�с��з�об’є-

�тами��ромадсь�о�о�призначення�та�підзем-

ним�пар�ін�ом�на�в�л.�Львівсь�ій,�18�(літ.�Б)��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�С�ас�вати�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�13.11.2013�№ 640/10128�«Про�поно-

влення�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«АСМА-КРИМ»�до�овор��оренди�земель-

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

ня�існ�ючо�о�адміністративно-офісно�о�б�-

дин���і�для�б�дівництва��отельно-житлово�о

�омпле�с��з�об’є�тами��ромадсь�о�о�призна-

чення�та�підземним�пар�ін�ом�на�в�л.�Львів-

сь�ій,�18�(літ.�Б)���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва».

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14.06.2007

№ 870/1531�«Про�передач��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«АСМА-КРИМ»�зе-

мельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�існ�ючо�о�адміністративно-офісно�о�б�-

дин���та�для�б�дівництва��отельно-житлово-

�о��омпле�с��з�об’є�тами��ромадсь�о�о�при-

значення�та�підземним�пар�ін�ом�на�в�л.�Львів-

сь�ій,�18�(літ.�«Б»)���Святошинсь�ом��районі

м.�Києва».

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

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

4.1.�Вчинити�відповідні�дії�для�зняття�з�ре-

єстрації�до�овор��оренди�земельної�ділян�и

від�18.10.2007�№ 75-6-00363,���ладено�о�між

Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�об-

меженою�відповідальністю�«АСМА-КРИМ».

4.2.�Проінформ�вати�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«АСМА-КРИМ»�про�прий-

няття�цьо�о�рішення.

5.�Дор�чити�Департамент��місь�о�о�бла�о-

�строю�та�збереження�природно�о�середови-

ща�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�в

місячний�термін�під�от�вати�та�подати�на�роз-

�ляд�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�е�оло�ічної�політи�и�прое�т�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�про�надання�земельній�ді-

лянці�на�в�л.�Львівсь�ій,�18�(літ.�Б)���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�стат�с��с�вер�.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове використання
приміщення

Орендна
ставка у %

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1. просп. Лісовий, № 25, літ. А 1 + 3 поверхи, підвал
Площа + 418,00 кв. м

2 роки
364 дні

Фізкультурно+спортивний
заклад

3 %



Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

04.03.2015�№�185/1050

ПЕРЕЛІК нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється 

на конкурсних засадах

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 187/1052 від 4 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 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
постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 14 жовтня 2014 року № 12, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

нежитлові�приміщення��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній� адміністрації� ��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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28 лютого 2013 року № 60/9117 "Про передачу 

релігійній організації Свято*Флорівському жіночому 
монастирю м. Києва Київської єпархії Української 

православної церкви будівель і споруд на вул. Фролівській, 6/8 
у Подільському районі м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 189/1054 від 4 березня 2015 року
Відповідно до статей 327, 329 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України "Про свободу совісті та

релігійні організації", статті 18 Закону України "Про охорону культурної спадщини", частини п'ятої статті 60
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 21 березня 2002 року
№ 279/2002 "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики
колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій",
враховуючи звернення Київського науково*методичного центру по охороні, реставрації та використанню
пам'яток історії, культури і заповідних територій (лист від 07 жовтня 2014 року № 444), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додат�и�1�та�2�до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�люто�о�2013�ро��

№�60/9117�"Про�передач��релі�ійній�ор�анізації

Свято-Флорівсь�ом��жіночом��монастирю�

м.� Києва� Київсь�ої� єпархії� У�раїнсь�ої

православної�цер�ви�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Фролівсь�ій,� 6/8� ��Подільсь�ом��районі�

м.�Києва",�ви�лавши�їх�в�новій�реда�ції,�що

додаються.

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�питань

власності.

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 № 190/1055 від 4 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 Київської міської
ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи, що за результатами вивчення 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:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщення

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�єдином��претендент��на�право

оренди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній� адміністрації� ��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

№
з/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове використання приміщення Орендна ставка у %

1 2 3 4 5

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 вул. Сиваська, № 14+А, літ. А 
площа + 320,30 кв. м  
1 поверх

2 роки
364 дні 

Майстерня, що здійснює технічне
обслуговування та ремонт автомобілів

20 %

вул. Сиваська, № 14+А, літ. А
площа + 195,10 кв. м 
1 поверх 
Загальна площа + 515,40 кв. м

Склад 12 %

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�187/1052

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 + СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УТРИМАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА"

1 МІСЬКІ КУРСИ ЦИВІЛЬНОЇ
ОБОРОНИ М. КИЄВА
Форма власності + державна
Форма фінансування +
бюджетна

СИМИРЕНКА, № 1+Г
Святошинський район
Житловий будинок + 
16+поверховий 
Загальна площа + 92,4 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
1 поверх 
площа + 92,4 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 364
дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�190/1055

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 + ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖНАРОДНИЙ
АРАБСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ
ЦЕНТР В УКРАЇНІ" 
Форма власності + приватна
Форма фінансування +
госпрозрахункова

ГОРЬКОГО ВУЛ.,
130/17 Голосіївський
район 
НБк + 4+поверховий,
СЗШ № 37 
Площа + 3986,0 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ 
загальна площа + 650,0 кв. м
250,0 + 2 поверх 350,0 + 
3 поверх 50,0 + 4 поверх
(погодинно) 80 год. на місяць
Пн. + пт. 1430 + 1830

3 % 2 роки 
364 дні

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

28.02.2013�№�60/9117

(��реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�189/1054)

Перелік
будівель і споруд на вул. Фролівській, 6/8, які належать 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та безоплатно передаються у власність релігійній організації 

Свято*Флорівському жіночому монастирю м. Києва Київської єпархії
Української православної церкви

Київський міський голова 
В. Кличко

№
п/п

Найменування об'єкта Балансова
(залишкова)
вартість, грн

Площа,
кв. м

Охоронний
номер
об'єкта

Рішення про взяття на державний облік

1 Корпус № 12 + келії
(житловий корпус)
(прохідна фабрики
"Юність")

275,00 315,7 № 79 Рішення виконавчого комітету Київської
міськради народних депутатів від 21.01.1986 № 49

2 Корпус № 21 + келії
(житловий корпус)

224 400, 00 806,80 Наказ Головного управління охорони
культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 25.06.2011 
№ 10/38+11

3 Корпус № 22 + келії
(житловий корпус)

0,00 73,0 —

4 Корпус № 34 + келії
(житловий корпус)

0,00 118,8 —

5 Корпус № 4 + келії
(житловий корпус)

354, 00 781,8 Наказ Головного управління охорони
культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 25.06.2011 
№ 10/38+11

6 Корпус № 5, що
прилягає до дзвіниці

691 531,00 227,5 — Наказ Головного управління охорони
культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 25.09.2006 № 53
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Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.02.2013�№�60/9117

(��реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�189/1054)

Перелік
будівель і споруд на вул. Фролівській, 6/8, які належать до комунальної

власності територіальної громади міста Києва та передаються у
безстрокове безоплатне користування релігійній організації Свято*

Флорівському жіночому монастирю м. Києва Київської єпархії Української
православної церкви

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Найменування об'єкта Балансова
(залишкова)
вартість, грн

Площа,
кв. м

Охоронний
номер об'єкта

Рішення про взяття на державний
облік

1 2 3 4 5 6
1 Вознесенська церква 0,00 506,0 № 18/1 Постанова Ради Міністрів УРСР

від 24.08.63 № 970

2 Дзвіниця 320500,00 128,4 № 18/2 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 24.08.63 № 970

3 Трапезна 59882,00 629,1 № 18/3 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 24.08.63 № 970

4 Воскресенська церква 0,00 294,1 № 18/4 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 24.08.63 № 970

5 Будинок ігумені 1410400,00 509,0 № 18/5 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 24.08.63 № 970

