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Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ 
Êè¿âðàäè ó ÷åòâåð, 26
òðàâíÿ, ðîçïî÷àëîñÿ
çâè÷àéíî — áëîêóâàí-
íÿì òðèáóíè. Àëå öüîãî
ðàçó áóâ ïðîãðåñ, àäæå
ðîáîòó ðîçïî÷àëè.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Çà «çåëåíèõ ÷îëîâ³÷ê³â» 
ïîëåò³ëè ïåðø³ ãîëîâè

26 òðàâíÿ òóìàí ùîäî ïîÿâè
íåâ³äîìèõ ó êàìóôëÿæ³ ó áóä³âë³
ÊÌÄÀ òðîõè ðîçâ³ÿâñÿ. Ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî íàðåøò³ çì³ã ïî-
â³äîìèòè äåïóòàòàì êîíêðåòí³
â³äîìîñò³. Òàê, çà ñëîâàìè î÷³ëü-
íèêà ñòîëèö³, âëàäà çâåðíóëàñÿ
äî ÃÓ Íàöïîë³ö³¿ ì³ñòà ùîäî ïå-
ðåâ³ðêè ä³é ïðàö³âíèê³â îõîðîíè
21 êâ³òíÿ 2016 ðîêó. Òèì ÷àñîì
òðèâàº ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ.
«Âèêëþ÷íî ç ö³º¿ ïåðåâ³ðêè äàíà
îö³íêà ïðî íåíàëåæíå âèêîíàí-
íÿ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêîì îõî-
ðîíè áóä³âë³ ÊÌÄÀ òà çâ³ëüíåí-
íÿ éîãî ç ïîñàäè», — çàçíà÷èâ ìåð
Êèºâà.

Ùî æ äî ä³é ïðàö³âíèê³â ÊÌÄÀ
21 êâ³òíÿ, òî ïåðåâ³ðêà òðèâàº, ³
âæå º ïåâí³ êàäðîâ³ ð³øåííÿ: òàê,
â³äñòîðîíåíî ç ïîñàäè (íà ÷àñ ïå-
ðåâ³ðêè) êåð³âíèêà àïàðàòó ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà ç ìåòîþ
çàáåçïå÷èòè íåóïåðåäæåí³ñòü ðî-
áîòè êîì³ñ³¿, àäæå äî ¿¿ ñêëàäó âõî-
äÿòü ïðàö³âíèêè àïàðàòó ÊÌÄÀ.
Îêð³ì òîãî, â³äïîâ³äàº çà ä³¿ êîì³-
ñ³¿ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî. «Çà ïðîïîçèö³ºþ äå-
ïóòàòñüêèõ ôðàêö³é äî ö³º¿ êîì³-
ñ³¿ òàêîæ, çà áàæàííÿì, ìîæóòü
óâ³éòè ãîëîâà ðåãëàìåíòíî¿ êîì³-
ñ³¿ Îëåã Ìàêàðîâ òà ³íø³ äåïóòà-
òè», — äîäàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îñòàííº ñëîâî ïðî ðàéðàäè
ñêàæå ÖÂÊ

Îäíèì ³ç íàéãîñòð³øèõ âèÿâè-
ëîñÿ ïèòàííÿ ïðî âèáîðè ó ñòîëè-
ö³ ðàéðàä. Ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî
çâåðíåííÿ Êè¿âðàäè äî ÖÂÊ ùî-
äî ïðèçíà÷åííÿ äàòè âèáîð³â, ó
â³äïîâ³äíîñò³ ³ç çàêîíîì «Ïðî ì³ñ-
öåâ³ âèáîðè», áóëî ðîçãëÿíóòî îä-
íèì ³ç ïåðøèõ. ² õî÷à ³ ñàìå ïè-
òàííÿ, ³ ð³çíîìàí³òí³ ïðîåêòè ð³-
øåíü áóëî áàãàòî ðàç³â îáãîâîðå-
íî, ó òîìó ÷èñë³ ó çàë³ çàñ³äàíü, íå-
ìèíó÷å âèíèêëà äèñêóñ³ÿ.

Àëå âðåøò³ 64 äåïóòàòè Êè¿â-
ðàäè ïðîãîëîñóâàëè «çà». Òàêèì
÷èíîì ðåçîíàíñíå ð³øåííÿ º óõâà-
ëåíèì. Îñòàííº ñëîâî ó òðèâàë³é
äèñêóñ³¿ — çà ÖÂÊ.

Ñ³ì ðàç³â â³äì³ðÿé
Äîêè Êè¿âðàäà áóëà ïàðàë³çî-

âàíîþ, ó ñòîëèö³ íàêîïè÷èëîñÿ
÷èìàëî íàäçâè÷àéíî ãîñòðèõ ïè-
òàíü. Îäíå ç íèõ — ïðî â³äòåðì³-
íóâàííÿ äî 1 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ââå-
äåííÿ ó ä³þ çàêîíó «Ïðî îñîáëèâîñò³

çä³éñíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ó áà-
ãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó». ßê íà-
ãîëîøóâàëè äåïóòàòè ï³ä ÷àñ îáãî-
âîðåííÿ, ìèíóëîãî ðîêó íàáðàâ
÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îñî-
áëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ïðàâà âëàñ-
íîñò³ ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèí-
êó», äå ÷³òêî âèçíà÷åíî, ÿêùî ï³ñ-
ëÿ 1 ëèïíÿ 2016-ãî â áàãàòîïîâåð-
õ³âêàõ, äå íå ñòâîðåíî ÎÑÁÁ ³ íå
âèçíà÷åíî ôîðìó óïðàâë³ííÿ áó-
äèíêîì, óïðàâèòåëü ïðèçíà÷àòè-
ìåòüñÿ ïðèìóñîâî íà êîíêóðñíèõ
çàñàäàõ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì ì³ñ-
öåâî¿ ðàäè.

«Ñüîãîäí³ â³äñóòí³é çàòâåðäæå-
íèé ïîðÿäîê â³äáîðó óïðàâèòåëÿ
áóäèíêó, äå áóëè á ïðîïèñàí³ ÷³ò-
ê³ êðèòåð³¿ òà âèìîãè äî ëþäèíè,
ÿêà ìàº ïðàâî ïðåòåíäóâàòè íà
ïîñàäó óïðàâèòåëÿ. Òàêîæ íåâ³äî-
ìî, ùî ñàìå ìàº âõîäèòè ó âàð-
ò³ñòü ïîñëóã óòðèìàííÿ áóäèíêó
òà, âëàñíå, íà ÿê³é ï³äñòàâ³ ôîð-
ìóºòüñÿ ö³íà ïîñëóã. Íà ïëå÷³ ìåø-
êàíö³â äåðæàâà ôàêòè÷íî ïåðå-
êëàëà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà óòðè-
ìàííÿ, åêñïëóàòàö³þ, ðåêîíñòðóê-
ö³þ, ðåñòàâðàö³þ, ïîòî÷íèé ³ êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò ³ òåõí³÷íå ïå-
ðåîñíàùåííÿ áóäèíê³â», — çàçíà-
÷èâ äåïóòàò Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî. Íà éîãî äóìêó, ââå-
äåííÿ â ä³þ çàêîíó ïîòð³áíî â³ä-
êëàñòè, ç ÷èì ³ ïîãîäèëèñÿ 84 äå-
ïóòàòè.

Ãîòóé òåïëî äî çèìè âë³òêó
Õî÷à íàäâîð³ òåïë³øàº ³ ñêîðî

ë³òî, äåïóòàòè Êè¿âðàäè îï³êóþ-
òüñÿ ³ ïðî çèìó. Ïðèíàéìí³, 99-ìà
ãîëîñàìè «çà» ñõâàëèëè çì³íè äî
Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ ïðîåêò³â
³ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çà-
õîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ Êèºâà,
äå ñòâîðåíî ÎÑÁÁ, à òàêîæ ó êî-
îïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ. ßê ââàæà-
þòü äåïóòàòè, çì³íè ñïðèÿòèìóòü
ùå àêòèâí³øîìó çàëó÷åííþ ìåø-
êàíö³â äî âïðîâàäæåííÿ åíåðãî-
åôåêòèâíèõ çàõîä³â íà óìîâàõ ñï³â-
ô³íàíñóâàííÿ, ùî äîïîìîæå íå
ò³ëüêè çàëó÷èòè äîäàòêîâ³ ðåñóð-
ñè äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò ó áàãàòî-
êâàðòèðíèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ,
à é ñòèìóëþâàòè ñïîæèâà÷³â äî
åêîíîìí³øîãî òà ðàö³îíàëüí³øîãî
âèêîðèñòàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â, ïå-
ðåêîíàí³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè.

Ïîäáàëè ïðî ï³äïðèºìö³â
Ï³äïðèºìö³ Êèºâà ìîæóòü îò-

ðèìàòè ïåâíå ïîëåãøåííÿ ó ñïëà-
ò³ îðåíäè çà çåìëþ. Êè¿âðàäà 
73-ìà ãîëîñàìè «çà» ï³äòðèìàëà
ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî íàïðàâëåí-
íÿ çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðî
çàïðîâàäæåííÿ ìîðàòîð³þ íà ³í-
äåêñàö³þ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè çåìåëü. Îñê³ëüêè ö³íè çðîñ-
ëè, òî êîåô³ö³ºíò ³íäåêñàö³¿ íîð-

ìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìë³
íèí³ ñòàíîâèòü 1,433. «Â³äïîâ³ä-
íî, çà óìîâàìè äîãîâîð³â îðåíäè
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íå ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, öå ïðè-
çâîäèòü äî çðîñòàííÿ îðåíäíî¿
ïëàòè çà çåìëþ ìàéæå â ï³âòîðà
ðàçè. Öå çíà÷íå íàâàíòàæåííÿ íà
ï³äïðèºìö³â. Îäí³ áóäóòü çìóøå-
í³ ïðèïèíèòè ä³ÿëüí³ñòü, ³íø³ —
çìåíøèòè îáñÿãè ñâî¿õ ðîá³ò, ùî
íåîäì³ííî ïîòÿãíå çà ñîáîþ ñêî-
ðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â
³ çìåíøåííÿ íàäõîäæåíü äî áþ-
äæåòó», — ïîÿñíþº ñóá’ºêò ïîäàí-
íÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ äåïóòàò
Êè¿âðàäè Îëåíà Îâðàìåíêî.

Ïðîåêò ïåðåäáà÷àº ââåäåííÿ
ìîðàòîð³þ íà ³íäåêñàö³þ íîðìà-
òèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü äî
31 ãðóäíÿ 2018 ðîêó ç äíÿ ïóáë³-
êàö³¿ Çàêîíó.

Ñòîëèöÿ ìàº á³ëüøå ÷åñò³ 
òà ñâÿò

ªäèíå ïèòàííÿ, êîòðå áóëî óõâà-
ëåíå áåç ñóïåðå÷îê, öå, íàïåâíå,
íàäàííÿ íàðîäí³é àðòèñòö³ Óêðà-
¿íè Í³í³ Ìàòâ³ºíêî òà ïåðåìîæ-
íèö³ «ªâðîáà÷åííÿ-2016» Äæàìà-
ë³ çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí
ì³ñòà Êèºâà». Ñàìå ï³ä ÷àñ ðîçãëÿ-
äó öüîãî ïðîåêòó äåïóòàòè âñ³õ
ôðàêö³é áóëè îäíîñòàéíèìè. Öå
çàéâèé ðàç äîâîäèòü, ùî ìèñòåö-
òâî ñèëüí³øå çà ãàðìàòè òà ãðàíà-

òè, à óêðà¿íñüêà ñàìîáóòí³ñòü ³ íà-
ö³îíàëüíà ïèòîìà êðàñà º íå ëè-
øå ìàéäàí÷èêîì, àëå ³ ä³ºâèì çà-
ñîáîì ïðèìèðåííÿ îïîíåíò³â.

Â³òàë³é Êëè÷êî, äî ñëîâà, íàãî-
ëîñèâ, ùî Êè¿â ïî÷èíàº ãîòóâàòè-
ñÿ äî «ªâðîáà÷åííÿ», âæå ñôîðìî-
âàíà ãðóïà, ³ çàïðîñèâ äî ó÷àñò³ ó
í³é ñï³âà÷êó Äæàìàëó.

À ùå Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåí-
íÿ çâåðíóòèñÿ äî ïàðëàìåíòó, àáè
çàïðîâàäèòè Äåíü óêðà¿íñüêîãî
äîáðîâîëüöÿ. «Ó áåðåçí³ 2014 ðî-
êó, áàæàþ÷è çàõèñòèòè íåçàëåæ-
í³ñòü, ñóâåðåí³òåò ³ òåðèòîð³àëüíó
ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè, äîáðîâîëüö³ ³ç
Ñàìîîáîðîíè Ìàéäàíó âèðóøè-
ëè íà â³éñüêîâèé ïîë³ãîí äëÿ ïðî-
õîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè,
àáè äàë³ áðàòè ó÷àñòü ó âîºííèõ
ä³ÿõ. Ç ëàâ Ñàìîîáîðîíè Ìàéäà-
íó áóëî ñôîðìîâàíî Ïåðøèé äîá-
ðîâîëü÷èé áàòàëüéîí Íàö³îíàëü-
íî¿ ãâàðä³¿. ² 14 áåðåçíÿ — çíàêî-
âà äàòà, àäæå ñàìå öüîãî äíÿ 2014
ðîêó á³ëüøå ï’ÿòè ñîòåíü á³éö³â
ïðèáóëè íà ïîë³ãîí ó Íîâ³ Ïåòð³â-
ö³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Òàê ðîçïî-
÷àâñÿ áîéîâèé øëÿõ ïåðøîãî äîá-
ðîâîëü÷îãî áàòàëüéîíó. Ñàìå çà-
âäÿêè éîãî ó÷àñíèêàì òà ôîðìó-
âàííÿì âäàëîñÿ ñòâîðèòè ñïðàâæ-
íþ áîºçäàòíó àðì³þ», — çàçíà÷èâ
àâòîð ïðîåêòó,äåïóòàò Êè¿âðàäè Âà-
äèì Ñòîðîæóê. Éîãî ïîçèö³þ ï³ä-
òðèìàëè 100 êîëåã �

Çíîâó ïðîäóêòèâí³ñòü:
Êè¿âðàäà çàïðàöþâàëà 
� Ïåðøèìè ð³øåííÿìè º ðåçîíàíñí³ òà çà çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí

Ó÷îðà äåïóòàòàì Êè¿âðàäè âäàëîñÿ íàðåøò³ ñòàòè äî ðîáîòè. ² ïðîâåñòè â³äðàçó äâà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿ: çàâåðøèòè òå, ùî òðèâàëî ç 14 êâ³òíÿ, ³ ðîçïî÷àòè íîâå 
³ç â³äïîâ³äíèì ïîðÿäêîì äåííèì
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вулиці Луначарського у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 239/239 від 17 березня 2016 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про міс&

цеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51&53 Закону України «Про природно&заповідний фонд Укра&
їни» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи числен&
ні звернення громадян, Київська міська рада
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но�оприлюднити�в��ом�нальних�засобах�масо-

вої�інформації.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення доповнення до рішення 
Київської міської ради від 14.04.2016 № 318/318 

«Про порядок денний пленарного засідання 
I сесії Київської міської ради VIII скликання 14.04.2016»

Рішення Київської міської ради № 336/336 від 21 квітня 2016 року
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
Доповнити�порядо��денний�пленарно�о�за-

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

�ання�14.04.2016,�затверджений�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�14.04.2016�№ 318/318,

та�им�питанням:

«Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�14��вітня�2016�ро���№ 318/318

«Про�передач��в�іпоте���майна��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва».

