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Êè¿â ñïîðòèâíèé

Ñâÿòêóâàííÿ ñòàðòóâàëè ìàñî-
âèì âåëîïàðàäîì, íà ÿêèé ç’¿õà-
ëèñÿ âåëîñèïåäèñòè ç óñ³õ êóòî÷-
ê³â Êèºâà. Ó÷àñòü ó íüîìó âçÿâ ³
ãîëîâà ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷êî ç³
ñâî¿ìè çàñòóïíèêàìè. Â³òàë³é
Âîëîäèìèðîâè÷ ïîäÿêóâàâ óñ³ì
âåëîñèïåäèñòàì, ÿê³ ïðèºäíàëè-
ñÿ äî çàõîäó, ³ çàóâàæèâ, ùî òàêèé
ìàñîâèé çà¿çä º íàéêðàùîþ äå-
ìîíñòðàö³ºþ, ùî ñòîëèöÿ Óêðà-
¿íè — ñïîðòèâíå ì³ñòî. Î÷³ëüíèê
ïîîá³öÿâ, ùî ³ íàäàë³ äáàòèìå ïðî
ðîçâèòîê âåëî³íôðàñòðóêòóðè é
íàãîëîñèâ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
âåëîñèïåäè ïåðåäàäóòü íàâ³òü ïî-
ë³öåéñüêèì, àáè ò³ ïàòðóëþâàëè
íà íèõ âóëèö³.

À áåç áëàãîä³éíîãî «Ïðîá³ãó ï³ä
êàøòàíàìè» óæå é âàæêî óÿâèòè
ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Êèºâà. Çà ïîïå-
ðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè îðãàí³çà-
òîð³â, äî íüîãî äîëó÷èëèñÿ ïîíàä

9 òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â. Òðàäèö³éíî
êîøòè, ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ ïðîá³ãó, ïå-
ðåäàäóòü Öåíòðó äèòÿ÷î¿ êàðä³î-
ëîã³¿ òà êàðä³îõ³ðóðã³¿ ÌÎÇ Óêðà-
¿íè. Ó ðàìêàõ çàõîäó â³äáóëîñÿ
ï’ÿòü çàá³ã³â: «ïðîá³ã â õîäóíêàõ» —
òóò çìàãàëèñÿ ìàëþêè â³ä 6-òè äî
14-òè ì³ñÿö³â, ÿê³ ùå íå âì³þòü
ñàìîñò³éíî õîäèòè, äèòÿ÷èé çàá³ã
(äëÿ ä³òåé äî 15-òè ðîê³â), çàá³ã
ñïîðòñìåí³â, çàá³ã Ìóæí³õ (ó÷àñòü
ó ÿêîìó áðàëè ëþäè íà â³çêàõ) òà,
âëàñíå, áëàãîä³éíèé çàá³ã, äî ÿêî-
ãî íàéìàñîâ³øå äîëó÷èëèñÿ êè-
ÿíè.

Êè¿â ìèñòåöüêèé

Ãîëîâíîþ ðîäçèíêîþ ñòàâ ôåñ-
òèâàëü «Äåíü Êèºâà. Ñâÿòî íà ïà-
ãîðáàõ». Â³í îá’ºäíàâ îäðàçó 5 ëî-
êàö³é, 5 ñöåí òà ïîíàä 40 àðòèñ-
ò³â. Ïðè÷îìó êîæíå ì³ñöå «ïðà-
öþâàëî» íà ñâîãî ãëÿäà÷à. Íà Ìè-
õàéë³âñüê³é ïëîù³ çâó÷àëè êîá-

çàðñüê³ ï³ñí³ òà ìóçèêà áàðîêî, à
«Â³ëüíèé äâîðèê» íà Àíäð³¿âñüêî-
ìó óçâîç³ ç³áðàâ ïðèõèëüíèê³â âó-
ëè÷íèõ ìóçèêàíò³â òà ì³ñüêîãî
ôîëüêëîðó. Íà Êîíòðàêòîâ³é ïëî-
ù³ îáëàøòóâàëè çîíè ôóä-êîðò òà
â³äêðèëàñü «Ìîëîäà ñöåíà», äå âè-
ñòóïàëè ìîëîä³ êè¿âñüê³ âèêîíàâ-
ö³. Êð³ì òîãî, òàì ïðîâåëè òðàäè-
ö³éíèé óæå ôåñòèâàëü óêðà¿íñüêèõ
âèðîáíèê³â. Äëÿ êíèãîìàí³â íà
Ïåéçàæí³é àëå¿ îðãàí³çóâàëè «Ë³-
òåðàòóðíó ñöåíó», äå ïðîòÿãîì
äâîõ äí³â ÷èòàëè òâîðè òà âëàøòó-
âàëè êíèæêîâèé ÿðìàðîê.