6 Корпус № 11 + келії
(житловий корпус)

1186000,00 516,8 № 18/6 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 24.08.63 № 970

7 Корпус № 5 + келії
(житловий корпус)

809000,00 330,0 № 18/7 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 06.09.79 № 442

8 Корпус № 6 + келії
(житловий корпус)

285,00 656,9 № 18/8 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 06.09.79 № 442

9 Корпус № 7 + келії
(житловий корпус)

54,00 140,7 № 18/9 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 06.09.79 № 442

10 Корпус № 8 + келії
(житловий корпус)

1981100,00 739,3 № 18/10 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 06.09.79 № 442

11 Корпус № 9 + келії
(житловий корпус)

1234000,00 455,4 № 18/11 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 06.09.79 № 442

12 Корпус № 10 + келії
(житловий корпус)

1695100,00 775,9 № 18/12 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 06.09.79 № 442

13 Корпус № 16 + келії
(житловий корпус)

1279000,00 356,1 № 18/13 Постанова Ради Міністрів УРСР
від 06.09.79 № 442

14 Церква Казанської
Божої Матері

5841,00 539,2 № 18/14 Розпорядження Київської міської
державної адміністрації від
26.04.99 № 620

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Міністерству внутрішніх справ України 

для експлуатації та обслуговування гуртожитку 
на вул. Молдавській, 3 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 721/1585 від 16 липня 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
державної та комунальної власності", пункту 34 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", звернення Міністерства внутрішніх справ України від 30.10.2014 № 23145/чб, розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,1994

�а� (�адастровий� номер

8000000000:91:264:0025)� Міністерств�

вн�трішніх�справ�У�раїни�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання���ртожит���на�в�л.�Молдавсь�ій,

3���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(земельна

ділян�а�державної�власності,��ате�орія�земель

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

справа�Д-4808).

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 об'єднанню співвласників багатоквартирного
будинку "Еспланадна 32*В" земельної ділянки для експлуатації

та обслуговування житлового будинку на вул. Еспланадній, 32
(літера "В") у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 730/1594 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 42, 83, 120, 122 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�об'єднанню

співвласни�ів�ба�ато�вартирно�о�б�дин��

"Еспланадна� 32-В"� для� е�спл�атації� та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин���на�в�л.

Еспланадній,�32�(літера�"В")���Печерсь�ом�

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

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ

від�23.05.2015�№�01015-176172-014,�справа

Д-4790).

2.� Передати� об'єднанню� співвласни�ів

ба�ато�вартирно�о�б�дин���"Еспланадна�32-

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

��власність�земельн��ділян���площею�0,0856

�а�(�адастровий�номер�8000000000:76:067:0007)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин���на�в�л.�Еспланадній,�32�(літера�"В")��

Печерсь�ом�� районі� м.� Києва� із� земель

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Об'єднанню�співвласни�ів�ба�ато�вартирно�о

б�дин���"Еспланадна�32-В":

Про передачу об'єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку "Добробут Власного Будинку"

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

на вул. Івана Федорова, 26 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 880/1744 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 42, 83, 116, 120 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пункту
34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи витяг з
протоколу № 10 засідання постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури від
17.04.2010 та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�об'єднанню

співвласни�ів�ба�ато�вартирно�о�б�дин��

"Доброб�т�Власно�о�Б�дин��"�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�ба�ато�вартирно�о�житлово�о

б�дин��� на� в�л.� Івана� Федорова,� 26� �

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель

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

ДЦ�№�01005-000170152-014�від�13.03.2015,

справа�Д-3924).

2.� Передати� об'єднанню� співвласни�ів

ба�ато�вартирно�о�б�дин���"Доброб�т�Власно�о

Б�дин��",�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о

рішення,���власність�земельн��ділян���площею

0,1604� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:216:0026)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�ба�ато�вартирно�о�житлово�о

б�дин��� на� в�л.� Івана� Федорова,� 26� �

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

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Об'єднанню�співвласни�ів�ба�ато�вартирно�о

б�дин���"Доброб�т�Власно�о�Б�дин��":

3.1.�Ви�он�вати�обов'яз�и�власни�а�земельної

ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�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

знаходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.3.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян�����поряд��,

встановленом��За�оном�У�раїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

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

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

та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�19.03.2010

№� 19-3621� та� Головно�о� �правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�18.12.2014�

№�19-26-0.3-6851/2-14.

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

Департаментом� е�ономі�и� та� інвестицій

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

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

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд��

та���випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�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 відмову у передачі земельної ділянки 
у власність громадянину Жмуцькому Святославу

Володимировичу для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Вільямса, 8*г 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 716/1580 від 16 липня 2015 року
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на виконання постанови Окружного

адміністративного суду м. Києва від 05.04.2012 у справі № 2а*619/12/2670, яка набрала законної сили, враховуючи
те, що державну реєстрацію земельної ділянки не проведено, кадастровий номер не присвоєно та ділянку не
сформовано, а також те, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не погоджено відповідно
до статті 186*1 Земельного кодексу України, керуючись статтями 9, 79*1, 118, 186*1 Земельного кодексу України,
статтями 16, 24 Закону України "Про Державний земельний кадастр", пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���передачі�земельної�ділян�и��

власність��ромадянин��Жм�ць�ом��Святослав�

Володимирович�� для� б�дівництва� та

обсл��ов�вання� житлово�о� б�дин��,

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

8-����Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-8093).

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

3.1.�Ви�он�вати�обов'яз�и�власни�а�відповідно

до�вимо��статті�91�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

знаходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

від�15.01.2015�№�153/0/12/19-15,��правління

охорони���льт�рної�спадщини�від�09.04.2015

№�066-1145,�Головно�о��правління���льт�рної

спадщини� від� 08.06.2012� №� 3380,

Міністерства���льт�ри�У�раїни�від�12.02.2013

№�320/10/61-13,�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�20.03.2015

№�19-26-0.3-3885/2-15.

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

в��становленом��поряд��.

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

Департаментом� е�ономі�и� та� інвестицій

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

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

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд��

та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян�����поряд��,

встановленом��За�оном�У�раїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�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.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про надання Державному економіко*технологічному
університету транспорту земельних ділянок для експлуатації 

та обслуговування навчальних корпусів 
на вул. Миколи Лукашевича, 17, 19 та вул. Брюллова, 8 

у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 724/1588 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 92, 116, 117, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
звернення Державного економіко*технологічного університету транспорту від 02.10.2014 № 1/3*920 та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� Державном�� е�ономі�о-

техноло�ічном���ніверситет��транспорт�,�за

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

постійне��орист�вання�земельні�ділян�и�площею

0,1825� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:059:0002)�на�в�л.�Ми�оли

Л��ашевича,�17,�19���Солом'янсь�ом��районі

м.�Києва�та�площею�0,0211��а�(�адастровий

номер�8000000000:72:059:0003)�на�в�л.�Брюл-

лова,�8���Солом'янсь�ом��районі�м.�Києва

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�навчальних

�орп�сів�із�земель��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�(справа

А-19821).

2.�Державном��е�ономі�о-техноло�ічном�

�ніверситет��транспорт�:

2.1.�Ви�он�вати�обов'яз�и�земле�орист�вача

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

�оде�с��У�раїни.

2.2.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації

існ�ючих� інженерних�мереж� і�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельних�діляно�.

2.3.� У� разі� необхідності� проведення

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

оформлення�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної

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

за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

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".