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 08.10.2015 № 117/2020 "Про затвердження списку присяжних

Шевченківського районного суду міста Києва"
Рішення Київської міської ради № 339/339 від 21 квітня 2016 року

Відповідно до статей 60, 61 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про порядок
формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального
управління Державної судової адміністрації України в м. Києві від 27.02.2015 № 6&1561/15, Київська міська
рада 

ВИРІШИЛА:

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

від�08.10.2015�№�117/2020�"Про�затвердження

спис���присяжних�Шевчен�івсь�о�о�районно�о

с�д��міста�Києва"�та�і�зміни:

-�доповнити�додато��до�рішення�позицією

"18.�Довніч�Марина�Анатоліївна";

-�доповнити�додато��до�рішення�позицією

"19.�Маришев�Іван�Сер�ійович";

-�доповнити�додато��до�рішення�позицією

"20.�Ч�піна�Ганна�Адольфівна".

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��азеті

Київсь�ої�місь�ої�ради�"Хрещати�".

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

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

ради� з� питань� дотримання� за�онності,

правопоряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Маршала Тимошенка, № 13, № 15 

в Оболонському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 342/342 від 21 квітня 2016 року

Відповідно до Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статей 7, 53 Закону України "Про природно&заповідний фонд України", з метою
збереження зелених насаджень та покращення благоустрою міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

державної�адміністрації):

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�оформлення�та�бла�о�строю�земельної

ділян�и�площею�0,52��а�на�в�л.�Маршала

Тимошен�а,�№�13,�№�15�в�Оболонсь�ом��районі

міста�Києва.

3.2.�Роз�лян�ти�можливість�зал�чення��оштів

меценатів�для�бла�о�строю�та�озеленення

с�вер��0,52��а�на�в�л.�Маршала�Тимошен�а,

№�13,�№�15�в�Оболонсь�ом��районі�міста�Києва.

4.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�"Хрещати�".

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.�

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Зої Гайдай, 7 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 343/343 від 21 квітня 2016 року
Відповідно до Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України "Про

місцеве самоврядування в Україні", статей 7, 53 Закону України "Про природно&заповідний фонд України",
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

орієнтовною�площею��0,19��а��на�в�л.�Зої�Гайдай,

7�в�Оболонсь�ом��районі�міста�Києва.

2.�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�1�цьо�о

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

район��(таблиця�2).

3.�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):

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�оформлення�та�бла�о�строю�земельної

ділян�и�орієнтовною�площею�0,19��а�на�в�л.

Зої�Гайдай,�7�в�Оболонсь�ом��районі�міста

Києва.

3.2.�Роз�лян�ти�можливість�зал�чення��оштів

меценатів�для�бла�о�строю�та�озеленення

с�вер��орієнтовною�площею�0,19��а�на�в�л.�Зої

Гайдай,�7�в�Оболонсь�ом��районі�міста�Києва.

4.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�"Хрещати�".

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

площею�0,52��а�на�в�л.�Маршала�Тимошен�а,

№�13,�№�15�в�Оболонсь�ом��районі�міста�Києва

відповідно�до�план�-�схеми�земельної�ділян�и

з�ідно�з�додат�ом.

2.�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�1�цьо�о�рішення�до�перелі���с�верів

Оболонсь�о�о�район��(таблиця�2).

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об'єднанню

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

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

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.�С�ас�вати�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13�листопада�2013�ро���№ 499/9987�«Про

передач��в�оренд��без�проведення��он��рс�

нежитлових�приміщень��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва».

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�11.06.2015�№ 636/1500

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень 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

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ ХОМА ВІТАЛІЙ
ІВАНОВИЧ 
Форма власності *
приватна 
Форма фінансування *
госпрозрахункова

ВУЛ. ПУШКІНСЬКА,
№ 8, ЛІТ. В
Шевченківський
район, 
нежитлові
приміщення 
Загальна площа *
386,20 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНІ
ХУДОЖНИКА 
50,00 кв. м 
29,40 кв. м 
Загальна площа 
* 79,40 кв. м

1 грн 
на рік 
4 %

2 роки 364 дні

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 636/1500 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс&
цеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального май&
на», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання нежитло&
вих приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 12 серпня 2014 року № 6, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Про поновлення Державному управлінню справами договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку 

з підземною автостоянкою на вул. Кудрявській, 45 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 650/1514  від 11 червня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо розмежування земель дер&
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само&
врядування в Україні» та розглянувши клопотання Державного управління справами про поновлення дого&
вору оренди земельної ділянки від 13.02.2013 № КОП&0413, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�26.02.2007�№ 91-6-00627

(з��рах�ванням�до�овор��про�поновлення�та

внесення�змін�і�доповнень�до�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�від�28.09.2012�№ 91-6-

00978)�площею�0,0998��а�(�адастровий�номер

8000000000:91:135:0021),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�і�Державним��правлін-

ням�справами�для�б�дівництва�житлово�о�б�-

дин���з�підземною�автостоян�ою�на�в�л.�К�д-

рявсь�ій,�45���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�08.12.2005�№ 582/3043�«Про�передач��Дер-

жавном���правлінню�справами�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин���з

підземною�автостоян�ою�на�в�л.�К�дрявсь�ій,

45���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва»�(спра-

ва�А-20652).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначений�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�26.02.2007�№ 91-6-00627�(з��ра-

х�ванням�до�овор��про�поновлення�та�внесен-

ня�змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�28.09.2012�№ 91-6-00978),

підля�ає�приведенню���відповідність�до�норм

за�онодавства.

3.�Державном���правлінню�справами:

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

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

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

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

�онодавством,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�26.02.2007�№ 91-6-00627�(з��ра-

х�ванням�до�овор��про�поновлення�та�внесен-

ня�змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�28.09.2012�№ 91-6-00978).

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�17.03.2015

№ 057041-4660.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

єдиним претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 637/1501 від 11 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 кожен об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 20 січня 2015 року № 22, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

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

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

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

єва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�11.06.2015�№ 637/1501

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

єдиним претендентам на право оренди
№ 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

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК"

1 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СКАЙ ГРУП" 
Форма власності *
приватна 
Форма господарювання *
госпрозрахункова

БЕССАРАБСЬКА ПЛ., 2
Шевченківський
район 
Нежилий будинок
(капітальний)
Загальна площа *
9708,00 кв. м

КАФЕ, ЯКЕ НЕ ЗДІЙСНЮЄ
ПРОДАЖ ТОВАРІВ
ПІДАКЦИЗНОЇ ГРУПИ 
2 поверх 
площа * 153,20 кв. м

8 % 2 роки 364 дні

2 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СКАЙ ГРУП" 
Форма власності *
приватна 
Форма господарювання *
госпрозрахункова

БЕССАРАБСЬКА ПЛ., 2
Шевченківський
район 
Нежилий будинок
(капітальний)
Загальна площа *
9708,00 кв. м

КАФЕ, ЯКЕ НЕ ЗДІЙСНЮЄ
ПРОДАЖ ТОВАРІВ
ПІДАКЦИЗНОЇ ГРУПИ 
2 поверх 
площа * 144,20 кв. м

8 % 2 роки 364 дні

Київський міський голова В. Кличко

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 * ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1 ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ
МОЛОДІЖНИЙ СОБОР" 
Форма власності * приватна
Форма фінансування *
госпрозрахункова

ІНСТИТУТСЬКА/СА*
ДОВА, 15/5, ЛІТ. "А"
Печерський район
ЖБк * 5*ти повер*
ховий 
Площа * 6266,10 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ
ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ОКОПНОГО
ОЛЕКСІЯ
ЮРІЙОВИЧА НА
ПЛОЩІ, ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУ*
ЮТЬСЯ ДЛЯ
ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬ*
КОЇ ДІЯЛЬНОСТІ *
50,00 кв. м 
* 12,20 кв. м 
1*й поверх 
площа * 62,2 кв. м

1 грн 
на рік 
4 %

На термін
виконання
депутатських
повноважень,
але не більше
ніж 2 роки 364
дні 
За умови
укладання
охоронного
договору

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

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08�листопада

2001�ро���№ 117/1551�«Про�питання�бан�р�т-

ства�підприємств��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва».

2.�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 № 343/1208 від 2 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 03 лютого 2015 року № 24, 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.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

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

ряд���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень��о-

м�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�02.04.2015�№ 343/1208

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 № 421/1286 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до статей 760&763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс&
цеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального май&
на», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської місь&
кої ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання по&
стійної комісії Київської міської ради з питань власності від 18 грудня 2014 року № 20, 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.�Оболонсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

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

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

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

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�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

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради від 08 листопада 2001 року

№ 117/1551 «Про питання банкрутства підприємств 
комунальної власності територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 342/1207 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру&

том», з метою приведення рішень Київської міської ради у відповідність до вимог законодавства Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
27 òðàâíÿ 2016 ð.
¹56(4826)

4

Київський міський голова 
В. Кличко

Київський міський голова 
В. Кличко

Київський міський голова 
В. Кличко

Київський міський голова 
В. Кличко

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

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" 

1. ФІЗИЧНА ОСОБА * ПІДПРИЄМЕЦЬ
СОКОЛОВА АНАСТАСІЯ ПЕТРІВНА
Форма власності * приватна
Форма господарювання *
госпрозрахункова 

ВУЛ. ЗАЛКИ МАТЕ, 6,
ЛІТ. А 
Оболонський район
Нежиле приміщення,
адміністративне
Загальна площа *
1492,40 кв. м 

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮ*
ВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ
ДІЯЛЬНІСТЬ У
СФЕРІ СПОРТУ
(проведення
занять різними
видами спорту) 
1 поверх площа *
120,00 кв. м 

3 % 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
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 * КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАНА*Н"
Форма власності * приватна
Форма господарювання *
госпрозрахункова

ВУЛ. БОГАТИРСЬКА,
№ 30, К. 6, ЛІТ. Е
Оболонський район
Нежиле приміщення,
адміністративне
Загальна площа *
2634,00 кв. м

СУБ'ЄКТ
ГОСПОДАРЮ*
ВАННЯ, ЯКИЙ
ЗДІЙСНЮЄ
ВИРОБНИЧУ
ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ 
1 поверх 
Загальна площа *
267,20 кв. м

7 % 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

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"СОЛІДАРНА ОБОЛОНЬ" 
Форма власності * колективна
Форма фінансування * змішана

ЛАЙОША ГАВРО, 
№ 7*А 
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний),
адміністративне
Загальна площа *
1346,1 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ
ДЕПУТАТА
КИЇВРАДИ
БЕЗПАЛОГО
ОЛЕКСІЯ
ІГОРОВИЧА 
* 50,0 
* 34,4
1 поверх 
Площа * 
84,4 кв. м

1 грн 
на рік 
4 %

На строк
депутатських
повноважень,
але не більше
ніж 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
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 ДИТЯЧО*ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА
ШКОЛА "СТРІМКИЙ М'ЯЧ" 
Форма власності * комунальна
Форма фінансування * бюджетна

СЕРАФИМОВИЧА
ВУЛ., 3*А
Дніпровський район
НБк * 2*поверховий
Площа 
* 1948,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ
(розміщення
спортивної
школи) 
1, 2 поверхи 
Площа *
31,88 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 364 дні 

Додато��

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�21.04.2015�№ 421/1286

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 № 419/1284 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 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 27 січня 2015 року № 23, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

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

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�21.04.2015�№ 419/1284

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 417/1282 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 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��без�проведення��он-

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

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

но�з�додат�ом.

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

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

поряд���до�овір�оренди�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�

21.04.2015�№ 417/1282

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 № 416/1281 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 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 27 листопада 2014 року № 18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

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

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�21.04.2015�№ 416/1281

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту 
на право оренди
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Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 599/1463 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 18 грудня 2014 року № 20, 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.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації��ласти�в�становленом

поряд��до�овір�оренди�нежитлових�примі-

щень��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�02.06.2015�№ 599/1463

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту 
на право оренди

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

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 602/1466 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 18 грудня 2014 року № 20, 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.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації��ласти�в�становленом

поряд��до�овір�оренди�нежитлових�примі-

щень��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

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

Ставка
орендної
плати у

%

Строк,
на який
уклада"

ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛАСПІ" 
Форма власності "
приватна 
Форма фінансування "
госпрозрахункова

ГАШЕКА
ЯРОСЛАВА 
БУЛЬВ., 5 
Дніпровський
район 
НБк " 2"поверховий, 
ДНЗ № 192 
Площа " 
1903,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 
(проведення занять з англійської мови та
логіки з дітьми дошкільного віку) 
2 поверх 
Площа " 110,10 кв. м 
(погодинно)
10 год. на тиждень 
Пн: 15.00 " 17.00 год. 
Вт: 15.00 " 17.00 год. 
Ср: 15.00 " 17.00 год. 
Чт: 15.00 " 17.00 год. 
Пт: 15.00 " 17.00 год.

3 % 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 " ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "НЕТ
ТРЕЙДІНГ" 
Форма власності "
приватна 
Форма господарювання "
госпрозрахункова

ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 
№ 22 Б, ЛІТ. А 
Дніпровський район 
Нежиле приміщення, 
адміністративне 
Загальна площа " 
933,70 кв. м

ФІЗКУЛЬТУРНО"
СПОРТИВНИЙ ЗАКЛАД 
1 поверх 
Загальна площа " 221,40 кв. м

3 % 2 роки
364 дні

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса об'єкта
нерухомості

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної
плати у

грн

Строк,
на який
уклада"

ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО"
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОНСУЛЬТАТИВНО"
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР
ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА" 
Форма власності " комунальна 
Форма фінансування " бюджетна

ГАГАРІНА ЮРІЯ
ПРОСП., 20 
Дніпровський район 
ЖБк " 5"поверховий; 
лікувальний корпус 
Площа " 321,30 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
(розміщення філії № 4) 
1 поверх 
Площа " 137,30 кв. м

1 грн
на рік

2 роки
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

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 № 600/1464 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 27 листопада 2014 року № 18, 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.�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�02.06.2015�№ 600/1464

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�02.06.2015�№ 602/1466

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

на право оренди

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

с�нежитлові�приміщення��омнальної�власно-

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

з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

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

ряд��до�овори�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

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 673/1537 від 2 липня 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 25 вересня 2014 року № 9, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:
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№
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
орендної

плати

Строк,
на який
уклада"

ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІС СЕРВІС"
Форма власності " приватна
Форма фінансування "
госпрозрахункова

ГАГАРІНА ЮРІЯ
ПРОСП., 14
Дніпровський район
ЖБк " 5"поверховий
площа " 432,35 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ПОБУТОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ 
(сервісний центр для надання
послуг населенню по ремонту
комп'ютерів та периферійного
устаткування) 
Підвал 
площа " 230,20 кв. м

5 % 2 роки
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.07.2015�№ 673/1537

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

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

ня��омнальної�власності�територіальної��ро-

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

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

жавній�адміністрації��ласти�в�становлено-

м�поряд��до�овір�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

№
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. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В
М. КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування " бюджетна

вул. Сабурова
Олександра, № 3"а 
Деснянський район
НБк " 2"поверховий 
площа " 1370,90 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
1 поверх площа " 
81,80 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

2. ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ У МІСТІ
КИЄВІ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
Форма власності " комунальна 
Форма фінансування " бюджетна

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

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
2 поверх площа "
443,00 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

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

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

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
2 поверх 
площа " 166,20 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

4. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА
ГРОМАДА ХРИСТИЯН ВІРИ
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ "ХРИСТИЯНСЬКА
ЦЕРКВА "ТОРЖЕСТВУЮЧІ НА СІОНІ" У
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА" 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування " благодійні
внески

вул. Сабурова
Олександра, № 3"а 
Деснянський район 
НБк " 2"поверховий 
площа " 1370,90 кв. м

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОВЕДЕННЯ
БОГОСЛУЖІНЬ 
(погодинно згідно з
графіком 
Чт. 19:00 " 21:00 
Сб. 17:00 " 21:00
Нд. доба) 
2 поверх 
площа " 
117,74 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

5. РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРИСТИЯН ВІРИ
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ "ХРИСТИЯНСЬКА
ЦЕРКВА "БОЖА СЛАВА" У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 
Форма власності " колективна
Форма фінансування " благодійні
внески

вул. Курчатова
Академіка, № 3"б 
Деснянський район 
НБк " 2"поверховий 
площа " 770,90 кв. м

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОВЕДЕННЯ
БОГОСЛУЖІНЬ 
(погодинно згідно з
графіком 
Ср. 9:30 " 13:30 
Ср. 19:00 " 21:00
Нд. доба) 
2 поверх " 89,50 
МЗК"26,70 
площа " 116,20 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I " III СТУПЕНІВ № 300 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА

6. ДИТЯЧО"ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА
ШКОЛА № 18 ДЕСНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА 
Форма власності " комунальна 
Форма фінансування " бюджетна

просп. Маяковського
Володимира, № 93"г 
Деснянський район 
НБк " 3"поверхова
площа " 
11474,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
(позашкільний
навчальний заклад
спортивного профілю) 
3 поверх 
площа " 545,53 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I " III СТУПЕНІВ № 249 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА

7. ДИТЯЧО"ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА
ШКОЛА № 24 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА 
Форма власності " комунальна 
Форма фінансування " бюджетна

вул. Беретті Вікентія,
№ 7 
Деснянський район 
НС " 1"поверхова 
площа " 6737,70 кв. м

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З
БОРОТЬБИ 
1 поверх площа " 
141,57 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
оренд"
ної
плати

Місячна
орендна
плата у грн

Строк,
на який
уклада"
ється
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 МОЛОДІЖНА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "СЬОГУН" 
Форма власності "
приватна 
Форма фінансування "
госпрозрахункова

ВУЛ. КНЯЖИЙ
ЗАТОН, 12"А
Дарницький
район, НБ " 4"
поверховий
Київська
інженерна
гімназія 
площа " 
22559,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО"
СПОРТИВНИХ ЗАКЛАДІВ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ ВИДАМИ
СПОРТУ 
(проведення спортивних занять
з дітьми) 
1, 2 поверхи 
площа " 375,00 кв. м

3 % 29,42 грн 
за год. 
(12 год. 
на тиждень) 
Пн. 4 год.:
16.00 " 20.00
Ср. 4 год.:
16.00 " 20.00
Пт. 4 год.:
16.00 " 20.00

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 № 677/1541 від 16 липня 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 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при#
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви#
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 20 січня 2015 року № 22, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ня��омнальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином�претендент�на

право�оренди�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рі-

шення.

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

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

ряд��до�овір�оренди�нежитлових�приміщень��о-

мнальної�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 визначення 
розміру статутного капіталу комунального 

підприємства «Водно#інформаційний центр» виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 680/1544 від 16 липня 2015 року

Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Зако#
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення розміру статутного капіталу кому#
нального підприємства «Водно#інформаційний центр» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визначити�розмір�статтно�о��апітал

�омнально�о�підприємства�«Водно-інфор-

маційний�центр»�ви�онавчо�о�ор�ан�Київ-

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

ної�адміністрації)�в�смі�7531290,80�(сім�міль-

йонів�п’ятсот�тридцять�одна�тисяча�двісті

дев’яносто��ривень�вісімдесят��опійо�)��ри-

вень�за�рахно��вартості�майна,�що�переб-

ває���осподарсь�ом�віданні�підприємства,

з�ідно�з�додат�ом.

2.�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�16.07.2015�№ 677/1541

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

на право оренди

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

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 678/1542 від 16 липня 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 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при#
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви#
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 14 жовтня 2014 року № 12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�16.07.2015�№�678/1542

Нежитлові приміщення територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди
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Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�16.07.2015�№ 680/1544

Майно, що перебуває у господарському віданні та за рахунок якого 
визначено розмір статутного капіталу комунального підприємства 

«Водно#інформаційний центр» виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

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

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 681/1545 від 16 липня 2015 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са#
моврядування в Україні», враховуючи рішення Сєвєродонецької міської ради від 31.03.2015 № 4464, Київ#
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

донець�ої�місь�ої�ради�з�подальшою�переда-

чею�на�баланс��омнально�о�підприємства�«Сє-

вєродонець�е�тролейбсне�правління»�май-

но,�що�належить�до��омнальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�за�ріпле-

не�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��ом-

нальним�підприємством�«Київпастранс»�з�ід-

но�з�перелі�ом,�зазначеним��додат��до�цьо-

�о�рішення.

2.�Встановити,�що��омнальне�підприємство

«Сєвєродонець�е�тролейбсне�правління»�має

право�здійснювати�всі�дії�щодо�ефе�тивно�о

ви�ористання�майна,�зазначено�о��пн�ті�1

цьо�о�рішення,��рім�відчження�та�передачі���о-

риствання�третім�особам.

3.�Департамент��омнальної�власності�

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

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

ції)�разом�з��омнальним�підприємством�«Ки-

ївпастранс»�здійснити�ор�анізаційно-правові

заходи�щодо�ви�онання�цьо�о�рішення.

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

№ п/п Найменування Інвентарний номер Одиниця виміру Кількість Балансова вартість, грн

1. Споруди ВІЦ 10310001 шт. 1 5548411,28

2. Фонтан з 2"ма чашами 10320002 шт. 1 1982879,52

Разом 7531290,80

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�16.07.2015�№ 681/1545

ПЕРЕЛІК
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади

міста Києва та закріплене на праві господарського відання за комунальним
підприємством «Київпастранс» і передається до сфери управління 
Сєвєродонецької міської ради з подальшою передачею на баланс 

комунального підприємства «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»

Про передачу 
до сфери управління Житомирської міської ради майна, 

що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 682/1546 від 16 липня 2015 року
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са#

моврядування в Україні», враховуючи рішення Житомирської міської ради від 23.04.2015 № 888, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

баланс�державно�о��омнально�о�підприєм-

ства�«Житомирсь�е�трамвайно-тролейбсне

правління»�майно,�що�належить�до��омналь-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�та�за�ріплене�на�праві��осподарсь�о�о

відання�за��омнальним�підприємством�«Київ-

пастранс»�з�ідно�з�перелі�ом,�зазначеним�

додат��до�цьо�о�рішення.

2.�Встановити,�що�державне��омнальне�під-

приємство�«Житомирсь�е�трамвайно-тролей-

бсне�правління»�має�право�здійснювати�всі

дії�щодо�ефе�тивно�о�ви�ористання�майна,�за-

значено�о��пн�ті�1�цьо�о�рішення,��рім�від-

чження�та�передачі���ориствання�третім�осо-

бам.

3.�Департамент��омнальної�власності�

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

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

ції)�разом�з��омнальним�підприємством�«Ки-

ївпастранс»�здійснити�ор�анізаційно-правові

заходи�щодо�ви�онання�цьо�о�рішення.

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

№ Найменування Інвентарний
номер

Марка Рік випуску Балансова
вартість (грн)

Залишкова
вартість (грн)

1. Тролейбус 524 ПМЗ Т"2 2000 450 000,00 0,00

2. Тролейбус 527 ПМЗ Т"2 2001 450 000,00 0,00

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�16.07.2015�№ 682/1546

ПЕРЕЛІК
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади

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

Житомирської міської ради з подальшою передачею на баланс 
комунального підприємства «Житомирське трамвайно#тролейбусне 

управління»

Про затвердження детального плану території, обмеженої
просп. Академіка Глушкова, вул. Академіка Заболотного 
та західною межею території Національного комплексу 
«Експоцентр України» у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 687/1551 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київ#
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�детальний�план�території,�об-

меженої�просп.�А�адемі�а�Глш�ова,�вл.�А�а-

демі�а�Заболотно�о�та�західною�межею�тери-

торії�Національно�о��омпле�с�«Е�споцентр

У�раїни»��Голосіївсь�ом�районі�м.�Києва,�від-

повідно�до�основних�техні�о-е�ономічних�по-

�азни�ів,�що�додаються.

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

№ Найменування Інвентарний
номер

Марка Рік випуску Балансова вартість
(грн)

Залишкова вартість
(грн)

1. Тролейбус 525 ПМЗ Т"2 2000 450 000,00 0,00

2. Тролейбус 530 ПМЗ Т"2 2001 450 000,00 0,00

3. Тролейбус 531 ПМЗ Т"2 2001 450 000,00 0,00

4. Тролейбус 535 ПМЗ Т"2 2001 450 000,00 0,00

5. Тролейбус 537 ПМЗ Т"2 2002 497 000,00 0,00

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�16.07.2015�№ 687/1551

Основні техніко#економічні показники детального плану території, 
обмеженої просп. Академіка Глушкова, вул. Академіка Заболотного 

та західною межею території Національного комплексу 
«Експоцентр України» у Голосіївському районі м. Києва

Показники Одиниці
виміру

Кількість

Існуючий
стан

Етап від 3
до 7 років

Етап від 15
до 20 років

Територія в межах проекту, у тому числі: га 95,0

" житлова забудова: га 2,7 11,56 11,56

а) квартали садибної забудови га " " "

б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням гуртожитків) га " 11,56 11,56

" ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і
установ мікрорайонного значення)

га 1,82 1,82

" зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного
значення)

га 1,82 4,86 4,86

" вулиці в межах червоних ліній га 33,5 33,5 39,4

Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової,
виробничої, комунально"складської, інженерного обладнання,
курортної, лікувальної тощо)

га 37,7 19,96 19,96

" інші території га " " "

Про продаж земельної ділянки громадянці 
Асоян Ануш Григорівні для експлуатації та обслуговування кафе

на вул. Кутузова, 12#б у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 689/1553 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 128, 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний
кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та
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»
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�звіт�про�е�спертн��рошов�оцін�

земельної� ділян�и� (�адастровий� номер

8000000000:82:062:0039)�на�вл.�Ктзова,�12-б

�Печерсь�ом�районі�м.�Києва�(справа�№�Є-1259).
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Про продаж земельної ділянки підприємству громадського 
харчування у формі товариства з обмеженою відповідальністю

«ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» для експлуатації та обслуговування об’єкта 
громадського обслуговування населення 

на вул. Набережно#Печерській, 10#г (літ. А) 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 688/1552 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі», За#

кону України «Про Державний земельний кадастр» та Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від
06.09.2012 № 5245#VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про за#
твердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки дер#
жавної та комунальної власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�звіт�про�е�спертн��рошов�оцін-

��земельної�ділян�и�(�адастровий�номер

8000000000:82:418:0037)�на�вл.�Набережно-

Печерсь�ій,�10-��(літ.�А)��Голосіївсь�ом�райо-

ні�м.�Києва�(справа�Є-1209).

2.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и��роз-

мірі�1�012�064,00��рн�(один�мільйон�дванадцять

тисяч�шістдесят�чотири��ривні�00��опійо�)�на�під-

ставі�е�спертної��рошової�оцін�и�(висново��про

рин�ов�вартість�земельної�ділян�и�від�16.02.2015).

3.�Продати�підприємств��ромадсь�о�о�хар-

чвання��формі�товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�«ЗЕЛЕНИЙ�ГАЙ»�земельн�ділян-

���омнальної�власності�(�адастровий�номер

8000000000:82:418:0037)�площею�0,0340��а�за

1�012�064,00��рн�(один�мільйон�дванадцять�ти-

сяч�шістдесят�чотири��ривні�00��опійо�)�для

е�сплатації�та�обсл�оввання�об’є�та��ро-

мадсь�о�о�обсл�оввання�населення�на�вл.�На-

бережно-Печерсь�ій,�10-��(літ.�А)��Голосіїв-

сь�ом�районі�м.�Києва.

4.�Затвердити�мови�продаж�підприємств

�ромадсь�о�о�харчвання��формі�товариства

з�обмеженою�відповідальністю�«ЗЕЛЕНИЙ�ГАЙ»

земельної�ділян�и�на�вл.�Набережно-Печерсь�ій,

10-��(літ.�А)��Голосіївсь�ом�районі�м.�Києва�(з�ід-

но�з�додат�ом).

5.�Департамент�земельних�ресрсів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

5.1.�Під�отвати�в�двотижневий�термін�не-

обхідні�матеріали�для�оформлення�до�овор

�півлі-продаж�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:82:418:0037)�площею

0,0340��а�на�вл.�Набережно-Печерсь�ій,�10-�

(літ.�А)��Голосіївсь�ом�районі�м.�Києва�за�ці-

ною�та�на�мовах,�визначених�цим�рішенням.

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

ції�обтяжень�права�на�земельн�ділян���вста-

новленом�за�онодавством�поряд�.

6.�Підприємств��ромадсь�о�о�харчвання�

формі�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ЗЕЛЕНИЙ�ГАЙ»:

6.1.�У�ласти�в�двотижневий�термін�до�овір

�півлі-продаж�земельної�ділян�и.

6.2.�Ви�онвати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с�У�раїни�з�рахванням�обтяжень

права�власності�по�пця�на�земельн�ділян�,

встановлених�до�овором��півлі-продаж�зе-

мельної�ділян�и�відповідно�до�мов�продаж,�за-

тверджених�цим�рішенням.

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

лян�и�встановити,�що�право�власності�на�земель-

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

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

ж�земельної�ділян�и�та�за�мови�державної

реєстрації�обтяжень�права�власності�по�пця�на

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

ше�відчження�земельної�ділян�и�та/або�іншо-

�о�речово�о�права�на�неї�до�повно�о�розрахн-

��за�неї),�сплати�по�пцем�50�відсот�ів�части-

ни�платеж�за�земельн�ділян��та�пені�(�ра-

зі�наявності)�відповідно�до�мов�продаж,�за-

тверджених�цим�рішенням.

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

�ої�ради�від�12.07.2012�№ 835/8172�«Про�пе-

редач�земельної�ділян�и�підприємств��ро-

мадсь�о�о�харчвання��формі�товариства�з

обмеженою�відповідальністю�«ЗЕЛЕНИЙ�ГАЙ»

для�е�сплатації,�обсл�оввання�та�ре�он-

стр�ції�об’є�та��ромадсь�о�о�обсл�оввання

населення�на�вл.�Набережно-Печерсь�ій,�

10-��(літ.�А)��Голосіївсь�ом�районі�м.�Києва»,

а�саме:�ви�лючити�пн�ти�2,�3,�4,�5,�6.

У�зв’яз��з�цим�пн�ти�7,�8�цьо�о�рішення

вважати�відповідно�пн�тами�2,�3.

У�рішенні�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02.12.2010

№ 302/5114�«Про�надання�земельних�діляно�

державном�територіально-�алзевом�об’єд-

нанню�«Південно-Західна�залізниця»�для�б-

дівництва�залізнично-автомобільно�о�мосто-

во�о�переход�через�р.�Дніпро��м.�Києві�(з�під-

ходами)�на�залізничній�дільниці�Київ-Мос�ов-

сь�ий�—�Дарниця�(правий�бере��р.�Дніпро)�

Голосіївсь�ом�та�Печерсь�ом�районах�м.�Ки-

єва»��пн�ті�4�слова�та�цифри�«пн�т�9�рішен-

ня� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 29.06.2000

№ 204/925�«Про�надання�і�вилчення�земель-

них�діляно�»�ви�лючити.