Êð³ì òîãî, íà Ñîô³éñüê³é ïëî-
ù³ çðîáèëè ñïðîáó âñòàíîâèòè ðå-
êîðä ³ç íàéìàñîâ³øîãî «Óðîêó àíã-
ë³éñüêî¿». Â³òàë³é Êëè÷êî òàêîæ
âçÿâ ó÷àñòü ó ñïðîá³ ïîáèòè ñâ³-
òîâèé ðåêîðä Ã³ííåñà ó íîì³íàö³¿
«Íàéá³ëüøèé óðîê àíãë³éñüêî¿ ìî-
âè». ×è âäàëîñÿ öå, ñòàíå â³äîìî
íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ, êîëè ïðèñê³ï-
ëèâå æóð³ îòðèìàº â³ä îðãàí³çà-
òîð³â óðîê³â òî÷í³ äàí³ ïðî ê³ëü-
ê³ñòü ó÷àñíèê³â. Òàêîæ â àêö³¿ âçÿ-
ëè ó÷àñòü â³öå-ïðåì’ºð ç ïèòàíü
ºâðî³íòåãðàö³¿ ²âàííà Êëèìïóø-
Öèíöàäçå òà íàðîäíèé äåïóòàò
Ìóñòàôà Íàéºì. Äî ñëîâà, ì³ñü-
êèé ãîëîâà íàãàäàâ, ùî ñòîëè÷íà
âëàäà âñ³ëÿêî ñïðèÿº ðîçâèòêó òà
ïîïóëÿðèçàö³¿ áåçêîøòîâíèõ êóð-
ñ³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè Capital English.

Êè¿â îñîáëèâèé

Âîäíî÷àñ «Õðåùàòèê» âèîêðå-
ìèâ ç³ ù³ëüíî¿ êàíâè ñâÿòêóâàíü
äâà îñîáëèâ³, àäæå ö³ ïðåçåíòè äî
Äíÿ ì³ñòà äàðóâàòèìóòü ðàä³ñòü êè-
ÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñòà ùå äîâãî. Íà-

ñàìïåðåä öå â³äêðèòòÿ ôîíòàí³â íà
Ðóñàí³âñüêîìó êàíàë³. Öå óí³êàëü-
íèé îá’ºêò, ÿêîìó âèïîâíèëîñÿ 40
ðîê³â, ³ ÿêèé âïðîäîâæ ìèíóëèõ ÷î-
òèðüîõ ðîê³â íå ïðàöþâàâ. Òåïåð
éîãî ïåðåòâîðèëè íà ñïðàâæíº äè-
âî ³ç ï³äñâ³òêîþ ³ ìóçè÷íèì ñóïðî-
âîäîì (ïðàöþâàòèìå ïî ï’ÿòíèöÿõ
òà âèõ³äíèõ óâå÷åð³).

«Ðàçîì ³ç ìåðîì ³ êîìàíäîþ â
åêñòðåìàëüíèõ ïîãîäíèõ óìîâàõ
â³äêðèëè 4 ôîíòàíè íà Ðóñàí³â-
ñüêîìó êàíàë³. Íàøà ìåòà — ùîá
òàì áóëî 16 ôîíòàí³â, ïî 8 ³ç êîæ-
íîãî áîêó â³ä ï³øîõ³äíîãî ìîñòà.
Ïëàíóºìî öå çðîáèòè äî ÷åðâíÿ
2017-ãî»,— çàçíà÷èâ äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Îëåñü Ìàëÿðåâè÷.