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

Департаментом� е�ономі�и� та� інвестицій

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

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

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд��

та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.� Попередити� земле�орист�вача,� що

ви�ористання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�вання

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

4.�Земельні�ділян�и�(�адастрові�номери

8000000000:72:059:0002�та�8000000000:72:-

059:0003)��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�за�а�том�приймання-

передачі�передати�до�земель�державної�власності.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради
від 01.11.2012 № 450/8734 "Про приватизацію земельних ділянок

для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Святошинському районі 

м. Києва"
Рішення Київської міської ради № 742/1606 від 16 липня 2015 року

У зв'язку з технічною помилкою та враховуючи звернення громадян Назаренко Людмили Василівни,
Гончаренко Алли Василівни та Трояк Лариси Василівни, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�01.11.2012�№�450/8734�"Про

приватизацію�земельних�діляно��для�б�дівництва

та� обсл��ов�вання� житлових� б�дин�ів,

�осподарсь�их� б�дівель� і� спор�д� �

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва",�замінивши

��сьомій�позиції���п'ятій��рафі�слова�та�цифри

"в�л.�Лісор�бна,�12"�словами�та�цифрами�

в�л.�Лісор�бна,�20".

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 обслуговуючому гаражно*будівельному
кооперативу інвалідів "Золушка" земельної ділянки для

експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Стадіонній, 5*а 
у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 728/1592 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання обслуговуючого

гаражно*будівельного кооперативу "Золушка" від 27.09.2011 № 5 та розглянувши технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати� обсл��ов�ючом�� �аражно-

б�дівельном���ооператив��інвалідів�"Зол�ш�а",

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

оренд��на�3�ро�и�земельн��ділян���площею

0,9351� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:063:0028)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання��аражів�на�в�л.�Стадіонній,�5-а

��Солом'янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(�ате�орія�земель�-�землі�житлової

та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№�01030-

000154287-014�від�04.11.2014,�справа�А-19673).

2.�Обсл��ов�ючом���аражно-б�дівельном�

�ооператив��"Зол�ш�а":

2.1.�Ви�он�вати�обов'яз�и�земле�орист�вача

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

�оде�с��У�раїни.

2.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)� до��менти,� визначені

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

до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

2.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.4.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації

існ�ючих� інженерних�мереж� і�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.5.� У� разі� необхідності� проведення

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

оформлення�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної

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

за�онодавством�У�раїни.

Про поновлення публічному акціонерному товариству "Завод
залізобетонних конструкцій № 1" договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно*

виробничих та складських будівель і споруд на вул. Будіндустрії, 5
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 735/1599 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України "Про оренду землі", Закону

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності", пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні" та враховуючи звернення публічного акціонерного товариства "Завод залізобетонних конструкцій
№ 1" від 23.01.2015 № КОП*0512, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�25�ро�ів�до�овір�оренди

земельної�ділян�и�від�19.05.2005�№�79-6-00302

площею� 14,3851� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:113:0002),���ладений�між

Київсь�ою� місь�ою� радою� та� від�ритим

а�ціонерним�товариством�"Завод�залізобетонних

�онстр��цій� №� 1"� для� е�спл�атації� та

обсл��ов�вання�адміністративно-виробничих

та� с�ладсь�их� б�дівель� і� спор�д� на� в�л.

Б�дінд�стрії,�5���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

на�підставі�п�н�т��28�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�15.07.2004�№�419/1829�"Про�надання

і�вил�чення�земельних�діляно��та�припинення

права��орист�вання�землею"�(справа�№�А-

21450).

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�19.05.2005�№�79-6-00302,�підля�ає

приведенню� �� відповідність� до� норм

за�онодавства.

3.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��"Завод

залізобетонних��онстр��цій":

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)� до��менти,� визначені

за�онодавством,�для���ладання�додат�ової

��оди�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�від�19.05.2005�№�79-6-00302.

3.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

державної� адміністрації)� від� 22.04.2015�

№�057041-6836.

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

Департаментом� е�ономі�и� та� інвестицій

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

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

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

поряд��� та� випад�ах,� встановлених

за�онодавством.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
автокооперативу по будівництву та експлуатації 

індивідуальних гаражів "ЛАДА" Шевченківського району 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 

індивідуальних гаражів на Врубелівському узвозі, 1 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 725/1589 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 41, 791, 82, 83, 116 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), яка перебувала у користуванні автокооперативу по будівництву та експлуатації
індивідуальних гаражів "ЛАДА" на підставі договору на право тимчасового довгострокового користування
землею від 07.05.2001 № 91*5*00084, укладеного відповідно до пункту 6 рішення Київської міської ради від
30.11.2000 № 90/1067 "Про надання і вилучення земельних ділянок", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�авто�ооператив��по�б�дівництв�

та�е�спл�атації�індивід�альних��аражів�"ЛАДА"

Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва,�за��мови

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

3�ро�и�земельн��ділян���площею�0,4934��а

(�адастровий�номер�8000000000:91:006:0010)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�індивід�альних

�аражів� на� Вр�белівсь�ом�� �звозі,� 1� �

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(�ате�орія�земель�-�землі�житлової

та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№�01104-

000153993-014�від�31.10.2014,�справа�А-19639).

2.� Авто�ооператив�� по� б�дівництв�� та

е�спл�атації�індивід�альних��аражів�"ЛАДА"

Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва:

2.1.�Ви�он�вати�обов'яз�и�власни�а�земельної

ділян�и�відповідно�до�вимо��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,�що

знаходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.3.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян�����поряд��,

встановленом��За�оном�У�раїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

2.4�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.5.� У� разі� необхідності� проведення

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

оформлення�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної

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

за�онодавством�У�раїни.

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

Департаментом� е�ономі�и� та� інвестицій

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

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

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд��

та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

що� ви�ористання� землі� не� за� цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення�права

власності�на�неї�відповідно�до�вимо��статей

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

2.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

державної� адміністрації)� від� 06.10.2014�

№�057041-10431.

3.�Попередити�земле�орист�вача,�що�право

�орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�ти

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
"Салсофі Корпорейшн" договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування станції технічного

обслуговування на вул. Олени Теліги у Подільському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 732/1596 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України "Про оренду землі", Закону

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності", пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні" та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю "Салсофі Корпорейшн" від
02.12.2014 № КОП*0477, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�земельної

ділян�и�№�85-6-00446�від�30.06.2009�площею

0,0212� �а� (�адастровий� номер

8000000000:85:093:0009),���ладений�між�Київсь�ою

місь�ою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�"Салсофі�Корпорейшн"�для

б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

станції�технічно�о�обсл��ов�вання�на�підставі

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25.12.2008�№

954/954�"Про�передач��земельної�ділян�и

товариств��з�обмеженою�відповідальністю�"Салсофі

Корпорейшн"�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�станції�технічно�о�обсл��ов�вання

на�в�л.�Олени�Телі�и���Подільсь�ом��районі�м.

Києва"�(справа�№�А-21361).

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�30.06.2009�№�85-6-00446,�підля�ає

приведенню� �� відповідність� до� норм

за�онодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"Салсофі�Корпорейшн":

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)� до��менти,� визначені

за�онодавством,�для���ладання�додат�ової

��оди�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�від�30.06.2009�№�85-6-00446.

3.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

державної� адміністрації)� від� 19.02.2015�

№�057041-2605.

3.3.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

Департаментом� е�ономі�и� та� інвестицій

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

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

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд��

та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради
від 23.04.2009 № 431/1487 "Про приватизацію земельних ділянок

для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Голосіївському районі 

м. Києва"
Рішення Київської міської ради № 738/1602 від 16 липня 2015 року

У зв'язку з технічною помилкою та враховуючи звернення громадян Шутої В. О. та Шутого О. М. від 25.12.2012,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�23.04.2009�№�431/1487�"Про

приватизацію�земельних�діляно��для�б�дівництва

та� обсл��ов�вання� житлових� б�дин�ів,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва",�а�саме:

-���десятій�позиції,���др��ій��рафі�цифри

"90:121:004"�замінити�цифрами�"90:121:008"

(справа�№�А-20639).