9.�Розірвати�за�з�одою�сторін�(лист-з�ода

підприємства��ромадсь�о�о�харчвання��фор-

мі�товариства�з�обмеженою�відповідальністю�

«ЗЕЛЕНИЙ�ГАЙ»�від�17.05.2012�№ 17/5-12)�до-

�овір�оренди�земельної�ділян�и�від�27.09.2000

№ 82-6-00012,��ладений�між�підприємством

�ромадсь�о�о�харчвання��формі�товариства

з�обмеженою�відповідальністю�«ЗЕЛЕНИЙ�ГАЙ»

та�Київсь�ою�місь�ою�радою�на�підставі�рішен-

ня� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 29.06.2000

№ 204/925,�з�момент�реєстрації�права�влас-

ності�на�земельн�ділян��(�адастровий�номер

8000000000:82:418:0037).

10.�Департамент�земельних�ресрсів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпе-

чити�с�асвання�реєстрації�до�овор�оренди

земельної�ділян�и,�зазначено�о��пн�ті�9�цьо-

�о�рішення.

11.�Попередити�підприємство��ромадсь�о-

�о�харчвання��формі�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�«ЗЕЛЕНИЙ�ГАЙ»,�що:

11.1.�Право�власності�на�земельн�ділян-

��переходить�до�по�пця�відповідно�до

мов,�передбачених�пн�том�7�цьо�о�рішен-

ня,�та�здійснюється�з�рахванням�обтя-

жень�цьо�о�права,�встановлено�о�до�ово-

ром��півлі-продаж�земельної�ділян�и�від-

повідно�до�мов�продаж,�затверджених

цим�рішенням.

11.2.�Право�власності�на�земельн�ділян�

може�бти�припинено�відповідно�до�статей�140,

143�Земельно�о��оде�с�У�раїни.

12.�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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�16.07.2015�№ 688/1552

Умови
продажу підприємству громадського харчування у формі товариства 

з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» земельної ділянки 
на вул. Набережно#Печерській, 10#г (літ. А) у Голосіївському районі м. Києва

1.�Ви�ористоввати�земельн�ділян��за�цільовим�призначенням.

2.�Забезпечити�вільний�достп�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотриманням

власни�ом�мов�продаж�земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт�та�е�сплата-

ції�існючих�інженерних�мереж�і�спорд,�розміщених��межах�земельної�ділян�и.

3.�Питання�пайової�часті�та��ладання�з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

�о�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор�про�пайо-

в�часть�вирішвати�в�поряд��та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Головно�о�правління�містобдвання�та�архіте�три

від�30.01.2012�№ 1078/0/12-2/19-І2,�Державно�о�правління�охорони�нав�олишньо�о�природ-

но�о�середовища�в�м.�Києві�від�18.04.2012�№ 05-08/2506,�Київсь�ої�місь�ої�санітарно-епідемі-

оло�ічної�станції�від�10.04.2012�№ 2137,�Головно�о�правління�охорони��льтрної�спадщини

від�10.04.2012�№ 2243,�Міністерства��льтри�У�раїни�від�11.04.2012�№ 22-702/35,�Головно�о

правління�земельних�ресрсів�від�07.05.2012�№ 05-8459.

5.�Питання�майнових�відносин�вирішвати�в�становленом�поряд�.

6.�Зарахвати�до�см,�я�і�по�пець�має�сплатити�за�земельн�ділян�,�аванс��смі�161�628,14��рн

(сто�шістдесят�одна�тисяча�шістсот�двадцять�вісім��ривень�14��опійо�),�сплачений�відповідно�до

до�овор�№ 2�від�16.05.2013,�що�підтверджено�платіжним�дорченням.�Решта�вартості�земель-

ної�ділян�и��смі�850�435,86��рн�(вісімсот�п’ятдесят�тисяч�чотириста�тридцять�п’ять��ривень�86

�опійо�)�сплачється��та�ом�поряд�:

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

ж —�50�відсот�ів�частини�платеж,�що�зараховється�до�місцево�о�бюджет,�що�в�розрахн�

становить�425217,93��рн�(чотириста�двадцять�п’ять�тисяч�двісті�сімнадцять��ривень�93��опій�и).

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�16.07.2015�№ 689/1553

Умови
продажу громадянці Асоян Ануш Григорівні земельної ділянки 

на вул. Кутузова, 12#б, у Печерському районі м. Києва

1.�Ви�ористоввати�земельн�ділян��за�цільовим�призначенням.

2.�Забезпечити�вільний�достп�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотриманням

власни�ом�мов�продаж�земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт�та�е�сплата-

ції�існючих�інженерних�мереж�і�спорд,�розміщених��межах�земельної�ділян�и.

3.�Питання�майнових�відносин�вирішвати�в�становленом�поряд�.

4.�Питання�пайової�часті�та��ладання�з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

�о�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор�про�пайо-

в�часть�вирішвати�в�поряд��та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

5.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр�ції�чи�ново�о�бдівництва�питання�оформлення

дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�ментації�вирішвати�в�поряд�,�визначеном�за�оно-

давством�У�раїни.

6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Департамент�містобдвання�та�архіте�три�від

15.02.2013�№ 1823/0/12/19-13,�Головно�о�правління�Держзема�ентства�від�20.02.2013�№ 266

та�Міністерства��льтри�У�раїни�від�08.08.2013�№ 2447/10/61-13.

7.�Зарахвати�до�см,�я�і�по�пець�має�сплатити�за�земельн�ділян�,�аванс��смі�

1�117�942,09��рн�(один�мільйон�сто�сімнадцять�тисяч�дев’ятсот�соро��дві��ривні�09��опі-

йо�),�сплачений�відповідно�до�до�овор�№ 4�від�25.07.2014.�Решта�вартості�земельної�ді-

лян�и��смі�1�609�840,91��рн�(один�мільйон�шістсот�дев’ять�тисяч�вісімсот�соро���ривень

91��опій�а)�сплачється�протя�ом�10�бан�івсь�их�днів�від�дня�нотаріально�о�посвідчення

до�овор��півлі-продаж.

8.�До�овором��півлі-продаж�земельної�ділян�и�передбачити,�що��разі�прострочення�ви�о-

нання��рошово�о�зобов’язання�по�пець�має�сплатити:

— за��ожний�день�прострочення�платеж�пеню��розмірі�0,1�відсот�а�(нль�цілих�одна�деся-

та�відсот�а)�від�сми�прострочено�о�платеж�(�рошово�о�зобов’язання);

— см�бор��прострочено�о�платеж�з�рахванням�встановлено�о�інде�с�інфляції�за�весь

час�прострочення;

— три�відсот�а�річних�від�простроченої�сми.

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

лі-продаж�підля�ає�сплаті�і�нараховється�до�повно�о�фа�тично�о�ви�онання�по�пцем�та�о�о

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

В. Кличко

2.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и�

розмірі�2727783,00��рн�(два�мільйони�сімсот

двадцять�сім�тисяч�сімсот�вісімдесят�три��рив-

ні�00��опійо�)�на�підставі�е�спертної��рошової

оцін�и�(висново��про�рин�ов�вартість�земель-

ної�ділян�и�від�10.12.2014).

3.�Продати��ромадянці�Асоян�Анш�Гри�о-

рівні�земельн�ділян���омнальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�(�адас-

тровий�номер�8000000000:82:062:0039)�пло-

щею�0,0533��а�за�2�727�783,00��рн�(два�міль-

йони�сімсот�двадцять�сім�тисяч�сімсот�вісім-

десят�три��ривні�00��опійо�)�для�е�сплатації�та

обсл�оввання��афе�на�вл.�Ктзова,�12-б�

Печерсь�ом�районі�м.�Києва.

4.�Затвердити�мови�продаж��ромадянці

Асоян�Анш�Гри�орівні�земельної�ділян�и�на

вл.�Ктзова,�12-б��Печерсь�ом�районі�

м.�Києва�(з�ідно�з�додат�ом).

5.�Департамент�земельних�ресрсів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�під�от-

вати�в�двотижневий�термін�необхідні�матері-

али�для�оформлення�до�овор��півлі-прода-

ж�земельної�ділян�и�(�адастровий�номер

8000000000:82:062:0039)�площею�0,0533��а

на�вл.�Ктзова,�12-б��Печерсь�ом�районі�

м.�Києва�за�ціною�та�на�мовах,�визначених

цим�рішенням.

6.�Громадянці�Асоян�Анш�Гри�орівні:

6.1.�У�ласти�в�двотижневий�термін�до�овір

�півлі-продаж�земельної�ділян�и.

6.2.�Ви�онвати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с�У�раїни.

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

лян�и�встановити,�що�право�власності�на�зе-

мельн�ділян��переходить�до�по�пця�після�но-

таріально�о�посвідчення�до�овор��півлі-про-

даж�земельної�ділян�и�та�за�мови�сплати�по-

�пцем�повної�ціни�земельної�ділян�и,�а�та�ож

пені�(�разі�наявності)�відповідно�до�пн�тів�7-

9�мов�продаж,�затверджених�цим�рішенням.

8.�Попередити��ромадян��Асоян�Анш�Гри-

�орівн,�що�право�власності�на�земельн�ді-

лян��може�бти�припинено�відповідно�до�ста-

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

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про продаж 
земельної ділянки публічному акціонерному 

товариству «БАНК 3/4» для реконструкції, 
експлуатації та обслуговування готельно#офісного комплексу 

на вул. Фрунзе, 25 — 27 у Подільському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 690/1554 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний ка#

дастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та пунк#
ту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245#VI «Про внесення змін до де#
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» Київ#
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�звіт�про�е�спертн��рошов�оцін-

��земельної�ділян�и�(�адастровий�номер

8000000000:85:312:0028)�на�вл.�Фрнзе,�25 —

27��Подільсь�ом�районі�м.�Києва�(справа�

№�Є-1271).

2.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и�

розмірі�11�123�583,00��рн�(одинадцять�мільйо-

нів�сто�двадцять�три�тисячі�п’ятсот�вісімдесят

три��ривні�00��опійо�)�на�підставі�е�спертної

�рошової�оцін�и�(висново��про�рин�ов�вар-

тість�земельної�ділян�и�від�17.04.2015).

3.�Продати�пблічном�а�ціонерном�това-

риств�«БАНК�3/4»�земельн�ділян���омналь-

ної� власності� (�адастровий� номер

8000000000:85:312:0028)�площею�0,2778��а�за

11�123�583,00��рн�(одинадцять�мільйонів�сто

двадцять�три�тисячі�п’ятсот�вісімдесят�три��рив-

ні�00��опійо�)�для�ре�онстр�ції,�е�сплатації

та�обсл�оввання��отельно-офісно�о��омпле�-

с�на�вл.�Фрнзе,�25 —�27��Подільсь�ом

районі�м.�Києва,�я�а�перебває�в�оренді��пб-

лічно�о�а�ціонерно�о�товариства�«БАНК�3/4»

з�ідно�з�до�овором�оренди�земельної�ділян�и

від�12.12.2013�№ 6081.

4.�Затвердити�мови�продаж�пблічном�а�-

ціонерном�товариств�«БАНК�3/4»�земельної

ділян�и�на�вл.�Фрнзе,�25 —�27��Подільсь�о-

м�районі�м.�Києва�(з�ідно�з�додат�ом).

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�під�отвати�в

двотижневий�термін�необхідні�матеріали�для

оформлення�до�овор��півлі-продаж�земель-

ної� ділян�и� (�адастровий� номер

8000000000:85:312:0028)�площею�0,2778��а�на

вл.�Фрнзе,�25 —�27��Подільсь�ом�районі

м.�Києва�за�ціною�та�на�мовах,�визначених

цим�рішенням.

6.�Пблічном�а�ціонерном�товариств�«БАНК

3/4»:

6.1.�У�ласти�в�двотижневий�термін�до�овір

�півлі-продаж�земельної�ділян�и.

6.2.�Ви�онвати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с�У�раїни.

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

лян�и�встановити,�що�право�власності�на�земель-

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

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

ж�земельної�ділян�и�та�за�мови�сплати�по-

�пцем�повної�ціни�земельної�ділян�и,�а�та�ож

пені�(�разі�наявності)�відповідно�до�пн�тів

6 —�8�мов�продаж,�затверджених�цим�рішен-

ням.

8.�Попередити�пблічне�а�ціонерне�товари-

ство�«БАНК�3/4»,�що�право�власності�на�зе-

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�16.07.2015�№ 690/1554

УМОВИ
продажу публічному акціонерному товариству «БАНК 3/4» 

земельної ділянки на вул. Фрунзе, 25 — 27 
у Подільському районі м. Києва

1.�Ви�ористоввати�земельн�ділян��за�цільовим�призначенням.

2.�Забезпечити�вільний�достп�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотриманням

власни�ом�мов�продаж�земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт�та�е�сплата-

ції�існючих�інженерних�мереж�і�спорд,�розміщених��межах�земельної�ділян�и.

3.�Питання�майнових�відносин�вирішвати�в�становленом�поряд�.

4.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр�ції�чи�ново�о�бдівництва�питання�оформлення

дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�ментації�вирішвати�в�поряд�,�визначеном�за�оно-

давством�У�раїни.

5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Департамент�містобдвання�та�архіте�три�від

17.07.2014�№ 7251/0/12-1/19-14�та�Міністерства��льтри�У�раїни�від�10.07.2014�№ 307/10-

3/15-14.

6.�Зарахвати�до�см,�я�і�по�пець�має�сплатити�за�земельн�ділян�,�аванс��смі�1�905�275,99��рн

(один�мільйон�дев’ятсот�п’ять�тисяч�двісті�сімдесят�п’ять��ривень�99��опійо�),�сплачений�відпо-

відно�до�До�овор�№ 5�від�15.10.2014.�Решта�вартості�земельної�ділян�и��смі�9�218�307,01��рн

(дев’ять�мільйонів�двісті�вісімнадцять�тисяч�триста�сім��ривень�01��опій�а)�сплачється�протя-

�ом�10�бан�івсь�их�днів�від�дня�нотаріально�о�посвідчення�до�овор��півлі-продаж.

7.�До�овором��півлі-продаж�земельної�ділян�и�передбачити,�що��разі�прострочення�ви�о-

нання��рошово�о�зобов’язання�по�пцю�необхідно�сплатити:

— за��ожний�день�прострочення�платеж�пеню��розмірі�0,1�відсот�а�(нль�цілих�одна�деся-

тих�відсот�а)�від�сми�прострочено�о�платеж�(�рошово�о�зобов’язання);

— см�бор��прострочено�о�платеж�з�рахванням�встановлено�о�інде�с�інфляції�за�весь

час�прострочення;

— три�відсот�а�річних�від�простроченої�сми.