Ùå îäíèì çíàêîâèì ïîäàðóí-
êîì ì³ñòó ñòàëî â³äêðèòòÿ íà Ïåé-
çàæí³é àëå¿ íîâî¿ ñêóëüïòóðè
«Àë³ñà». Àâòîðîì ìîíóìåíòó ñòàâ
êè¿âñüêèé ñêóëüïòîð Êîñòÿíòèí
Ñêðèòóöüêèé. Íà ñòâîðåííÿ àðò-
îá’ºêòà ï³øëî òðè ðîêè, äâ³ òîí-
íè áåòîíó, êåðàì³êè, ìîçà¿êè òà
ìåòàëó. Â³äêðèòòÿì ö³º¿ ñêóëüï-
òóðè àâòîðñüêèé êîëåêòèâ çàê³í-
÷óº ñòâîðåííÿ äèòÿ÷îãî àðò-ïðîñ-
òîðó «Àë³ñà ó Êðà¿í³ ìð³é», ÿêå
òðèâàëî â³ñ³ì ðîê³â. Íîâà ìåø-
êàíêà Ïåéçàæêè, ñõîæå, ìàº óñ³
øàíñè ñòàòè òàêîþ æ çíàêîâîþ
äëÿ öüîãî ì³ñöÿ, ÿê Ìàëåíüêèé
ïðèíö ÷è Ê³øêà-ñîðîêîí³æêà.
«Ìàºìî íàä³þ, ùî, äîòîðêíóâ-
øèñü äî ö³º¿ ä³â÷èíêè, âàø³ áà-
æàííÿ ïî÷íóòü çä³éñíþâàòèñÿ, à
æèòòÿ íàïîâíèòüñÿ ïðèºìíèìè
³ íåñïîä³âàíèìè ïîä³ÿìè»,— çà-
çíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî, â³äêðèâàþ÷è
öåé äèâîâèæíèé àðò-îá’ºêò �

Äåíü íàðîäæåííÿ ð³äíîãî ì³ñòà
� Ó Êèºâ³ âëàøòóâàëè âåëîïðîá³ã, â³äêðèëè äèâîâèæíèé ôîíòàí, çàìàõíóëèñÿ íà ðåêîðä

³ ïðîñòî ãàðíî ïîãóëÿëè

Ç ïî÷àòêó ðîêó 
ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà»
ïåðåðàõóâàëî 
äî áþäæåòó ì³ñòà 
ìàéæå 68 ìëí ãðí

Ìàéæå 68 ìëí ãðí íàä³éøëî äî ñòî-

ëè÷íîãî áþäæåòó çà êîðèñòóâàííÿ

ì³ñöÿìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ äëÿ

ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ïðî-

òÿãîì 2016 ðîêó. Ïëàí ïåðåâèêîíà-

íî íà 25 %. «Ìè ïðîäîâæóºìî âæè-

âàòè àêòèâíèõ çàõîä³â äëÿ ïîêðàùåí-

íÿ ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè ç áîêó ðîç-

ïîâñþäæóâà÷³â ðåêëàìè»,— ïîÿñíèâ

â. î. äèðåêòîðà ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà»

Îëåêñàíäð Ñìèðíîâ.

Çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âðàäè «Ïðî

áþäæåò ì. Êèºâà íà 2016 ð.», ð³÷íà

ïëàíîâà ñóìà â³äðàõóâàíü äî ñïåö-

ôîíäó ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ â³ä ðîçì³-

ùåííÿ ðåêëàìè ñòàíîâèòü ïîíàä

157,8 ìëí ãðí.

Íàãàäàºìî, ùî òîð³ê ïëàí ñêëà-

äàâ 126 ìëí ãðí òà áóâ ïåðåâèêîíà-

íèé íà 20 %.Êð³ì òîãî,ï³äïðèºìñòâà

òðàíñïîðòó îòðèìàëè â³ä ðîçì³ùåí-

íÿ ðåêëàìè á³ëüøå 21 ìëí ãðí.

Ì³ñÿ÷íèé 
ïðî¿çíèé êâèòîê 
ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»
çì³íþº äèçàéí

Ç 1 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó îíîâëþºòüñÿ äè-

çàéí ì³ñÿ÷íèõ ïðî¿çíèõ êâèòê³â äëÿ

íàçåìíîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-

òó. ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» ðåàë³çóº íî-

âèé çðàçîê,ùîá ï³äâèùèòè ñòóï³íü çà-

õèñòó êâèòêà. Òàê, çà íîâèì äèçàé-

íîì, êîëüîðîâó ãàìó ïðî¿çíîãî çì³-

íþâàòèìóòü ùîì³ñÿ÷íî òà ïðèñâÿ÷ó-

âàòèìóòü âèçíà÷íèì äàòàì, ÿê³ ïî-

â’ÿçàí³ ç³ ñòîëè÷íèì òðàíñïîðòîì.