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 поновлення громадянину Величку Юрію Анатолійовичу
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та

обслуговування тимчасового магазину для продажу будівельних
товарів на вул. Жмеринській, 24*в у Святошинському районі 

м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 737/1601 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи листи*звернення громадянина
Величка Юрія Анатолійовича від 15.09.2010 та від 14.07.2014, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�земельної

ділян�и�від�14.12.2005�№�75-6-00257�площею

0,2048��а,�в�межах�червоних�ліній�(�адастровий

номер�8000000000:75:225:0165),���ладений�між

Київсь�ою� місь�ою� радою� та� с�б'є�том

підприємниць�ої�діяльності�-�фізичною�особою

Велич�ом�Юрієм�Анатолійовичем�для�ре�онстр��ції,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тимчасово�о

ма�азин��для�продаж��б�дівельних�товарів�на

в�л.�Жмеринсь�ій�(біля�АТП�№�3)���Святошинсь�ом�

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

місь�ої�ради�від�14.07.2005�№�753/3328�"Про

передач��с�б'є�т��підприємниць�ої�діяльності�-

фізичній�особі�Велич���Юрію�Анатолійович�

земельної�ділян�и�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тимчасово�о�ма�азин��для

продаж��б�дівельних�товарів�на�в�л.�Жмеринсь�ій

(біля� АТП�№�3)� ��Святошинсь�ом�� районі�

м.�Києва"�(справа�№�А-18967).

2.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�від�14.12.2005�№�75-6-00257,�а�саме:

-�слова�"с�б'є�т�підприємниць�ої�діяльності�-

фізична�особа"�замінити�словом�"�ромадянин"

��відповідних�відмін�ах;

-�слова�та�цифр��"в�л.�Жмеринсь�а�(біля�АТП

№�3)"�замінити�словами�та�цифрами�"в�л.

Жмеринсь�а,�24-в";

-�цільове�призначення�земельної�ділян�и

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:�"для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�тимчасово�о�ма�азин��для�продаж�

б�дівельних�товарів".

3.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної�плати,

визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної�ділян�и

від�14.12.2005�№�75-6-00257,�підля�ає�приведенню

��відповідність�до�норм�за�онодавства.

4.�Громадянин��Велич���Юрію�Анатолійович�

��місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)�до��менти,�визначені�за�онодавством,

для���ладання�додат�ової���оди�про�поновлення

до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�14.12.2005

№�75-6-00257�та�внесення�змін�до�ньо�о.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу приватному акціонерному товариству 
"Українська гірничо*металургійна компанія" земельної ділянки

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
виробничо*технічної бази № 2 на вул. Якутській, 7*а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 726/1590 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 20, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення� земельної� ділян�и� приватном�

а�ціонерном��товариств��"У�раїнсь�а��ірничо-

метал�р�ійна� �омпанія"� для� е�спл�атації� та

обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�виробничо-

технічної�бази�№�2�на�в�л.�Я��тсь�ій,�7-а��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель

-�землі�промисловості,�транспорт�,�зв'яз��,�енер�ети�и,

оборони�та�іншо�о�призначення,�справа�№�Д-2256,

заява�ДЦ�№�01103-000153392-014�від�28.10.2014).

2.�Передати�приватном��а�ціонерном��товариств�

"У�раїнсь�а��ірничо-метал�р�ійна��омпанія",�за

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

дов�остро�ов��оренд��на�15�ро�ів�земельн��ділян��

площею� 1,6085� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:314:0032)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�виробничо-

технічної�бази�№�2�на�в�л.�Я��тсь�ій,�7-а��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Приватном��а�ціонерном��товариств�

"У�раїнсь�а��ірничо-метал�р�ійна��омпанія":

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

відповідно�до�статті�96�Земельно�о��оде�с�

У�раїни.

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

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

та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�17.08.2010

№�19-9983,�Головно�о��правління�е�оло�ії�та

охорони�природних�рес�рсів�від�30.09.2010�

№�071/04-4-11/2973/1�та�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�11.09.2013�

№�3350.

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�оформлення

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

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

до�овор��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�знаходяться�в�межах�земельної

ділян�и.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Бортницькому міжрайонному управлінню

водного господарства імені Гаркуші М. А. для експлуатації 
та обслуговування виробничої бази на вул. Леніна, 34 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 722/1586 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�3,3687

�а�Бортниць�ом��міжрайонном���правлінню

водно�о��осподарства�імені�Гар��ші�М.�А.

(�адастровий�номер�8000000000:90:175:0007)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничої

бази�на�в�л.�Леніна,�34���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�(земельна�ділян�а�державної�власності,

�ате�орія� земель� -� землі� промисловості,

транспорт�,�зв'яз��,�енер�ети�и,�оборони�та

іншо�о�призначення,�справа�№�Д-4480,�заява

ДЦ�№�01104-000163912-014�від�05.01.2015).

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 поновлення приватному підприємству "Арабела*Плюс"
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування автосервісного центру 
на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 756/1620 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи клопотання приватного підприємства

"Арабела*Плюс" від 07.04.2014 № КОП*0167, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�1�рі��до�овір�оренди�земельної

ділян�и�від�14.06.2013�№�2787�площею�0,2283

�а�(�адастровий�номер�8000000000:78:082:0056),

��ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

приватним�підприємством�"Арабела-Плюс"

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

автосервісно�о�центр��на�в�л.�Бо�атирсь�ій�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.12.2010

№� 528/5340� "Про� передач�� приватном�

підприємств��"Арабела-Плюс"�земельних

діляно��для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�автосервісно�о�центр��на�в�л.

Бо�атирсь�ій�в�Оболонсь�ом��районі"�(справа

№�А-21078).

2.�Приватном��підприємств��"Арабела-Плюс":

2.1.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

державної� адміністрації)� від� 18.12.2014�

№�05704-14474.

2.2.� У� місячний� термін� надати� до

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

місь�ої�державної�адміністрації)�до��менти,

визначені�за�онодавством,�необхідні�для

��ладання�додат�ової���оди�про�поновлення

до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

14.06.2013�№�2787.

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
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.01.1999 №116�2/217
"Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для

обслуговування житлових будинків та господарських будівель"
Рішення Київської міської ради № 741/1605 від 16 липня 2015 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши представлені
матеріали та звернення громадян Доленко О. О. та Степаненко В. М. від 20.07.2012 та від 11.12.2014, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

ради�від�28.01.1999�№�116-2/217�"Про�передач���ромадянам

��приватн��власність�земельних�діляно��для�обсл��ов�вання

житлових�б�дин�ів�та��осподарсь�их�б�дівель",�а�саме:

-����рафі�шостій,��од�земельної�ділян�и�722410,�цифри

"0,1"�замінити�словами�та�цифрами:

"1/3�від�0,1017

1/3�від�0,1017

1/3�від�0,1017";

-����рафі�сьомій,��од�земельної�ділян�и�722410,�слова:

"передається���спільн��приватн��власність"�замінити�словами

"передається���спільн��част�ов��власність"�(�адастровий

номер�8000000000:72:241:0010)�(справа�А-20628).

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 ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ "ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель
і споруд лікарні на вул. Братиславській, 5�а (літ. А, Б) у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 729/1593 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 92, 122, 117, 123, 141 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України

від 06.09.2012 № 5245�VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", враховуючи рішення Київської міської ради від 14.10.2010 № 89/4901 "Про надання згоди на передачу об'єктів комунальної
власності територіальної громади міста Києва у державну власність", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 292�
р "Про погодження передачі цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної лікарні "Київський міський центр серця" в
державну власність", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.12.2013 № 1056 "Про заходи щодо передачі цілісного майнового
комплексу Київської міської клінічної лікарні "Київський міський центр серця" у державну власність" та звернення ДЕРЖАВНОЇ
УСТАНОВИ "ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" від 06.02.2015 № К�24358, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

3.7.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент��земельних

рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�до��менти,�визначені

за�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�овор��оренди

земельної�ділян�и.