8.�Пеня�за�прострочення�ви�онання�по�пцем��рошово�о�зобов’язання�за�до�овором��пів-

лі-продаж�підля�ає�сплаті�і�нараховється�до�повно�о�фа�тично�о�ви�онання�по�пцем�та�о�о

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянкам Поліщук
Тетяні Володимирівні, Кожевніковій Оксані Володимирівні,

Кожевніковій Анні Володимирівні для експлуатації 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Тешебаєва, 33 у Шевченківському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 691/1555 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пе#

рехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце#
вості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадян�ам�Поліщ��Тетяні�Во-

лодимирівні,�Кожевні�овій�О�сані�Володими-

рівні,�Кожевні�овій�Анні�Володимирівні��спіль-

н�част�ов�власність�земельн�ділян��пло-

щею� 0,0772� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:028:0027)�із�земель��омналь-

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

єва�для�е�сплатації�та�обсл�оввання�жит-

лово�о�бдин�,��осподарсь�их�бдівель�і�спо-

рд�на�вл.�Тешебаєва,�33��Шевчен�івсь�ом

м.�Києва,�в�том�числі:

— �ромадянці�Поліщ��Тетяні�Володимирів-

ні —�54/100�від�0,0772��а;

— �ромадянці�Кожевні�овій�О�сані�Володи-

мирівні —�23/100�від�0,0772��а;

— �ромадянці�Кожевні�овій�Анні�Володими-

рівні —�23/100�від�0,0772��а�(�ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсь�ої�забдови,�спра-

ва�П-9245).

2.�Громадян�ам�Поліщ��Тетяні�Володими-

рівні,�Кожевні�овій�О�сані�Володимирівні,�Ко-

жевні�овій�Анні�Володимирівні:

2.1.�Ви�онвати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с�У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�достп�для�про-

�ладання�нових,�ремонт�та�е�сплатації�існ-

ючих�інженерних�мереж�і�спорд.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр�-

ції�чи�ново�о�бдівництва�питання�оформлен-

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

ментації�вирішвати�в�поряд�,�визначеном

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

р�про�пайов�часть�вирішвати�в�поряд��та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�вирішвати

в�становленом�поряд�.

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

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

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

державн�реєстрацію�речових�прав�на�нерхо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�ориствання.
Київський міський голова

В. Кличко

Решта�вартості�земельної�ділян�и��смі�425�217,93��рн�(чотириста�двадцять�п’ять�тисяч�двісті

сімнадцять��ривень�93��опій�и)�сплачється��розстроч��протя�ом�одно�о�ро��рівними�части-

нами�з�настпно�о�місяця,�що:�настає�за�місяцем,�в�я�ом�здійснено�перший�платіж,�але�не�піз-

ніше�ніж�до�25�числа��ожно�о�місяця.

7.�Розмір�платеж�визначається�із�врахванням�інде�с�інфляції,�встановлено�о�Держ�омста-

том�за�період�з�місяця,�що�настає�за�тим,�в�я�ом�внесено�перший�платіж,�по�місяць,�що�пере-

дє�місяцю�внесення�платеж,�при�цьом�інде�с�інфляції�не�може�бти�меншим�100�%.

8.�По�пець�має�право�достро�ово�сплатити�решт�вартості�земельної�ділян�и�після�внесен-

ня�першо�о�або�чер�ово�о�платеж.

У�разі�достро�ової�сплати�зобов’язань�по�до�овор��півлі-продаж�нарахвання�інде�с�ін-

фляції�припиняється,�а�останній�платіж�бде�визначатися�з�врахванням�інде�с�інфляції�за�пе-

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

ня�останньо�о�(достро�ово�о)�платеж.

9.�До�овором��півлі-продаж�земельної�ділян�и�передбачити,�що��разі�прострочення�ви�о-

нання��рошово�о�зобов’язання�по�пцю�необхідно�сплатити:

— за��ожний�день�прострочення�платеж�пеню��розмірі�0,1�відсот�а�(нль�цілих�одна�деся-

та�відсот�а)�від�сми�прострочено�о�платеж�(�рошово�о�зобов’язання).�Нарахвання�пені�за

прострочення�ви�онання�зобов’язання�здійснюється�на�день�фа�тично�о�по�ашення�бор�ових

зобов’язань;

— см�бор��прострочено�о�платеж�з�рахванням�встановлено�о�інде�с�інфляції�за�весь

час�прострочення;

— три�відсот�а�річних�від�простроченої�сми.

10.�Пеня�за�прострочення�ви�онання�по�пцем��рошово�о�зобов’язання�за�до�овором��пів-

лі-продаж�підля�ає�сплаті�і�нараховється�до�повно�о�фа�тично�о�ви�онання�по�пцем�та�о�о

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

11.�При�простроченні�по�ашення�платеж�на�два�місяці,�починаючи�з�25�числа�місяця,�в�я�о-

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

ділян�и�припиняється.�В�та�ом�разі�протя�ом�настпно�о�дня�з�момент�припинення�розстро-

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

12.�У�до�оворі��півлі-продаж�земельної�ділян�и�встановити�обтяження�права�власності�по-

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

�ою,�в�том�числі�продаж�або�інше�відчження�по�пцем�земельної�ділян�и�та/або�інших�речо-

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

продаж,�зо�рема�заборонити:

— �ладати�до�овори��півлі-продаж,�міни,�дарвання�або�іншо�о�відчження�земельної�ді-

лян�и,�а�та�ож�передавати�земельн�ділян��в�застав�(іпоте�)�та�до�статтно�о��апітал�юри-

дичних�осіб;

— поділ�земельної�ділян�и�або�її�об’єднання�з�іншими�земельними�ділян�ами;

— �разі�передачі�по�пцем�земельної�ділян�и�в�оренд�надавати�з�од�орендарям�на�заста-

в�(іпоте�)�права�оренди�земельної�ділян�и,�а�та�ож�на�передач�(внесення)�права�оренди�зе-

мельної�ділян�и�до�статтно�о��апітал�юридичних�осіб;

— �ладати�до�овори�сперфіцію�та�вчиняти�бдь-я�і�інші�дії�та�правочини,�я�і�можть�спри-

чинити�або�пов’язані��майбтньом�з�переходом�права�власності�на�земельн�ділян��до�інших

осіб.

Київський міський голова
В. Кличко

мельн�ділян��може�бти�припинено�відповід-

но�до�статей�140,�143�Земельно�о��оде�с

У�раїни.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
"БУДИНОК ПОБУТУ "ОБОЛОНЬ" земельної ділянки 

для створення озеленених територій загального 
користування та поновлення договорів оренди земельних
ділянок для організації будівельних робіт та благоустрою

прилеглої території на просп. Оболонському, 26 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 882/1746 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, частини другої статті 134 Земельного кодексу України, Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", статті 33 Закону України "Про оренду землі", розглянувши проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та враховуючи клопотання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДИНОК ПОБУТУ
"ОБОЛОНЬ" від 04.12.2013 № КОПF0122, від 05.12.2013 № КОПF0124, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�ПРИВАТНОМУ

АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�"БУДИНОК

ПОБУТУ�"ОБОЛОНЬ"�для�створення�озеленених

територій�за2ально2о�орист�вання�на�просп.

Оболонсьом�,�26�в�Оболонсьом��районі�

м.�Києва�(ате2орія�земель�-�землі�житлової

та�2ромадсьої�заб�дови,�справа�Д-6961,

заява�ДЦ�№�030-000147137-014�від�11.09.2014).

2.�Передати�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�"БУДИНОК�ПОБУТУ�"ОБОЛОНЬ",

за��мови�вионання�п�нт��4�цьо2о�рішення,

в�оротостроов��оренд��на�5�роів�земельн�

ділян��площею�0,5645�2а�(��том��числі�в

межах�червоних�ліній�площею�0,2068�2а)

(адастровий�номер�8000000000:78:043:0245)

для�створення�озеленених�територій�за2ально2о

орист�вання�на�просп.�Оболонсьом�,�26�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної�2ромади

міста�Києва.

3.�Поновити�на�5�роів�до2овори�оренди

земельних�діляно�від�29.01.2010�№�78-6-

00619�площею�0,0019�2а,�в�межах�червоних

ліній� (адастровий� номер

8000000000:78:043:0239)�та�від�29.01.2010

№�78-6-00620�площею�0,0540�2а,�в�межах

червоних� ліній� (адастровий� номер

8000000000:78:043:0238),� �ладені� між

Київсьою�місьою�радою�та�ПРИВАТНИМ

АКЦІОНЕРНИМ�ТОВАРИСТВОМ�"БУДИНОК

ПОБУТУ�"ОБОЛОНЬ"�для�ор2анізації�б�дівельних

робіт�та�бла2о�строю�приле2лої�території�на

просп.�Оболонсьом�,�26�в�Оболонсьом�

районі�м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�21.05.2009�№�485/1541�"Про

передач��земельних�діляно�відритом�

аціонерном��товариств��"Б�дино�поб�т�

"Оболонь"�для�б�дівництва,�обсл�2ов�вання

та�еспл�атації�житлово-офісно2о�омплес�

з�об'єтами�інфрастр�т�ри�для�обсл�2ов�вання

населення�на�просп.�Оболонсьом�,�26�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�та�надання

з2оди�на�передач��частини�земельної�діляни

в�с�боренд��підприємств��з�іноземними

інвестиціями�"МаДональдз�Юрейн�ЛТД"�для

еспл�атації�та�обсл�2ов�вання�ресторан�

швидо2о�обсл�2ов�вання"�(справи�№�А-20986,

№�А-20987).

4.� ПРИВАТНОМУ� АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�"БУДИНОК�ПОБУТУ�"ОБОЛОНЬ":

4.1.�Вион�вати�обов'язи�землеорист�вача

відповідно�до�вимо2�статті�96�Земельно2о

одес��Ураїни.

4.2.� У� місячний� термін� надати� до

Департамент��земельних�рес�рсів�вионавчо2о

ор2ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�до�менти,�визначені

чинним� заонодавством,� необхідні� для

�ладання�до2овор��оренди�земельної�діляни

та�додатових��2од�про�поновлення�до2оворів

оренди�земельних�діляно�від�29.01.2010�

№�78-6-00619,�від�29.01.2010�№�78-6-00620.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до2овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

поряд�� та� �� випадах,� встановлених

заонодавством.

4.4.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листах

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

від�20.01.2014�№�441/0/12/19-14,�Головно2о

�правління�Держзема2ентства���м.�Києві�від

04.09.2014� №� 19-26-0.3-4744/2-14,

Департамент��земельних�рес�рсів�вионавчо2о

ор2ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної� адміністрації)� від� 24.10.2014�

№�057041-11688,�№�057041-11687.

4.5.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

проладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�діляни.

4.6.�Земельн��ділян��в�межах�червоних

ліній�виористов�вати�з�обмеженнями�відповідно

до�вимо2�містоб�дівно2о�заонодавства.

4.7.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

5.� Попередити� землеорист�вача,�що

виористання�земельної�діляни�не�за�цільовим

призначенням�тя2не�за�собою�припинення

права�орист�вання�нею�відповідно�до�вимо2

статей�141,�143�Земельно2о�одес��Ураїни.

6.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про відмову у передачі земельної ділянки 
у власність громадянці Дмитрієнко Світлані Василівні 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Вільямса, 8Fа 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 717/1581 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 № 2аF619/12/2670, 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 186F1 Земельного кодексу України, керуючись статтями 9, 79F1, 118, 186F1 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�діляни��

власність�2ромадянці�Дмитрієно�Світлані

Василівні�для�б�дівництва�та�обсл�2ов�вання

житлово2о�б�дин�,�2осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Вільямса,�8-а���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(А-8094).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про поновлення комунальному підприємству "Київський
метрополітен" договору оренди земельної ділянки для
будівництва та експлуатації вентиляційного кіоску № 97 

на просп. Академіка Глушкова у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 731/1595 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 комунального підприємства "Київський метрополітен" від 04.07.2014 
№ КОПF0212, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�1�рі�до2овір�оренди�земельної

діляни�від�07.11.2013�№�5473�площею�0,0041

2а�(адастровий�номер�8000000000:79:485:0170),

�ладений�між�Київсьою�місьою�радою�та

ом�нальним� підприємством� "Київсьий

метрополітен"�для�б�дівництва�та�еспл�атації

вентиляційно2о�іос��№�97�на�просп.�Аадеміа

Гл�шова���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�на

підставі�п�нт��5�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�01.11.2012�№�400/8684�"Про�передач�

ом�нальном�� підприємств�� "Київсьий

метрополітен"�земельних�діляно�під�влашт�вання

б�дівельних�майданчиів�для�б�дівництва�дільниці

К�ренівсьо-Червоноармійсьої�лінії�метрополітен�

від�станції�"Виставовий�центр"�до�Одесьої

площі�на�відріз��від�станції�"Виставовий�центр"

до�станції�"Тереми"���Голосіївсьом��районі

м.�Києва"�(справа�А-21146).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної�в�до2оворі�оренди�земельної

діляни�від�07.11.2013�№�5473,�підля2ає

приведенню� �� відповідність� до� норм

заонодавства.

3.�Ком�нальном��підприємств��"Київсьий

метрополітен":

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�вионавчо2о�ор2ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)� до�менти,� визначені

заонодавством,�для��ладання�додатової

�2оди�про�поновлення�до2овор��оренди�земельної

діляни�від�07.11.2013�№�5473.

3.2.�Вионати�вимо2и,�виладені���листі

Департамент��земельних�рес�рсів�вионавчо2о

ор2ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної� адміністрації)� від� 12.12.2014�

№�057041-14121.

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

Департаментом� еономіи� та� інвестицій

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до2овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд�

та�випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про відмову у передачі земельної ділянки у власність
громадянину Мурашову Олександру Валентиновичу для

будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Вільямса, 8 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 718/1582 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 № 2аF619/12/2670, 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 186F1 Земельного кодексу України, керуючись статтями 9, 79F1, 118, 186F1 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�діляни��

власність�2ромадянин��М�рашов��Олесандр�

Валентинович��для�б�дівництва�та�обсл�2ов�вання

житлово2о�б�дин�,�2осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Вільямса,�8���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(А-8095).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київради�з�питань

містоб�д�вання,�архітет�ри�та�землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю "АМЕРИКАН СМАЙЛ" для експлуатації 

та обслуговування медичного діагностичного центру 
на вул. Митрополита Василя Липківського (вул. Урицького), 3 

у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 832/1696 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, Закону України "Про Державний земельний
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", Закону
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності", враховуючи рішення Київської міської ради від 26.04.2007 № 453/1114 "Про
перейменування вулиці у Солом'янському районі м. Києва", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�По2одити�звіт�про�еспертн��2рошов��оцін�

земельної� діляни� (адастровий� номер

8000000000:72:143:0040)�на�в�л.�Митрополита

Василя�Липівсьо2о�(в�л.�Урицьо2о),�3��

Солом'янсьом��районі�м.�Києва�(справа�

Є-0306).

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

розмірі�1217326,00�2рн�(один�мільйон�двісті

сімнадцять�тисяч�триста�двадцять�шість�2ривень

00�опійо)�на�підставі�еспертної�2рошової

оціни�(висново�про�ринов��вартість�земельної

діляни�від�08.12.2014).