Äî ðå÷³, äèçàéí ïðî¿çíîãî êâèòêà

íà ÷åðâåíü ïðèñâÿ÷åíî 124-ð³÷÷þ Êè-

¿âñüêîãî åëåêòðè÷íîãî òðàìâàÿ.

Çåìëþ, íà ÿê³é
íåçàêîííî ðîçì³ñòèëè
ãàçîçàïðàâêó,
ïîâåðíóëè êèÿíàì

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñòîëèö³ çàäîâîëü-

íèâ ïîçîâí³ âèìîãè Êè¿âñüêî¿ ì³ñ-

öåâî¿ ïðîêóðàòóðè ¹ 3 òà çîáîâ’ÿçàâ

ïðèâàòíå òîâàðèñòâî ïîâåðíóòè ç

íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëþ íà

âóë. Êðàéí³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-

í³, âàðò³ñòþ ïîíàä ï³âì³ëüéîíà ãðè-

âåíü. Ï³äïðèºìñòâî, íå ìàþ÷è æîä-

íèõ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåí-

ò³â, âèêîðèñòîâóâàëî âêàçàíó ä³ëÿí-

êó äëÿ ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿

àâòîãàçîçàïðàâî÷íèõ ïóíêò³â.

Çâàæàþ÷è íà ãðóáå ïîðóøåííÿ çà-

êîíó òà ³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè,ïðîêóðàòóðà çâåðíóëàñü äî Ãîñ-

ïîäàðñüêîãî ñóäó ç âèìîãîþ çâ³ëüíè-

òè òåðèòîð³þ òà ïîâåðíóòè ¿¿ ì³ñòó.

Ñóä âèçíàâ îá´ðóíòîâàíèìè äî-

âîäè ïðîêóðîðà ïðî áåçï³äñòàâíå

âèêîðèñòàííÿ çåìë³ ïðèâàòíîþ ñòðóê-

òóðîþ òà çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âè-

ìîãè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè

Öüîãîð³÷íèé Äåíü ì³ñòà ó Êèºâ³ ñâÿòêóâàëè ç îñî-
áëèâîþ äóøåâí³ñòþ ³ âîäíî÷àñ äîòðèìóþ÷èñü «ñ³-
ìåéíèõ òðàäèö³é», ïðîâ³âøè óæå òðàäèö³éíèé çà-
á³ã «Ï³ä êàøòàíàìè». Çàãàëîì êîæåí ì³ã âèáðàòè
ñîá³ ïîä³þ äî äóø³ — â³äâ³äàâøè îäèí ³ç ïîíàä 
35-òè ð³çíèõ ö³êàâèõ çàõîä³â. Ùî é êàçàòè, âèá³ð
áóâ íåïðîñòèì, áî ëèøå íà ôåñòèâàë³ «Äåíü Êèºâà.
Ñâÿòî íà ïàãîðáàõ» ä³ÿëî 5 ëîêàö³é, 5 ñöåí òà ïî-
íàä 40 àðòèñò³â. ² íàâ³òü ðÿñí³ çëèâè íå çàâàäèëè
â³äçíà÷èòè 1534-ð³÷÷ÿ íàøîãî óëþáëåíîãî ì³ñòà!

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè îðãàí³çàòîð³â, ó öüîãîð³÷íîìó áëàãîä³éíîìó «Ïðîá³ãó ï³ä êàøòàíàìè» âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 9 òèñÿ÷ îõî÷èõ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва»
Джамаладіновій Сусані Алімівні

Рішення Київської міської ради № 346/346 від 26 травня 2016 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 01.06.2000 № 141/862 «Про встановлення звання «Почес%

ний громадянин міста Києва» та заохочувальних відзнак Київського міського голови» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�За�визначні�особисті�засл��и�����льт�рно-

м��та�соціальном��розвит���столиці�У�раїни —

міста�Києва,�а�тивн���ромадсь���діяльність

присвоїти�звання�«Почесний��ромадянин�міс-

та�Києва»�Джамаладіновій�С�сані�Алімівні,�на-

родній�артистці�У�раїни,�переможниці�пісен-

но�о��он��рс��«Eurovision�Song�Contest»���

м.�Сто��ольм�(Швеція)���2016�році.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих

податків і зборів у м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 348/348 від 26 травня 2016 року

Відповідно до Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ки%
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�додат�а�3�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�23�червня�2011�ро��

№ 242/5629�«Про�встановлення�місцевих�по-

дат�ів�і�зборів���м.�Києві»�(в�реда�ції�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро��

№ 58/923):

1.1.�Підп�н�т�5.3.3.10�підп�н�т��5.3.3�п�н�т�

5.3�після�слів�«�оштів�бюджет��міста�Києва»

доповнити�словами�«�ромадсь�их�ор�анізацій

фіз��льт�рно-спортивної�спрямованості».