4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�на�право�тимчасово�о

�орист�вання�землею�(в�том��числі�на��мовах�оренди)�від

14.06.96�№�75-5-00005�та�до�овір�про�внесення�змін�до

до�овор��на�право�тимчасово�о�дов�остро�ово�о��орист�вання

землею�на��мовах�оренди�від�24.11.2005�№�75-6-00248�з

момент��державної�реєстрації�права�оренди�земельної

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

міста�Києва�приватним�а�ціонерним�товариством�"У�раїнсь�а

�ірничо-метал�р�ійна��омпанія"�(лист-з�ода�товариства�з

обмеженою�відповідальністю�спільно�о�підприємства

"БУДКОМПЛЕКТ"�від�29.05.2013�№�345).

5.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

вжити�в��становленом��за�онодавством�поряд���заходи

щодо�державної�реєстрації�припинення�права�оренди

зазначеної�земельної�ділян�и.

6.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�ористання

землі�не�за�цільовим�призначенням�тя�не�за�собою�припинення

права��орист�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�ради�з�питань�містоб�д�вання,

архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова  В. Кличко

1.�Припинити�Київсь�ій�місь�ій��лінічній�лі�арні�"Київсь�ий

місь�ий�центр�серця"�право�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою� площею� 3,0447� �а� (�адастровий� номер

8000000000:62:023:0103,�земельна�ділян�а��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва)�на�в�л.�Братиславсь�ій,

5-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва,�право��орист�вання

я�ою�посвідчено�державним�а�том�на�право�постійно�о

�орист�вання�земельною�ділян�ою,�зареєстрованим����низі

записів�державної�реєстрації�державних�а�тів�на�право

постійно�о� �орист�вання� землею� від� 05.10.2012�

№�08-9-00055,���зв'яз���із�припиненням�діяльності�цієї��станови.

2.�Надати�ДЕРЖАВНІЙ�УСТАНОВІ�"ІНСТИТУТ�СЕРЦЯ

МІНІСТЕРСТВА�ОХОРОНИ�ЗДОРОВ'Я�УКРАЇНИ"���постійне

�орист�вання�із�земель��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�земельн��ділян���площею�3,0447��а

(�адастровий�номер�8000000000:62:023:0103)�для�е�спл�атації

та� обсл��ов�вання� б�дівель� і� спор�д� лі�арні� на�

в�л.�Братиславсь�ій,�5-а�(літ.�А,�Б)���Деснянсь�ом��районі

м.�Києва�(�ате�орія�земель�–�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�А-21508,�заява�ДЦ�від�27.02.2015�

№�01015-000168943-014).

3.�ДЕРЖАВНІЙ�УСТАНОВІ�"ІНСТИТУТ�СЕРЦЯ�МІНІС-

ТЕРСТВА�ОХОРОНИ�ЗДОРОВ'Я�УКРАЇНИ":

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

до�вимо��статті�96�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в��становленом�

поряд��.

3.3.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з�Департаментом

е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор�

про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,

встановлених�за�онодавством.

3.4.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ладання�нових,

ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,

що�знаходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��ції�чи

ново�о�б�дівництва�питання�оформлення�дозвільної�та

прое�тно-�ошторисної�до��ментації�виріш�вати�в�поряд��,

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�реєстрації�права�постійно�о

�орист�вання�земельною�ділян�ою�відповідно�до�За�он�

У�раїни�"Про�реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.� Земельн�� ділян��� (�адастровий� номер

8000000000:62:023:0103)�за�а�том�приймання-передачі

передати�із�земель��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�до�державної�власності.

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�ористання

землі�не�за�цільовим�призначенням�тя�не�за�собою

припинення�права��орист�вання�нею�відповідно�до�вимо�

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

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,

архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â ÏÎÑËÓÃ ÏÀÒ “ÀÊ “ÊÈ¯ÂÂÎÄÎÊÀÍÀË”!

ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ³íôîðìóº ñïîæèâà÷³â ïðî íàì³ð çä³éñíèòè êîðèãóâàííÿ òàðèô³â

íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè, çðîñ-

òàííÿì âàðòîñò³ åëåêòðîåíåðã³¿, ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Íà ñüîãîäí³ òàðèô íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ,

âñòàíîâëåíèé ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôå-

ðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, â³ä 31.03.2015 ¹ 969 ç 01.05.2015 ñòàíîâèòü 8,688 ãðí

(ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,448 ãðí) çà 1 êóá ì, ç íèõ:

� 4,596 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 0,766 ãðí) çà 1 êóá ì âîäîïîñòà÷àííÿ;

� 4,092 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 0,682 ãðí) çà 1 êóá ì âîäîâ³äâåäåííÿ.

Ïîñòàíîâîþ â³ä 31.03.2015 ¹ 970 Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþ-

âàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ç 12.05.2015 âñòàíîâèëà äëÿ ÏÀÒ“ÀÊ “Êè¿â-

âîäîêàíàë” òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, âîäîâ³äâåäåí-

íÿ (ç âèêîðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì) ó ðîçì³ð³ 10,24 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,71 ãðí)

çà 1 êóá ì, ç íèõ:

� 5,42 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 0,904 ãðí) çà 1 êóá ì âîäîïîñòà÷àííÿ;

� 4,82 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 0,803 ãðí) çà 1 êóá ì âîäîâ³äâåäåííÿ.

Ç 01.01.2016 íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó

³ äåÿê³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè Óêðà¿íè ïðî çàáåçïå÷åííÿ çáàëàíñîâàíîñò³ áþäæåòíèõ íàäõîäæåíü

ó 2016 ðîö³” â³ä 24.12.2015 ¹ 909-V²²², â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÿêîãî ïîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ

çá³ëüøèòüñÿ ó 2,1 ðàçè.

Çàòâåðäæåíî Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2016 ð³ê” â³ä 25.12.2015

¹ 928-V²²², â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çá³ëüøèâñÿ ð³âåíü ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ç 01.05.2016 íàáóëà ÷èííîñò³ ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ â³ä 28.04.2016 ¹ 755, çã³äíî ç ÿêîþ âàð-

ò³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” çðîñëà íà 21,5% ç ìîìåíòó âñòàíîâëåííÿ

òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ (ç 1,664 ãðí/êÂò*ãîä äî 2,02176

ãðí/êÂò*ãîä).

Òàêèì ÷èíîì, ïðîïîçèö³¿ ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ùîäî êîðèãóâàííÿ òàðèô³â íàñòóïí³:

— âñòàíîâèòè òàðèô íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ

ñïîæèâà÷³â ì. Êè¿â ó ðîçì³ð³ 12,00 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 2,00 ãðí) çà 1 êóá. ì, ç íèõ:

� 5,99 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,00 ãðí) çà 1 êóá ì âîäîïîñòà÷àííÿ;

� 6,01 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,00 ãðí) çà 1 êóá ì âîäîâ³äâåäåííÿ;

— âñòàíîâèòè äëÿ ìåøêàíö³â áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çî-

âàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, âîäîâ³äâåäåííÿ (ç âèêîðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêî-

âèõ ñèñòåì) ó ðîçì³ð³ 13,43 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 2,24 ãðí), ç íèõ:

� 6,71 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,12 ãðí) çà 1 êóá ì âîäîïîñòà÷àííÿ;

� 6,72 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,12 ãðí) çà 1 êóá ì âîäîâ³äâåäåííÿ.