3.� Продати� товариств�� з� обмеженою

відповідальністю�"АМЕРИКАН�СМАЙЛ"�земельн�

ділян��ом�нальної�власності�територіальної

2ромади� м.� Києва� (адастровий� номер

8000000000:72:143:0040)�площею�0,0536�2а

за�1217326,00�2рн.�(один�мільйон�двісті

сімнадцять�тисяч�триста�двадцять�шість

2ривень�00�опійо)�для�еспл�атації�та

обсл�2ов�вання�медично2о�діа2ностично2о

центр�� на� в�л.� Митрополита� Василя

Липівсьо2о� (в�л.� Урицьо2о),� 3� �

Солом'янсьом��районі�м.�Києва,�яа�переб�ває

в� оренді� �� товариства� з� обмеженою

відповідальністю�"АМЕРИКАН�СМАЙЛ"�з2ідно

з�до2овором�оренди�земельної�діляни�від

13.04.2006�№�72-6-00366.
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Про відмову у передачі земельної ділянки 
у власність громадянину Щехорському Івану 

Дем'яновичу для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Вільямса, 12Fа 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 719/1583 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  № 2аF619/12/2670, 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 186F1 Земельного кодексу України, керуючись статтями 9, 79F1, 118, 186F1 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�діляни��

власність�2ромадянин��Щехорсьом��Іван�

Дем'янович��для�б�дівництва�та�обсл�2ов�вання

житлово2о�б�дин�,�2осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Вільямса,�12-а���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(А-8790).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок державному підприємству "Дарницький

вагоноремонтний завод" для експлуатації та обслуговування
під'їзної залізничної колії на вул. Машиністівській 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 720/1584 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 117 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", статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельних�діляно�площею�0,6029

2а�(адастровий�номер�8000000000:66:021:0025)

та�площею�1,0674�2а�(адастровий�номер

8000000000:66:265:0009)� державном�

підприємств��"Дарницьий�ва2оноремонтний

завод"���постійне�орист�вання�для�еспл�атації

та�обсл�2ов�вання�під'їзної�залізничної�олії�на

в�л.�Машиністівсьій���Дніпровсьом��районі

м.�Києва�(ате2орія�земель�-�землі�промисловості,

транспорт�,�зв'яз�,�енер2етии,�оборони�та

іншо2о�призначення,�заява�ДЦ�від�15.08.2014

№�01103-000144611-014,�справа�Д-6377).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу громадянину Грищенку Юрію Михайловичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Вітавській, 51Fе у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 707/1571 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
наявність детального плану території мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 20.12.2007 № 1463/4296 "Про затвердження детального плану території
мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському адміністративному районі м. Києва", та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�2ромадянин�

Грищен��Юрію�Михайлович��для�б�дівництва

та� обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вітавсьій,

51-е���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате2орія

земель�-�землі�житлової�та�2ромадсьої�заб�дови,

справа�№�А-16605).

2.�Передати�2ромадянин��Грищен��Юрію

Михайлович�,�за��мови�вионання�п�нт��3

цьо2о�рішення,���приватн��власність�земельн�

ділян��площею�0,0589�2а�(адастровий�номер

8000000000:90:044:0089)�для�б�дівництва�та

обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вітавсьій,

51-е���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної�2ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Грищен��Юрію�Михайлович�:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо2�статті�91�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�з2ідно�з�містоб�дівними��мовами�і

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під2отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становленом�

заонодавством�поряд�.

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

проладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації

існ�ючих� інженерних�мереж� і�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�необхідний�обся2�робіт�з

інженерної�під2отови�території�по�захист��її

від�підтоплення�та�затоплення�повеневими

водами,� по2одивши� їх� �становленом�

заонодавством�поряд�.

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

Департаментом�еономіи� та� інвестицій

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до2овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

поряд�� та� випадах,� встановлених

заонодавством.

3.6.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листах

Головно2о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

та�дизайн��місьо2о�середовища�від�09.09.2009

№�19-8874,�дочірньо2о�підприємства�"Інстит�т

Генерально2о�план��міста�Києва"�від�24.06.2008

№� 1416� та� Головно2о� �правління

Держзема2ентства���м.�Києві�від�12.08.2014�

№�19-26-0.3-4300/2-14.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно2о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу громадянці Костюк Тетяні Данилівні у власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Степана Сагайдака, 57 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 708/1572 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�2ромадянці�Костю

Тетяні� Данилівні� для� б�дівництва� та

обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Степана

Са2айдаа,�57���Дніпровсьом��районі�м.�Києва

(ате2орія�земель�-�землі�житлової�та�2ромадсьої

заб�дови,�справа�№�А-12347).

2.�Передати�2ромадянці�Костю�Тетяні

Данилівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо2о

рішення,���власність�земельн��ділян��площею

0,1000� 2а� (адастровий� номер

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

обмеженою�відповідальністю�"АМЕРИКАН

СМАЙЛ"�земельної�діляни�на�в�л.�Митрополита

Василя�Липівсьо2о�(в�л.�Урицьо2о),�3��

Солом'янсьом��районі�м.�Києва�з2ідно�з

додатом�до�цьо2о�рішення.

5.� Департамент�� земельних� рес�рсів

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

під2от�вати�в�двотижневий�термін�необхідні

матеріали�для�оформлення�до2овор���півлі-

продаж��земельної�діляни�(адастровий�номер

8000000000:72:143:0040)�площею�0,0536�2а�на

в�л.�Митрополита�Василя�Липівсьо2о�(в�л.

Урицьо2о),�3���Солом'янсьом��районі�м.�Києва

за�ціною�та�на��мовах,�визначених�цим�рішенням.

6.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"АМЕРИКАН�СМАЙЛ":

6.1.�Уласти�в�двотижневий�термін�до2овір

�півлі-продаж��земельної�діляни.

6.2.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�з2ідно�з�вимо2ами�статті�91�Земельно2о

одес��Ураїни.

7.�До2овором��півлі-продаж��земельної

діляни�встановити,�що�право�власності�на

земельн��ділян��переходить�до�по�пця�після

нотаріально2о�посвідчення�до2овор���півлі-

продаж��земельної�діляни�та�за��мови�сплати

по�пцем�повної�ціни�земельної�діляни,�а�таож

пені�(��разі�наявності)�відповідно�до�п�нтів�6

-�8��мов�продаж�,�затверджених�цим�рішенням.

8.�Попередити�товариство�з�обмеженою

відповідальністю�"АМЕРИКАН�СМАЙЛ",�що

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

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

Земельно2о�одес��Ураїни.

9.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�23.07.2015�№�832/1696

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю 

"АМЕРИКАН СМАЙЛ" земельної ділянки 
на вул. Митрополита Василя Липківського 

(вул. Урицького), 3 у Солом'янському районі м. Києва
1.�Виористов�вати�земельн��ділян��за�цільовим�призначенням.

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

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

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

3.�Питання�відшод�вання�відновної�вартості�зелених�насаджень�(ат�обстеження�зелених

насаджень�від�20.05.2003�№�84)�та�інші�питання�майнових�відносин�виріш�вати�в��становленом�

поряд�.

4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відповідно�до�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�04.02.2014

№�6/10152�"Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі".

5.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листах�Головно2о��правління�містоб�д�вання�та�архітет�ри

від�28.01.2003�№�18-159,�2оловно2о�державно2о�санітарно2о�ліаря�м.�Києва�від�06.08.2003�

№�5788,�Державно2о��правління�еоло2ії�та�природних�рес�рсів�в�м.�Києві�від�18.09.2003�

№�08-8-20/1271.

6.�Зарах�вати�до�с�м,�яі�по�пець�має�сплатити�за�земельн��ділян�,�аванс���с�мі�138910,50

2рн.�(сто�тридцять�вісім�тисяч�дев'ятсот�десять�2ривень�50�опійо),�сплачений�відповідно�до��2оди

№�31�від�13.03.2006,�та���с�мі�203418,57�2рн.�(двісті�три�тисячі�чотириста�вісімнадцять�2ривень

57�опійо),�сплачений�відповідно�до�додатово2о�до2овор��№�1�від�18.11.2013.�Решта�вартості

земельної�діляни���с�мі�874996,93�2рн.�(вісімсот�сімдесят�чотири�тисячі�дев'ятсот�дев'яносто

шість�2ривень�93�опійи)�сплач�ється�протя2ом�10�банівсьих�днів�від�дня�нотаріально2о

посвідчення�до2овор���півлі-продаж�.

7.�До2овором��півлі-продаж��земельної�діляни�передбачити,�що���разі�прострочення

вионання�2рошово2о�зобов'язання�по�пцю�необхідно�сплатити:

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

від�с�ми�прострочено2о�платеж��(2рошово2о�зобов'язання);

-�с�м��бор2��прострочено2о�платеж��з��рах�ванням�встановлено2о�індес��інфляції�за�весь�час

прострочення;

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

8.�Пеня�за�прострочення�вионання�по�пцем�2рошово2о�зобов'язання�за�до2овором��півлі-

продаж��підля2ає�сплаті�і�нарахов�ється�до�повно2о�фатично2о�вионання�по�пцем�тао2о

2рошово2о�зобов'язання,�але�не�більше�одно2о�ро�.

Київський міський голова 
В. Кличко
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8000000000:66:540:0084)�для�б�дівництва�та

обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Степана

Са2айдаа,�57���Дніпровсьом��районі�м.�Києва

із�земель�ом�нальної�власності�територіальної

2ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Костю�Тетяні�Данилівні:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо2�статті�91�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

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

проладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації

існ�ючих� інженерних�мереж� і�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�з2ідно�з�містоб�дівними��мовами�і

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,�що

дають�право�на�вионання�під2отовчих�та�б�дівельних

робіт,�одержаними�в��становленом��поряд�.

3.5.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листі

Головно2о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

та�дизайн��місьо2о�середовища�від�10.12.2007

№�19-14490.

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

Департаментом� еономіи� та� інвестицій

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до2овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд�

та�випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно2о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянину Живиці Олексію Станіславовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Бродівській, 148Fк у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 709/1573 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�2ромадянин�

Живиці�Олесію�Станіславович��для�б�дівництва

та� обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих� б�дівель� і� спор�д� на� в�л.

Бродівсьій,�148-���Голосіївсьом��районі�

м.�Києва�(ате2орія�земель�-�землі�житлової�та

2ромадсьої�заб�дови,�справа�№�А-12261).

2.�Передати�2ромадянин��Живиці�Олесію

Станіславович�,�за��мови�вионання�п�нт��3

цьо2о�рішення,���приватн��власність�земельн�

ділян��площею�0,0983�2а�(адастровий�номер

8000000000:90:053:0047)�для�б�дівництва�та

обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих� б�дівель� і� спор�д� на� в�л.

Бродівсьій,�148-���Голосіївсьом��районі�

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

територіальної�2ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Живиці�Олесію�Станіславович�:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо2�статті�91�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�з2ідно�з�містоб�дівними��мовами�і

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під2отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становленом�

заонодавством�поряд�.

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

проладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації

існ�ючих� інженерних�мереж� і�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�необхідний�обся2�робіт�з

інженерної�під2отови�території�по�захист��її

від�підтоплення�та�затоплення�повеневими

водами,� по2одивши� їх� в� �становленом�

заонодавством�поряд�.

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

Департаментом� еономіи� та� інвестицій

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до2овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд�

та�випадах,�встановлених�заонодавством.

3.6.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листах

Головно2о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

та�дизайн��місьо2о�середовища�від�14.12.2007

№�19-14715,�Державно2о��правління�охорони

наволишньо2о�природно2о�середовища�в�

м.�Києві�від�06.12.2012�№�05-08/7119,�дочірньо2о

підприємства�"Інстит�т�Генерально2о�план�

міста�Києва"�від�26.11.2007�№�3728�та�Головно2о

�правління�Держзема2ентства���м.�Києві�від

15.07.2014�№�0-26-0.31-3642/2-14.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно2о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянці Марущак Наталії Вікторівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Ватутіна, 73Fв у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 710/1574 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
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 землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�2ромадянці

Мар�ща�Наталії�Віторівні�для�б�дівництва�та

обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,

73-в���Солом'янсьом��районі�м.�Києва�(ате2орія

земель�-�землі�житлової�та�2ромадсьої�заб�дови,

справа�А-12766).

2.�Передати�2ромадянці�Мар�ща�Наталії

Віторівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо2о

рішення,���приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,0662� 2а� (адастровий� номер

8000000000:72:538:0119)�для�б�дівництва�та

обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,

73-в���Солом'янсьом��районі�м.�Києва�із�земель

Про передачу громадянці Абраменко Антоніні Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Шевченка, 30 у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 711/1575 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�2ромадянці

Абрамено�Антоніні�Іванівні�для�б�дівництва�та

обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих�б�дівель� і� спор�д� �� пров.

Шевчена,�30���Солом'янсьом��районі�м.�Києва

(ате2орія�земель�-�землі�житлової�та�2ромадсьої

заб�дови,�справа�А-9543).

2.�Передати�2ромадянці�Абрамено�Антоніні

Іванівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо2о

рішення,���приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,0806� 2а� (адастровий� номер

8000000000:72:329:0022)�для�б�дівництва�та

обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих�б�дівель� і� спор�д� �� пров.

Шевчена,�30���Солом'янсьом��районі�м.�Києва

із�земель�ом�нальної�власності�територіальної

2ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Абрамено�Антоніні�Іванівні:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо2�статті�91�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�з2ідно�з�містоб�дівними��мовами�і

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під2отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становленом�

заонодавством�поряд�.

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

проладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

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

��межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

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

Департаментом� еономіи� та� інвестицій

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до2овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд�

та�випадах,�встановлених�заонодавством.

3.6.�Вионати�вимо2и,�виладені���листах

Головно2о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

та�дизайн��місьо2о�середовища�від�26.12.2006

№�19-11289.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно2о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Приходьку Олексію Івановичу 
у власність земельної ділянки для будівництва та бслуговування

житлового будинку господарських будівель і споруд 
на вул. Бродівській, 92Fа у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 712/1576 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�2ромадянин�

Приходь��Олесію�Іванович��земельної�діляни

для�б�дівництва�та�обсл�2ов�вання�житлово2о

б�дин�,�2осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Бродівсьій,�92-а���Голосіївсьом��районі

м.�Києва�(ате2орія�земель�-�землі�житлової�та

2ромадсьої�заб�дови,�справа�№�Д-6820).

2.�Передати�2ромадянин��Приходь��Олесію

Іванович�,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо2о

рішення,���власність�земельн��ділян�

площею� 0,0088� 2а� (адастровий� номер

8000000000:90:130:0035)�для�б�дівництва�та

обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих� б�дівель� і� спор�д� на

в�л.�Бродівсьій,�92-а���Голосіївсьом��районі

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

територіальної�2ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Приходь��Олесію�Іванович�:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо2�статті�91�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�з2ідно�з�містоб�дівними��мовами�і

ом�нальної�власності�територіальної�2ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Мар�ща�Наталії�Віторівні:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо2�статті�91�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�з2ідно�з�містоб�дівними��мовами�і

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під2отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становленом�

заонодавством�поряд�.

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

проладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

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

��межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

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

Департаментом� еономіи� та� інвестицій

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до2овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд�

та�випадах,�встановлених�заонодавством.

3.6.�Вионати�вимо2и,�виладені���листах

Головно2о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

та� дизайн�� місьо2о� середовища� від

17.01.2008�№�19-523,�Головно2о��правління

Держзема2ентства���м.�Києві�від�11.08.2014�

№�19-26-0.3-4267/2-14.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно2о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про передачу громадянці Жданко Світлані Олександрівні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення

індивідуального садівництва на вул. Національної Гвардії, 21
(урочище Толока) у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 713/1577 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�2ромадянці�Ждано

Світлані�Олесандрівні�для�ведення�індивід�ально2о

садівництва�на�в�л.�Національної�Гвардії,�21

(�рочище�Толоа)���Деснянсьом��районі�м.�Києва

(ате2орія�земель�-�землі�сільсьо2осподарсьо2о

призначення,�справа�№�А-18225).