Â³äêîðèãîâàí³ òàðèôè íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ íå ì³ñòÿòü ïðèáóòêó.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ â³ä ô³çè÷íèõ, þðèäè÷íèõ îñ³á òà ¿õí³õ îá'ºäíàíü ïðèéìàþòüñÿ

ïðîòÿãîì 20 äí³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ íà àäðåñó: ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, 01015, ì. Êè¿â,

âóë. Ëåéïöèçüêà, 1-À, àáî íà åëåêòðîííó ïîøòó: yzhovner@vodokanal.kiev.ua.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

— Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 29,50 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áó-
äèíêó ¹ 36/2 íà âóë. Ðåâóöüêîãî, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà íà ïëî-
ùó 20 êâ.ì ñòàíîâèòü 1%, òà íà ÷àñòèíó ïëîù³ 9,50 êâ. ì — 4% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè — 666 100,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 1 091,35 ãðí áåç ÏÄÂ.

— Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 108,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó äâîïîâåðõîâ³é îêðåìîñòîÿ-
÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ (áîéëåð)íà Õàðê³âñüêîìó øîñå,55-Á ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà
ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà íà ïëîùó 20 êâ.ì ñòàíîâèòü 1%, òà íà ÷àñòèíó ïëîù³ 88,60 êâ.ì — 4% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà
îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1 911 600,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 5 491,89 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà” (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11,
êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê,
10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³-
äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï
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ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè

1

ÊÏ " Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ"

(01001, Âîëîäèìèð-
ñüêà, 51-à, 234-23-24)
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Ïåðîâà áóëüâ.
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484,7 3%
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òóðíî-ñïîðòèâíîãî çàê-
ëàäó

Ñòàíîì íà 01.03.2016

2 ðîêè 364 äí³ 33,99 16479,78 6591910,0

2 1 ïîâåðõ
Êóð÷àòîâà, 22,

ë³ò. À

319,5

1% (äëÿ
ïëîù³ 20,

êâ.ì)
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-

ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Ñòàíîì íà 29.02.2016

4%
2 ðîêè 364 äí³

54,58 17438,59
5489290,0

àáî 15% ²íøå âèêîðèñòàííÿ 214,76 68616,12

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ïàíüê³âñüêà, 18.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 20,00 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³
âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî
äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòó îðåíäè: 415 374,00 ãðí. (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 346,15 ãðí. áåç ÏÄÂ
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë.: (044) 525-19-63, 525-19-17)
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ìèê³ëüñüêî-Áîòàí³÷íà, 5, ë³ò. À.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 70,80 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³
âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî
äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòó îðåíäè: 1 543 571,69 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 4 055,14 ãðí. áåç ÏÄÂ (20,00 êâ. ì — 363,36 ãðí (áåç ÏÄÂ); 50,80 êâ. ì — 3 691,78 ãðí

(áåç ÏÄÂ).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë. (044) 525-19-63, 525-19-17)
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ: Áàëàëñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) âóë. Áóäèùàíñüêà, 3, çàãàëüíà ïëîùà — 93,2 êâ. ì, 2 ïîâåðõ, ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —
36,59 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 3409,89 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãó-
ºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêî-
ãî. 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 2-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 53,00 êâ. ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ìîñòèöüêà, 9, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1126100,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 6%, çà ïåðøèé
ì³ñÿöü îðåíäè — 5630,50 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ êàôå, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÍÏ “Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð” Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: ì. Êè¿â,
âóë. Ìîñòèöüêà, 9, òåë. 434-61-84.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Ïîâ³äîìëåííÿ

Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ íàäàíî ÒÎÂ “ÂÊ ÐÅÕÀÓ” (39907900)
îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ ðîçãëÿäó ðåêîìåíäàö³¿ â³ä 05.04.2016 ¹ 8-ðê ùîäî âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ óñóíåííÿ ïðè÷èí
âèíèêíåííÿ ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò â³ä íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿ ³ óìîâ, ùî éîìó ñïðèÿþòü.
Ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ðåêîìåíäàö³é íåîáõ³äíî ïîâ³äîìèòè Êè¿âñüêå îáëàñíå òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ó
ì³ñÿ÷íèé ñòðîê. Ç äåòàëüíèì òåêñòîì ðåêîìåíäàö³é ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ÀÌÊÓ çà
ïîñèëàííÿì http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index
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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 47660

25 òðàâíÿ 2016 ð.
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«Ïðåñ-âåñíà 
íà Äí³ïðîâèõ ñõèëàõ»
� Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ XIV Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ

äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ æóðíàë³ñòèêè

ÙÎÐÎÊÓ â ëèñòîïàä³ îðãêîì³òåò
Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ-êîí-
êóðñó îáèðàº àêòóàëüíó òåìó. Öüî-
ãîð³÷ âîíà çà÷åïèëà êîæíîãî —
«25 — ìî¿é äåðæàâ³», àäæå ñàìå ó
öüîìó ðîö³ êðà¿íà â³äçíà÷àòèìå
þâ³ëåé.

Íåçì³ííèìè îðãàí³çàòîðàìè
ôåñòèâàëþ º Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè
³ íàóêè Óêðà¿íè, Äåïàðòàìåíò îñ-
â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó
ÊÌÄÀ, Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³òåé òà
þíàöòâà (ÊÏÄÞ) é, çâ³ñíî æ, ³í-
ôîðìàö³éíî-òâîð÷å àãåíòñòâî
«ÞÍ-ÏÐÅÑ».

Çà ï³âðîêó äî îðãêîì³òåòó íà-
ä³éøëî ïîíàä 2000 ðîá³ò ó âîñü-
ìè íîì³íàö³ÿõ: «Æóðíàë³ñòñüêà
ðîáîòà», «Ë³òåðàòóðíèé òâ³ð», «Òå-
ëåô³ëüì», «Ãàçåòà», «Ðàä³îðîáî-
òà», «Ñîö³àëüíèé ïðîåêò», «²íòåð-
íåò-æóðíàë³ñòèêà òà ²Ò», «Ôîòî-
ðåïîðòàæ». Ðîáîòè îö³íþâàëî ïðî-
ôåñ³éíå æóð³, äî ñêëàäó ÿêîãî âõî-
äèëè ðåäàêòîðè é æóðíàë³ñòè ïðî-
â³äíèõ ìàñ-ìåä³à Óêðà¿íè, íàóêîâ-
ö³ ñòîëè÷íèõ âèø³â òîùî.

Ãåîãðàô³ÿ ôåñòèâàëþ öüîãîð³÷
äîñèòü ð³çíîìàí³òíà: äî Êèºâà
ïðè¿õàëè ãîñò³ ç 18 îáëàñòåé Óêðà-
¿íè, à òàêîæ þí³ ìåä³éíèêè ç Ïîëü-
ù³, Á³ëîðóñ³ òà Ãîëëàíä³¿.

Æóðíàë³ñòñüêèé ìàðàôîí, óðî-
÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ
ïåðåìîæö³â ôåñòó, êîíôåðåíö³¿,
ìàéñòåð-êëàñè, ö³êàâ³ êâåñòè, íî-
â³ çíàéîìñòâà, âèñàäæåííÿ ÷îð-
íîáðèâö³â íà òðàäèö³éí³é Àëå¿
Ïðåñ-âåñíè íà çíàê çóñòð³÷³ òà ì³ö-
íî¿ äðóæáè, åêñêóðñ³¿ äî âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³. Óñå
öå — Ïðåñ-âåñíà! À àïîãåºì ïåð-
øîãî äíÿ òðàäèö³éíî ñòàº ïðîãó-
ëÿíêà Äí³ïðîì íà òåïëîõîä³ âñ³ºþ
÷åñíîþ êîìïàí³ºþ — ï³ä çàïàëü-
íó ìóçèêó, ðàä³ñòü ³ ñì³õ, ï³ä çà-

âîðîæóþ÷³ âîãí³ é ïðåêðàñí³ ïåé-
çàæ³ Êèºâà.

Óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîä-
æåííÿ ïåðåìîæö³â êîíêóðñíî¿
ïðîãðàìè ðîçïî÷àëàñü ³ç ÷óäîâèõ
âèñòóï³â ãóðòê³âö³â ïàëàöó: àí-
ñàìáëþ ñó÷àñíî¿ õîðåîãðàô³¿ «Ôëà-
ì³íãî», õîðåîãðàô³÷íîãî àíñàìá-
ëþ «Êâ³òè Óêðà¿íè» òà äèòÿ÷î-
þíàöüêîãî öèðêó «Àëå-àï». ²ç â³-
òàëüíèì ñëîâîì äî ãîñòåé çâåð-
íóëèñÿ äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî Ïà-
ëàöó ä³òåé òà þíàöòâà Îêñàíà Äîá-
ðîâîëüñüêà, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò
Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó ì. Êèºâà Ìàð³ÿ Êðàâ-
÷óê, êåð³âíèê ²ÒÀ «ÞÍ-ÏÐÅÑ» Íà-
ä³ÿ ²ëëþê, à òàêîæ ïèñüìåííèöÿ,
æóðíàë³ñò, ãîëîâíèé ðåäàêòîð âè-
äàâíèöòâà «Óêðà¿íñüêà àëüòåðíà-
òèâà» Ë³ë³ÿ Ìàêñèìåíêî é ïîåò,
Çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè Âà-
ñèëü Âàñèëàøêî.

Ï³ä³éøëà ÷åðãà íàãîðîäæåííÿ.
Òóò æóð³ âèçíà÷èëî êðàùèõ ³ç êðà-
ùèõ. Ó íîì³íàö³¿ «Òåëåô³ëüì» ïå-
ðåìîãó âèáîðîëè ÷ëåíè òâîð÷î¿
êîìàíäè «Art-team» ÊÏÄÞ, íà ²²
ì³ñö³ — äèòÿ÷à òåëåñòóä³ÿ
«TelePatyÿ» ³ç ì. Ñºâºðîäîíåöüêà
Ëóãàíñüêî¿ îáë., à íà ²²² — òåàò-
ðàëüíà ñòóä³ÿ «Ëèöåä³¿», ì. Êðè-
âèé Ð³ã Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë.

Ó íîì³íàö³¿ «Ãàçåòà» ïåðåìî-
ãà ä³ñòàëàñÿ ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Íå-
ôîðìàò», ì. Áåðäÿíñüê Çàïîð³çü-
êî¿ îáë., íà ²² ì³ñö³ — ðåäàêö³ÿ ãà-
çåòè «Ãðàí³ çàïîðîæö³â», ì. Çàïî-
ð³ææÿ, à íà ²²² — ãàçåòà «Ïóëüñ ë³-
öåþ» ì. Êèºâà.

Ïåðøèìè ó íîì³íàö³¿ «Ðàä³î-
ðîáîòà» ñòàëè ÷ëåíè ãóðòêà «Øêî-
ëà ðàä³îâåäó÷èõ» ×åðí³ã³âñüêîãî
îáëàñíîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàö-
òâà, íà ²² ì³ñö³ — þí³ ðàä³éíèêè ç
ãóðòêà «Ìåä³àíà» ì. Êðèâèé Ð³ã, à

íà ²²² — ðàä³îðîáîòà ÷ëåí³â ãóðò-
êà æóðíàë³ñòñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³
ñòîëè÷íî¿ ã³ìíàç³¿ ¹ 177.

Ó íîì³íàö³¿ «Ìåä³àïðîåêò» ïåð-
ø³ñòü ñâÿòêóâàëà êîìàíäà íàðîä-
íî¿ ñòóä³¿ ÒÁ ³ ïðåñè «Ðîæåâèé
ñëîí» ³ç ì. Äîáðîï³ëëÿ Äîíåöüêî¿
îáëàñò³, çà íèìè — òâîð÷å îá’ºä-
íàííÿ «²ÄÅß» ç  ì. Ñì³ëà ×åðêàñü-
êî¿ îáëàñò³, çàâåðøóº òð³éêó ïå-
ðåìîæö³â ðîáîòà Â³êòîð³¿ Øâåöü ³
Îëüãè Êàöàí ³ç ì. Áîðèñïîëÿ.

Ó íîì³íàö³¿ «Ë³òåðàòóðíèé òâ³ð»
ïåðåìîæöåì ñòàâ Ìèõàéëî Îìåëü-
÷åíêî ç Ñºâºðîäîíåöüêà, ²² ì³ñöå
ä³ñòàëîñÿ Êàòåðèí³ Áóðòîâ³é ç 
ì. Êðèâèé Ð³ã, ²²² — âèáîðîâ Í³ê³-
òà Ïîäëºñíèé ³ç Ñºâºðîäîíåöüêà.

Ñåðåä ë³äåð³â íîì³íàö³¿ «²í-
òåðíåò-æóðíàë³ñòèêà òà ²Ò» — ñàéò
ìåä³à-ãðóïè «Ñêðåïêà» «ÞíÏðåñÊ-
ëóáó» ç ì. Ãîðë³âêè Äîíåöüêî¿ îá-
ëàñò³, íà ²² — áëîã æóðíàëó «Teen
time» ÍÂÊ «Ã³ìíàç³ÿ Ïåðñïåêòè-
âà» ç ì³ñòà Áîðèñï³ëü, íà ²²² —
«Ïðåñ-öåíòð «ÒÑÍ» Ïàëàöó äèòÿ-
÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ Öåí-
òðàëüíî-ì³ñüêîãî ðàéîíó» ì. Êðè-
âèé Ð³ã.

Êðàùîþ â íîì³íàö³¿ «Ôîòîðå-
ïîðòàæ» ñòàëà ðîáîòà Äàð’¿ Áºëüö
ç Êðèâîãî Ðîãó, íà ²² — ôîòîñòó-
ä³ÿ «Äàíêî» ç ì. Ñëàâóòè÷à, íà ²²² —
ðîáîòà Àíô³ñè Êàéäè ç Áåðäÿí-
ñüêà.

À â íàéñêëàäí³ø³é íîì³íàö³¿
ôåñòèâàëþ — «Æóðíàë³ñòñüêà ðî-
áîòà» ïåðø³ñòü âèáîðîëà Êàñüÿð
Âàëåð³ÿ ç ì. Õìåëüíèöüêîãî. Âî-
ëîäàðêîþ ²² ì³ñöÿ ñòàëà Ë³ëÿ
Õëüîñòê³íà ç Áåðäÿíñüêà, ²²² ì³ñ-
öå çà ßíîþ Ìàçóðåíêî ç ñåëà Øêà-
ð³âêè Êè¿âñüêî¿ îáë.

Ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ ¿äóòü äî
Êèºâà íå ëèøå çà íàãîðîäàìè, à
ùå é äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè çíàí-

íÿ òà ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâî¿ íà-
âè÷êè. ²ÒÀ «ÞÍ-ÏÐÅÑ» íàäàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ç êîæíîãî çàõîäó ïîâåçòè
ç ñîáîþ íîâ³ âðàæåííÿ òà íîâ³
âì³ííÿ. Öüîãîð³÷ îðãàí³çàòîðè çà-
ïðîñèëè ìåä³à-ôàõ³âö³â äëÿ òîãî,
ùîá â³äêðèòè íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
ó÷àñíèê³â — ³ äëÿ ä³òåé, ³ äëÿ êå-
ð³âíèê³â äåëåãàö³é. Íàñòóïíîãî
äíÿ â³äáóëèñÿ ð³çíîìàí³òí³ ö³êà-
â³ çàõîäè: ìàéñòåð-êëàñè â³ä ïðî-
ôåñ³éíèõ æóðíàë³ñò³â, åêñêóðñ³¿
ì³ñòîì, ïðåñ-òîëîêè.

Òðàäèö³éíîþ çàëèøèëàñÿ åêî-
ëîã³÷íà àêö³ÿ «Àëåÿ Ïðåñ-âåñíè»,
âèñàäêà êâ³ò³â ó äâîðèêó Êè¿âñüêî-
ãî Ïàëàöó. «Îñü ïðè¿æäæàþòü ò³, õòî
âèñàäæóâàâ ö³ êâ³òè ðàí³øå ³ áà÷àòü,
ÿê âîíè âèðîñëè. Çãàäóþòü ìèíó-
ëó «Ïðåñ-âåñíó»,— ñêàçàëà íà ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿ Íàä³ÿ ²ëëþê, íåçì³í-
íèé êåð³âíèê «ÞÍ-ÏÐÅÑ» é ãî-
ëîâíà «ìàìà» ôåñòèâàëþ.

Ï³ä ÷àñ êâåñòó «Êè¿â — öåíòð
ªâðîïè», ìàðøðóò ÿêîãî ïðîëÿ-
ãàâ Ïå÷åðñüêèì ðàéîíîì, ó÷àñíè-
êè ôåñòèâàëþ ïîáóâàëè íà Äíÿõ
ªâðîïè â Êèºâ³, ïîçíàéîìèëèñÿ ç
íàéâèäàòí³øèìè ì³ñöÿìè ñòîëè-
ö³. Ïåðåìîãó â êâåñò³ âèáîðîëè
êîìàíäà ç Õàðêîâà é êîìàíäà ë³-
öå¿ñò³â Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ë³-
öåþ ³ì. ². Áîãóíà.

«Öåé äåíü çàëèøèâ óñåðåäèí³
ïî÷óòòÿ âäÿ÷íîñò³ ³, íàéãîëîâí³-
øå,— áàæàííÿ òâîðèòè äîáðî ñà-
ìå òàì, êóäè çàêèíå ìåíå æèòòÿ! —
ñêàçàâ íà ïðîùàííÿ ë³öå¿ñò ÊÂË
Ìèõàéëî Êðóïåíêî, ó÷àñíèê ³ âî-
ëîíòåð ôåñòèâàëþ. — Óÿâ³òü ñîá³
âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü çàö³êàâëåíèõ
äèòÿ÷èõ î÷åé, âåñåëèõ ãîëîñ³â, ñïà-
ëàõè ôîòîàïàðàò³â, îá³éìè ñòàðèõ
äðóç³â ³ çíàéîìèõ, ï³ñí³ é ð³çí³ ³ã-
ðè-ìàðàôîíè, ñêðèï ðó÷îê ó áëîê-
íîòàõ ³ ö³êàâ³ çàïèòàííÿ. Öå ùîñü

òàêå, ùî í³ ç ÿêèì ³íøèì ôåñòèâà-
ëåì íå çð³âíÿíå!».

«ß íà öüîìó ôåñòèâàë³ ÿê ÷ëåí
æóð³ âæå äåñÿòü ðîê³â,— ðîçïîâ³äàº
ãîëîâà æóð³ â íîì³íàö³¿ «Æóðíà-
ë³ñòñüêà ðîáîòà» Ë³ë³ÿ Ìàêñèìåí-
êî.— ² â³ä öüîãî ùå òåïë³øå, àäæå
òè íå ïðîñòî æóðíàë³ñò, à ëþäèíà,
ÿêà çäàòíà íåñòè ó ñâ³ò äèòèíñòâà
³ þíîñò³ âñå òå, ÷îãî íàâ÷èâñÿ ñàì,
òîé äîñâ³ä,ùî ìîæå äîïîìîãòè òèì,
êîãî ìè âñ³ íàçèâàºìî ìàéáóòí³ì.
ßêùî áðàòè òó íîì³íàö³þ, â ÿê³é ÿ
áóëà ãîëîâîþ æóð³, òî ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî â áàãàòüîõ ðîáîòàõ çàêëà-
äåíî ³ ëþáîâ, ³ íàä³þ, ³ âñþ ùèðó
äèòÿ÷ó äóøó, ³ â³ðó â êðàùèé ñâ³ò».

Òîãî æ äíÿ â³äáóëîñü ³ íàãîðîä-
æåííÿ ïåðåìîæö³â ñïåöïðåì³é ó
âîñüìè íîì³íàö³ÿõ, à ó âå÷åð³ —
óêðà¿íñüê³ âå÷îðíèö³ «Óêðà¿íà —
öå ìîäíî!» ó Ïóù³-Âîäèö³, äå é
ïðîæèâàëè ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ.
À ùå òàì ïðàöþâàëà í³÷íà ðåäàê-
ö³ÿ, êîòðà ùîð³÷íî º íåçàáóòí³ì
çàõîäîì Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâà-
ëþ-êîíêóðñó.

Îñü ³ òðåò³é, îñòàíí³é äåíü ôåñ-
òèâàëþ. Óðàíö³ â³äáóëàñü ³íòåðàê-
òèâíà ãðà äëÿ ó÷àñíèê³â «Ìåä³à-
ðàäàð», ïîò³ì — çóñòð³÷ êåð³âíè-
ê³â äåëåãàö³é ³ç îðãàí³çàòîðàìè
ÌÄÖ «Àðòåê. UA» Ï³ä ÷àñ ãðè «Ìå-
ä³àðàäàð», îðãàí³çîâàíî¿ çà ï³ä-
òðèìêè êåð³âíèêà äèòÿ÷î-ìîëî-
ä³æíîãî êëóáó «²ñêðà» Ñåðã³ÿ Ìàñ-
ëîâñüêîãî, ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ
âèïðîáóâàëè ñåáå â ð³çíîìàí³òíèõ
åêñòðåìàëüíèõ êîíêóðñàõ ³ òâîð-
÷èõ ðîçâàãàõ.

Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü-êîí-
êóðñ «Ïðåñ-âåñíà íà Äí³ïðîâèõ
ñõèëàõ» çàê³í÷èâñÿ, àëå òðèâàòè-
ìå ì³öíà äðóæáà ì³æ þíèìè æóð-
íàë³ñòàìè ç óñ³õ îáëàñòåé ³ êóòî÷-
ê³â Óêðà¿íè �

Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà ãîñòèííî

â³ä÷èíèâ äâåð³ äëÿ ó÷àñíèê³â XIV Ì³æíàðîä-

íîãî ôåñòèâàëþ-êîíêóðñó äèòÿ÷î-þíàöüêî¿

æóðíàë³ñòèêè «Ïðåñ-âåñíà íà Äí³ïðîâèõ ñõè-

ëàõ». Áëèçüêî òèñÿ÷³ þíèõ æóðíàë³ñò³â, ôîòî-

ãðàô³â, òåëåâ³ç³éíèê³â, ë³òåðàòîð³â ³ ðàä³éíè-

ê³â ç³áðàëèñÿ, àáè âèçíà÷èòè íàéêðàùèõ, à

òàêîæ çàâåñòè íîâ³ çíàéîìñòâà, çäîáóòè íå-

çàáóòí³ âðàæåííÿ é åìîö³¿.

ßðîñëàâ ßÖÅÂÑÜÊÈÉ,
Íàòàë³ÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà» Ãåîãðàô³ÿ ôåñòèâàëþ öüîãîð³÷ äîñèòü ð³çíîìàí³òíà: äî Êèºâà ïðè¿õàëè ãîñò³ 

ç 18 îáëàñòåé Óêðà¿íè, à òàêîæ þí³ ìåä³éíèêè ç Ïîëüù³, Á³ëîðóñ³ òà Ãîëëàíä³¿
Òðàäèö³éíîþ çàëèøàºòüñÿ åêîëîã³÷íà àêö³ÿ «Àëåÿ Ïðåñ-
âåñíè», âèñàäêà ÷îðíîáðèâö³â íà äâîðèêó Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó

Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â ðîçïî÷àëàñü ³ç âèñòóïó þíèõ âîëîíòåð³â 
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