2.�Передати�2ромадянці�Ждано�Світлані

Олесандрівні,�за��мови�вионання�п�нт��3

цьо2о�рішення,�в�приватн��власність�земельн�

ділян��площею�0,1200�2а�(адастровий�номер

8000000000:62:179:0015)� для� ведення

індивід�ально2о�садівництва�на�в�л.�Національної

Гвардії,�21�(�рочище�Толоа)���Деснянсьом�

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

територіальної�2ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Ждано�Світлані�Олесандрівні:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо2�статті�91�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�земельній

ділянці�садово2о�б�дин��та�інших�необхідних

б�динів,�2осподарсьих�спор�д�тощо�питання

пайової��часті�та��ладення�з�Департаментом

еономіи�та�інвестицій�вионавчо2о�ор2ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�до2овор��про�пайов���часть

виріш�вати�в�поряд��та�випадах,�встановлених

заонодавством.

3.3.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листах

Головно2о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

та�дизайн��місьо2о�середовища�від�03.12.2010

№� 19-13218,� Головно2о� �правління

Держзема2ентства���м.�Києві�від�17.11.2014�

№�19-26-0.3-�6262/2-14.

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

проладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації

існ�ючих� інженерних�мереж� і�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно2о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянину Платоненку Петру Івановичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Ватутіна, 17Fа у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 715/1579 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�2ромадянин�

Платонен��Петр��Іванович��для�б�дівництва

та� обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,

17-а���Солом'янсьом��районі�м.�Києва�(ате2орія

земель�-�землі�житлової�та�2ромадсьої�заб�дови,

справа�А-17134).

2.�Передати�2ромадянин��Платонен��Петр�

Іванович�,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо2о

рішення,���приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,0612� 2а� (адастровий� номер

8000000000:72:519:0035)�для�б�дівництва�та

обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,

17-а���Солом'янсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної�2ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Платонен��Петр��Іванович�:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо2�статті�91�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�з2ідно�з�містоб�дівними��мовами�і

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під2отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становленом�

заонодавством�поряд�.

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

проладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

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

��межах�земельної�діляни.

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

Департаментом� еономіи� та� інвестицій

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до2овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд�

та�випадах,�встановлених�заонодавством.

3.5.�Вионати�вимо2и,�виладені���листах

Головно2о� �правління� містоб�д�вання,

архітет�ри�та�дизайн��місьо2о�середовища

від�08.04.2010�№�19-4436,�Головно2о��правління

Держзема2ентства���м.�Києві�від�26.08.2014�

№�19-26-0.3-4568/2-14.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно2о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю "БАУРІС" договору оренди 
земельної ділянки для реконструкції АЗС, 

будівництва кафеFмагазину на вул. Фрунзе, 58 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 734/1598 від 16 липня 2016 року
Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи звернення товариства з обмеженою

відповідальністю "БАУРІС" від 30.04.2013 № КОПF0017, Київська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до2овір�оренди

земельної�діляни�від�06.06.2012�№�85-6-00517

площею� 0,2270� 2а� (адастровий� номер

8000000000:85:289:0008),��ладений�між

Київсьою�місьою�радою�та�товариством�з

обмеженою�відповідальністю�"БАУРІС"�на

підставі�рішення�Київсьої�місьої�ради�від

01.12.2011� №� 797/7033� "Про� передач�

товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"БАУРІС"�земельної�діляни�для�реонстр�ції

АЗС,�б�дівництва�афе-ма2азин��на�в�л.�Фр�нзе,

58���Подільсьом��районі�м.�Києва"�(справа

№�А-20725).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної�в�до2оворі�оренди�земельної

діляни�від�06.06.2012�№�85-6-00517,�підля2ає

приведенню� �� відповідність� до� норм

заонодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"БАУРІС":

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�вионавчо2о�ор2ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)� до�менти,� визначені

заонодавством,�необхідні�для��ладання

додатової��2оди�про�поновлення�до2овор�

оренди�земельної�діляни�від�06.06.2012�

№�85-6-00517.

3.2.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листі

Департамент��земельних�рес�рсів�вионавчо2о

ор2ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної� адміністрації)� від� 02.09.2014�

№�057041-8660.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Приходько Олені Михайлівні 
у приватну власність земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Нікопольській, 24 у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 714/1578 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�2ромадянці

Приходьо�Олені�Михайлівні�для�еспл�атації

та� обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих� б�дівель� і� спор�д� на�

в�л.�Ніопольсьій,�24���Голосіївсьом��районі

м.�Києва�(ате2орія�земель�-�землі�житлової�та

2ромадсьої�заб�дови,�справа�№�А-6348).

2.�Передати�2ромадянці�Приходьо�Олені

Михайлівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо2о

рішення,���приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,0819� 2а� (адастровий� номер

8000000000:79:142:0211)�для�еспл�атації�та

обсл�2ов�вання� житлово2о� б�дин�,

2осподарсьих� б�дівель� і� спор�д� на�

в�л.�Ніопольсьій,�24���Голосіївсьом��районі

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

територіальної�2ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Приходьо�Олені�Михайлівні:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�вимо2�статті�91�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�з2ідно�з�містоб�дівними��мовами�і

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під2отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становленом�

заонодавством�поряд�.

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

проладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації

існ�ючих� інженерних�мереж� і�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�діляни.

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

Департаментом� еономіи� та� інвестицій

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до2овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд�

та�випадах,�встановлених�заонодавством.

3.5.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листах

Головно2о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

та�дизайн��місьо2о�середовища�від�10.03.2005

№�19-1682,�Державно2о��правління�охорони

наволишньо2о�природно2о�середовища�в�

м.�Києві�від�13.10.2011�№�05-08/5354,�дочірньо2о

підприємства�"Інстит�т�Генерально2о�план�

міста�Києва"�від�11.02.2005�№�293�та�Головно2о

�правління�Держзема2ентства���м.�Києві�від

25.06.2014�№�19-26-0.3-3236/2-14.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно2о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�ментами,

що�дають�право�на�вионання�під2отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становленом�

заонодавством�поряд�.

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

проладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації

існ�ючих� інженерних�мереж� і�спор�д,�що

знаходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відповідно

до�заонодавства.

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

в��становленом��поряд�.

3.6.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листах

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

від� 15.11.2013�№�19990/0/12-1/19-13� та

Головно2о��правління�Держзема2ентства���м.

Києві�від�12.02.2014�№�8-26-0.31-668/2-14.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян����поряд�,

встановленом��Заоном�Ураїни�"Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень".

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено� �� випадах, � передбачених

статтями�140,�143�Земельно2о�одес�

Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо2о�ор2ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

20.04.2016�р.�№�247

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх
демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховує

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРЯД.ОК. 
УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ» як виконавець послуг 

з централізованого опалення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо2о�ор2ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

20.04.2016�р.�№�247

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ 

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ» як виконавець цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 53/1366

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво
теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з

централізованого опалення і централізованого постачання
гарячої води та вартість витрат на проведення періодичної
повірки, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку

теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

НЕРУХОМОСТІ»
Розпорядження № 247 від 20 квітня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України
"Про теплопостачання", статті 7 Закону України "Про житловоFкомунальні послуги", постанов Кабінету Міністрів
України від 01 червня 2011 року № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житловоF
комунальні послуги", від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативноFправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою встановлення економічно
обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо2о�ор2ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

20.04.2016�р.�№�247

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо2о�ор2ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

20.04.2016�р.�№�247

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»

Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер2ію

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ� "ПОРЯД.ОК.� УПРАВЛІННЯ� ТА

ЕКСПЛУАТАЦІЯ�НЕРУХОМОСТІ",�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теплової

енер2ії� ТОВАРИСТВУ� З� ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"ПОРЯД.ОК.�УПРАВЛІННЯ

ТА� ЕКСПЛУАТАЦІЯ� НЕРУХОМОСТІ",� що

додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�постачання�теплової

енер2ії� ТОВАРИСТВУ� З� ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"ПОРЯД.ОК.�УПРАВЛІННЯ

ТА� ЕКСПЛУАТАЦІЯ� НЕРУХОМОСТІ",� що

додаються.

4.� Встановити� тарифи� на� посл�2и� з

централізовано2о�опалення�і�централізовано2о

постачання�2арячої�води,�що�надає�ТОВАРИСТВО

З� ОБМЕЖЕНОЮ� ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПОРЯД.ОК.�УПРАВЛІННЯ�ТА�ЕКСПЛУАТАЦІЯ

НЕРУХОМОСТІ"�я�вионавець�цих�посл�2,�що

додаються.

5.�Встановити�вартість�витрат�на�проведення

періодичної�повіри,�обсл�2ов�вання�і�ремонт

вартирних�засобів�облі��теплової�енер2ії,��

том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та

монтаж�після�повіри,�що�нарахов�є�ТОВАРИСТВО

З� ОБМЕЖЕНОЮ� ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПОРЯД.ОК.�УПРАВЛІННЯ�ТА�ЕКСПЛУАТАЦІЯ

НЕРУХОМОСТІ"� я� вионавець� посл�2� з

централізовано2о�опалення,�що�додаються.

6.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо2о�оприлюднення.

7.� Контроль� за� вионанням� цьо2о

розпорядження�поласти�на�заст�пниів�2олови

Київсьої�місьої�державної�адміністрації�з2ідно

з�розподілом�обов'язів.

Голова В. Кличко 

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 586,49

2 Інші споживачі (крім населення) 1417,25

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 576,57

2 Інші споживачі (крім населення) 1407,33

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 53/1366

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо2о�ор2ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

20.04.2016�р.�№�247

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 55/1368

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 56/1369

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 57/1370

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 54/1367

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

1. Населення 9,92

2. Інші споживачі (крім населення) 9,92

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн

1. Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 Гкал 594,95

2. Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб.м 39,44 

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової
енергії, грн

Жовтень 22,92

Листопад 45,84

Грудень 45,84

Січень 45,84

Лютий 45,84

Березень 45,84

Квітень 22,92

Приміта.�Вартість�витрат�на�проведення

періодичної�повіри,�обсл�2ов�вання�і�ремонт

вартирних�засобів�облі��теплової�енер2ії,��

том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та

монтаж�після�повіри,�нарахов�ється���сладі

посл�2и�з�централізовано2о�опалення�щомісяця

протя2ом�опалювально2о�сезон��споживачам,

вартири�яих�обладнано�вартирними�засобами

облі��теплової�енер2ії,�залежно�від�ільості

таих�засобів�облі��шляхом�додавання�плати

за� проведення� періодичної� повіри,

обсл�2ов�вання�і�ремонт��вартирних�засобів

облі��теплової�енер2ії�до�за2альної�вартості

посл�2�з�централізовано2о�опалення.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïðî ï³äñóìêè êîíêóðñ³â ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,

ùî â³äáóëèñÿ 23 òðàâíÿ 2016 ðîêó

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- äèðåêòîðà Ìóçåþ âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè Ë.Óêðà¿íêè, Ì. Ëèñåíêà, Ï. Ñàêñàãàí-

ñüêîãî, Ì. Ñòàðèöüêîãî;

- äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî öåíòðó íàðîäíî¿ êóëüòóðè "Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà";

- äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà;

- äèðåêòîðà Ìóçåþ êíèãè ³ äðóêàðñòâà Óêðà¿íè.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ êóëü-

òóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;

àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåí-

íÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðî-

áîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà

àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü

ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêî-

ìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîç-

âèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â-01004,

áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ÷åòâåðòîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,6 êâ. ì,

ðîçòàøîâàí³ â áóäèíêó 2/4 íà âóëèö³ Îëüã³íñüêèé (ïðèì³ùåííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 94 "Åëëàäà"
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà").

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2016- 1447600,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, òåë. 253-00-86).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äîäàòêîâ³ îñâ³òí³ ïîñëóãè (êóðñè ïî øâèäêî

÷èòàííþ) íà 2 ðîêè.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü: ø³ñòü ãîäèí íà òèæäåíü çã³äíî ãðàô³êà.
Îðåíäíà ñòàâêà — 15% , ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó áåç ÏÄÂ — 37,70 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

22.06.2016 îá 11.20 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â,

âóë. Ïåòðà Áîëáà÷àíà, 8, êîðïóñ 1) ñóääÿ Êîáèëÿíñüêèé Ê. Ì. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â

àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/7594/16 çà ïîçîâîì ÃÎ "Ãðîìàäÿíñüêèé ïðàâîçàõèñò" äî

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.03.2016 ¹ 237/237 â ÷àñòèí³.

Øàíîâí³ ñï³ââëàñíèêè áóäèíêó ¹ 30 ïî âóë. Óðë³âñüêà ó ì. Êèºâ³

ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" ïîâ³äîìëÿº, ùî ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ àêòó

ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ áóäèíêó ¹ 30 ïî âóë.Óðë³âñüêà ó ì. Êèºâ³ íà óïðàâë³ííÿ äî ÎÑÁÁ "Óðë³âêà",

äîãîâîðè ç óòðèìàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ïðèïèíÿþòü ñâîþ ä³þ ç 31.05.2016.

формат�А2�(660х560�мм):�01034, Київ, в�л. Володимирсь�а, 51-а,
репроцентр��азети�«Хрещати�».�repro.kreschatic.kiev.ua
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¹

ç/ï
Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè

Ìåòà ïðîâåäåííÿ

îö³íêè

Âàðò³ñòü ðîá³ò,

ãðí/ñòðîê âèêî-

íàííÿ, êàëåí-

äàðíèõ äí³â

Ïåðåìî-

æåöü êîí-

êóðñó

1.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 23,4 êâ.ì, ùî ðîçòà-

øîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 35, ë³ò. À

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòè-

çàö³¿ øëÿõîì âèêóïó

îðåíäàðåì

2250/3

ÔÎÏ Ëüîä³í

Þð³é Ïåò-

ðîâè÷

2.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 39,1 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâà-

í³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
ïðîâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 7/1, ë³ò. Á

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòè-

çàö³¿ øëÿõîì âèêóïó

îðåíäàðåì

2000/5

ÒÎÂ "Åêñ-

ïåðòíî-êîí-

ñàëòèíãîâèé

ñîþç"

3.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 99,8 êâ.ì, ùî ðîçòà-

øîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Àðòåìà, 55, ë³ò. À

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòè-

çàö³¿ øëÿõîì âèêóïó

îðåíäàðåì

2500/3

ÔÎÏ Ëüîä³í

Þð³é Ïåò-

ðîâè÷

4.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 13,9 êâ.ì, ùî ðîçòà-

øîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Øóìñüêîãî Þð³ÿ, 4-à, ë³ò. À

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿

âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòè-

çàö³¿ øëÿõîì âèêóïó

îðåíäàðåì

2100/5

ÒÎÂ "Åêñ-

ïåðòíî-êîí-

ñàëòèíãîâèé

ñîþç"

До�&ва�и��ерівни�ів�підприємств,�&станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�НКРЕКП�від�24.05.2016�№ 826�“Про�встановлення�на�травень�2016�ро���єдиних�роздрібних�тарифів�на

еле�тричн��енер�ію,�що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім�населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення,

на�території�У�раїни”�єдині�роздрібні�тарифи�на�еле�тричн��енер�ію, що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім

населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення, на�території�У�раїни���червні�2016�ро�&�становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії�&�місті�Києві�з�&рах&ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�червня�2016�ро�&

І��лас
напр&�и
(27,5��В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ��лас�
напр&�и�
(до�27,5
�В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�транспор-
т��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

130,68 26,14 156,82 168,48 33,70 202,18

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

82,50 16,50 99,00 82,50 16,50 99,00

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 78,41 15,68 94,09 101,09 20,22 121,31

Інші��одини�доби 130,68 26,14 156,82 168,48 33,70 202,18

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво�ратном&�роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�04.12.2015�№04-1/14438):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00
з�11.00�до�20.00
з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00
з�20.00�до�23.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ×ÅÐÂÍ² 2016 ðîêó ç 22.00 äî 4.00.
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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 47661

27 òðàâíÿ 2016 ð.

¹56(4826)
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²íòåðåñè êàíàäñüêî¿ êîìïàí³¿ WWM
óñóïåðå÷ ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì
Êàíàäñüêà ã³ðíè÷à êîìïàí³ÿ

WorldWide Minerals Ltd. (WWM)

ìàº íàì³ð ñóäèòèñÿ ç Êàçàõ-

ñòàíîì, çâèíóâà÷óþ÷è éîãî â

íåâèêîíàíí³ çîáîâ’ÿçàíü íå-

³ñíóþ÷î¿ äåðæàâè ÑÐÑÐ.

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó 1996-1997 ÐÎÊÀÕ êîìïàí³ÿ ³í-
âåñòóâàëà êîøòè â ðîçðîáêó íàéá³ëü-
øèõ óðàíîâèõ çàïàñ³â ó Êàçàõñòà-
í³,àëå â ï³äñóìêó âñ³ ¿¿ îïåðàö³¿ áó-
ëî çãîðíóòî, êîìïàí³ÿ çáàíêðóòó-
âàëà, à ¿¿ àêòèâè ³ ìàéíî ðîçïðî-
äàíî. Ïðè öüîìó âñþ âèíó çà ñâîþ
ô³íàíñîâó íåñïðîìîæí³ñòü êîì-
ïàí³ÿ íàìàãàºòüñÿ ïîêëàñòè íà Êà-
çàõñòàí. Êàçàõñòàíñüêà ñòîðîíà, ó
ñâîþ ÷åðãó, âêàçóâàëà íà òå, ùî
World Wide Minerals äîïóñêàëà ñåð-
éîçí³ ïîðóøåííÿ íàö³îíàëüíîãî
çàêîíîäàâñòâà ³ íå âèêîíàëà çî-
áîâ’ÿçàíü óãîäè. Çîêðåìà, WWM
óçÿëà íà ñåáå óïðàâë³ííÿ Ï³âí³÷-
íèì óðàíîäîáóâíèì êîìïëåêñîì ³
ö³ëèííèì ã³ðíè÷î-õ³ì³÷íèì êîì-
á³íàòîì (ÖÃÊÕ).

Ó 1997 ðîö³ êàíàäñüêà êîìïà-
í³ÿ çâåðíóëàñÿ äî óðÿäó Êàçàõñòà-
íó ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ íà
ïðîäàæ óðàíó â ÑØÀ, ó â³äïîâ³äü
æå îòðèìàëà â³äìîâó, âíàñë³äîê
òîãî, ùî åêñêëþçèâíå ïðàâî íàäà-
ëè àìåðèêàíñüê³é êîìïàí³¿
Nukeminc. WWM çóïèíèëà âèðîá-
íèöòâî,ìîòèâóþ÷è ñâî¿ ä³¿ â³äñóò-
í³ñòþ ìîæëèâîñò³ çáóòó óðàíó. Êà-
çàõñòàí ðîç³ðâàâ êîíòðàêò ç êàíàä-
ñüêèì òîâàðèñòâîì ÷åðåç íåâèêî-
íàííÿ âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàíü
³ ñêëàäíîãî ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷-
íîãî ñòàíîâèùà ÖÃÊÕ. Ó òîé ìî-
ìåíò ï³äïðèºìñòâî ïðîñòîþâàëî,
ïåðåáóâàþ÷è íà ìåæ³ áàíêðóòñòâà,
óòâîðèëàñÿ âåëèêà çàáîðãîâàí³ñòü
ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ðîñëî ñîö³àëü-
íå íåâäîâîëåííÿ ïðàö³âíèê³â.World
Wide Minerals óæå ê³ëüêà ðàç³â ïî-
äàâàëà äî ñóäó íà óðÿä Êàçàõñòàíó
³ «Êàçàòîìïðîì» ó ì³æíàðîäíèé
àðá³òðàæ â Ñòîêãîëüì³ é àìåðè-
êàíñüê³ ñóäè.Àëå âñ³ êîëèøí³ ñïðî-
áè ïîâåðíóòè àêòèâè àáî îòðèìà-
òè êîìïåíñàö³þ íå óâ³í÷àëèñÿ óñï³-
õîì.Ôåì³äà íåçì³ííî çàéìàëà ïî-
çèö³þ Êàçàõñòàíó. Çîêðåìà, ÿê çà-
çíà÷èâ Àïåëÿö³éíèé ñóä îêðóãó
Êîëóìá³ÿ (ÑØÀ), «ð³øåííÿ âèäà-
âàòè ÷è íå âèäàâàòè åêñïîðòíó ë³-
öåíç³þ...º ñóâåðåííîþ ä³ºþ Êàçàõ-
ñòàíó, çàñíîâàíîþ íà âíóòð³øí³õ
çàêîíàõ ³ óêàçàõ ðåñïóáë³êè».

Òóò çàóâàæèìî ùå îäíó ³ñòîò-
íó äåòàëü, ÿêà ³ äîçâîëèëà â ö³é ñó-
ïåðå÷ö³ ïîñèëàòèñÿ íà âíóòð³øíº
çàêîíîäàâñòâî Êàçàõñòàíó. Ñïðà-
âà â òîìó, ùî ó Êàíàäè íå áóëî óãî-
äè ïðî çàîõî÷åííÿ ³ âçàºìíèé çà-

õèñò ³íâåñòèö³é ç ÐÊ,òîä³ ÿê ó ÑØÀ
âîíà áóëà. ² òîìó çàîõî÷åííÿ àìå-
ðèêàíñüêî¿ êîìïàí³¿ Nukem inc ç
áîêó Êàçàõñòàíó, ùî âèäàëà ¿é åêñ-
êëþçèâíå ïðàâî íà òîðã³âëþ óðà-
íîì, âèãëÿäàº ö³ëêîì ëîã³÷íèì.
Óò³ì,êîìïàí³ÿ World Wide Minerals
íà öüîìó íå çàñïîêî¿ëàñÿ. 28 ñ³÷íÿ
2016-ãî Àðá³òðàæíèé òðèáóíàë Êà-
íàäè ðîçãëÿíóâ ³ çàäîâîëüíèâ ïî-
çîâ êàíàäñüêî¿ ã³ðñüêî¿ êîìïàí³¿
äî Êàçàõñòàíó.Ïðè öüîìó ñóìà ïðå-
òåíç³é çíà÷íî çðîñëà. ßêùî â 2001
ðîö³ World Wide Minerals îö³íþâà-
ëà âòðàòó ³íâåñòèö³é ó 25 ìëí äî-
ëàð³â, à çáèòîê â 1 ìëðä äîëàð³â,
òî ñüîãîäí³ ñóìà ïîçîâó ïåðåâè-
ùèëà 3 ìëðä äîëàð³â.

Êàíàäñüêà ñòîðîíà ïîñèëàºòü-
ñÿ íà Äâîñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïðî ³í-
âåñòèö³¿ ì³æ Êàíàäîþ ³ ÑÐÑÐ â³ä
1989 ðîêó, ÿêèé ãàðàíòóº çàõèñò
êàíàäñüêèõ ³íâåñòèö³é.Öþ ïîçèö³þ
ï³äòðèìàâ íå ëèøå Àðá³òðàæíèé
òðèáóíàë, àëå ³ óðÿä Êàíàäè, ÿêèé
çàÿâèâ, ùî Êàçàõñòàí º ïðàâîíà-
ñòóïíèêîì óñ³õ ³íâåñòèö³éíèõ çî-
áîâ’ÿçàíü ÑÐÑÐ. ²íòåðåñè êàíàä-
ñüêî¿ êîìïàí³¿ ïðåäñòàâëÿº þðè-
äè÷íà ô³ðìà Jones Day’s Global
Disputes. ¯¿ ñòàðøèé þðèñò Áàéæó
Âàñàí³,ÿêèé â³äïîâ³äàº çà öåé ïðî-
öåñ, ïîâ³äîìèâ êàíàäñüê³é ïðåñ³,
ùî «öå ³ñòîðè÷íå ð³øåííÿ â ãàëó-
ç³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Âïåðøå
ÿêàñü ³íøà êðà¿íà, êð³ì Ðîñ³¿, áóäå
ðîçãëÿäàòèñÿ â ÿêîñò³ þðèäè÷íî-
ãî íàñòóïíèêà ì³æíàðîäíîãî ³í-
âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, óêëàäåíî-
ãî ÑÐÑÐ».

Êàçàõñòàí í³ÿê íå ìîæå ââàæà-
òèñÿ ïðàâîíàñòóïíèêîì ÑÐÑÐ òî-
ìó, ùî öþ ðîëü óçÿëà íà ñåáå Ðî-
ñ³ÿ. 21 ãðóäíÿ 1991 ðîêó, êîëè ÐÔ
áóëà âèñóíóòà ³ ð³øåííÿì Ðàäè ãëàâ
äåðæàâ ÑÍÄ ï³äòðèìàíà ³äåÿ äåð-
æàâè-ïðîäîâæóâà÷à ç òèì,ùîá Ðî-
ñ³ÿ «ïðîäîâæèëà ÷ëåíñòâî ÑÐÑÐ â
ÎÎÍ, âêëþ÷àþ÷è ïîñò³éíå ÷ëåí-
ñòâî â Ðàä³ áåçïåêè òà ³íøèõ ì³æ-
íàðîäíèõ îðãàí³çàö³ÿõ». ²ç òî÷êè
çîðó ì³æíàðîäíîãî ïðàâà öå îçíà-
÷àëî, ùî íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ðåñ-
ïóáë³ê êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, ÿê³ ïðî-
ãîëîñèëè ñåáå íîâèìè äåðæàâàìè
(âèíÿòîê ñêëàëè ïðèáàëò³éñüê³ ðåñ-
ïóáë³êè Ëàòâ³ÿ, Ëèòâà é Åñòîí³ÿ),
ÐÔ çàëèøèëàñÿ êðà¿íîþ-ïðîäîâ-
æóâà÷åì ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â êîëèø-
íüîãî ÑÐÑÐ ³ ³ñíóþ÷èõ äî íüîãî
ÐÐÔÑÐ ³ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Êîì-

ïàí³ÿ WWM íå ïðàöþâàëà â óìî-
âàõ ÑÐÑÐ, ³ âæå ò³ëüêè ç ö³º¿ ïðè-
÷èíè íå ìîæå àïåëþâàòè äî äàíî-
ãî äîãîâîðó.

Óïðîäîâæ 1989 ðîêó ÑÐÑÐ óêëàâ
óãîäè ïðî çàîõî÷åííÿ ³ âçàºìíèé
çàõèñò êàï³òàëîâêëàäåíü ³ç â³ñü-
ìîìà åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèìè
äåðæàâàìè Çàõîäó. Ïåðøèì ïàðò-
íåðîì ÑÐÑÐ ó ñôåð³ âçàºìíîãî çà-
õèñòó ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ñòàëà
Ô³íëÿíä³ÿ. ßêùî ãîâîðèòè ïðî âå-
ëèê³ êðà¿íè, òî â òîìó æ 1989 ðîö³
¿¿ ïðèêëàä íàñë³äóâàëè Âåëèêîáðè-
òàí³ÿ, ÔÐÍ, Êàíàäà òà ²òàë³ÿ.Ó íà-
ñòóïíîìó, 1990-ìó, äâîñòîðîíí³
àíàëîã³÷í³ äîãîâîðè áóëî óêëàäå-
íî ùå ç 4 åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíè-
ìè äåðæàâàìè, à ïîò³ì ç Êèòàºì ³
Òóðå÷÷èíîþ.

Ó æîäí³é êîëèøí³é ðàäÿíñüê³é
ðåñïóáë³ö³ íå âèçíàþòüñÿ ï³äïè-
ñàí³ â öåé ÷àñ ì³æíàðîäí³ äîãîâî-
ðè, ÿêùî âîíè ñóïåðå÷àòü íàö³î-
íàëüíèì ³íòåðåñàì. Çîêðåìà,òàê³
íîðìè º â çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè.
Áóëî á íåðîçóìíî âèìàãàòè ñüîãî-
äí³ â³ä Êèºâà âèêîíàííÿ ñòàðèõ
ðàäÿíñüêèõ çîáîâ’ÿçàíü, ÿê³, íà-
ïðèêëàä, ïåðåøêîäæàþòü ³íòåãðà-
ö³¿ ç ªâðîïîþ.

Êàíàäà,âèçíàþ÷è âèìîãè WWM,
ïî ñóò³, çàêëèêàº Êàçàõñòàí ïîâåð-
íóòèñÿ äî ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî.
Äîñèòü çãàäàòè ³ñòîð³þ Ñåìèïàëà-
òèíñüêîãî âèïðîáóâàëüíîãî ïîë³-
ãîíó â Êàçàõñòàí³. Â³éñüêîâî-ïðî-
ìèñëîâèé êîìïëåêñ ÑÐÑÐ íå áà-
æàâ ó æîäíîìó ðàç³ â³äìîâëÿòèñÿ
â³ä ÿäåðíèõ àìá³ö³é.Àëå êîëè ðåñ-
ïóáë³êè îãîëîñèëè ñóâåðåí³òåò,
çìèðèâñÿ ³ç âòðàòîþ ñòðàòåã³÷íî-
ãî îá’ºêòà. Äî ñëîâà, ïåðøèì ð³-
øåííÿì Ïðåçèäåíòà íåçàëåæíîãî
Êàçàõñòàíó ñòàâ Óêàç ïðî çàêðèò-
òÿ ïîë³ãîíó.

Â îäíîìó ç³ ñâî¿õ íåäàâí³õ ³í-
òåðâ’þ (29.04.2016) ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Í³äåðëàíä³â Ìàðê Ðþòòå â³äçíà-
÷èâ ñïðèÿòëèâèé ³íâåñòèö³éíèé
êë³ìàò ó Êàçàõñòàí³: 

«Îñòàííÿ äîïîâ³äü ç «Äî â³äàí-
íÿ á³çíåñó», îïóáë³êîâàíà Ñâ³òî-
âèì áàíêîì, ïîêàçóº, ùî Êàçàõ-
ñòàí ï³äíÿâñÿ íà 12 ïóíêò³â — íà
41-øå ì³ñöå â 2014-2015 ðîêàõ. Öå
çíà÷íå äîñÿãíåííÿ, ³ ÿ óïåâíåíèé,
ùî Êàçàõñòàí çáåðåæå öåé òåìï», —
ï³äêðåñëèâ â³í.

Ùî æ ðîáèòü óðÿä Êàíàäè, ï³ä-
òðèìóþ÷è ïðåòåíç³¿ WWM äî Êà-
çàõñòàíó? Õòî çíàº, ìîæëèâî, òóò
ïðèñóòí³é êîðóïö³éíèé ìîìåíò?
Àäæå ñóìè ïîçîâ³â WWM äî Êà-
çàõñòàíó ðîñòóòü ó ãåîìåòðè÷í³é
ïðîãðåñ³¿. Â³äïîâ³ñòè íà öå ïèòàí-
íÿ, ìè, çâè÷àéíî, íå çìîæåìî, àëå
³ çðîçóì³òè ìîòèâè, ÿêèìè êåðóº-
òüñÿ êàíàäñüêèé óðÿä,òåæ äóæå íå-
ïðîñòî �

êîíôë³êò
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