1.2.�Підп�н�т�5.3.3�п�н�т��5.3�доповнити�но-

вими�підп�н�тами�5.3.3.20 —5.3.3.26�та�о�о

зміст�:

«5.3.3.20.�на�праві�постійно�о��орист�вання

�ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�У�раїни,�їх

підприємств�(об’єднань),��станов�та�ор�аніза-

цій —�1,0;

5.3.3.21.�на�праві�постійно�о��орист�вання

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

мів —�1,0;

5.3.3.22.�творчих�спіло�����ал�зі���льт�ри�та

мистецтва,�майстерень�х�дожни�ів,�с��льпто-

рів,�народних�майстрів,�м�зеїв,�театрів,�я�і�не

відносяться�до�державної�або��ом�нальної�фор-

ми�власності —�1,0;

5.3.3.23.�дош�ільних�та�за�альноосвітніх

навчальних�за�ладів,���частині�переданих�ни-

ми�в�оренд��площ�нер�хомо�о�майна�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�с�б’є�там��ос-

подарювання,�я�і�надають�освітні�посл��и�(�рім

випад�ів,�визначених�п�н�том�9.3�цьо�о�Поло-

ження) —�0,01;

5.3.3.24.�санаторно-��рортних�та�оздоров-

чих�за�ладів�незалежно�від�їх�підпоряд�овано-

сті,���том��числі�санаторно-��рортних�та�оздо-

ровчих�за�ладів,�я�і�знаходяться�на�балансі�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій —�1,0;

5.3.3.25.�неприб�т�ових�підприємств,��ста-

нов,�ор�анізацій,�в�частині�переданих�ними�в

оренд��площ�нер�хомо�о�майна�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва��ромадсь�им,�бла�о-

дійним�ор�анізаціям —�0,01;

5.3.3.26.��ом�нальні�ор�анізації�(�станови,

за�лади)���льт�ри,�я�і�част�ово��трим�ються

за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва —�0,1».

1.3.�У�підп�н�ті�7.1.6�п�н�т��7.1�розділ��7�піс-

ля�слів�«що�оренд�ють»�доповнити�словами

«позаш�ільні�навчальні�за�лади».

2.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�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�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.
Київський міський голова

В. Кличко

Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва»
Матвієнко Н. М.

Рішення Київської міської ради № 345/345 від 26 травня 2016 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 01 червня 2000 року № 141/862 «Про встановлення зван%

ня «Почесний громадянин міста Києва» та заохочувальних відзнак Київського міського голови» Київська місь%
ка рада

ВИРІШИЛА:

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

е�ономічном��та���льт�рном��розвит���столи-

ці�У�раїни —�міста�Києва,�а�тивн���ромадсь��

діяльність�присвоїти�звання�«Почесний��рома-

дянин�міста�Києва»�Матвієн�о�Ніні�Митрофа-

нівні —�співачці,�Герою�У�раїни,�народній�ар-

тистці�У�раїни,�діяч����льт�ри.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу до сфери управління Центрального 
автомобільного управління Збройних Сил України Озброєння

Збройних Сил України майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 683/1547 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи Київського міського

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

но�о�автомобільно�о��правління�Збройних�Сил

У�раїни�Озброєння�Збройних�Сил�У�раїни�на

баланс�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��оміса-

ріат��транспортний�засіб —�ле��овий�автомо-

біль�мар�и�Opel�Omega,�державний�номер�

АА�8119�АА,�2001�ро���вип�с��,�номер�шасі�(��-

зова)�WOLOVBF6921006654,�первісна�вартість

93383,54��рн,�знос�100�%,�що�належить�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

2.�Встановити,�що�Центральне�автомобіль-

не��правління�Збройних�Сил�У�раїни�Озбро-

єння�Збройних�Сил�У�раїни�має�право�здій-

снювати��сі�дії�щодо�ефе�тивно�о�ви�ористан-

ня�майна��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�зазначено�о���п�н�ті�1

цьо�о�рішення,��рім�відч�ження�та�передачі����о-

рист�вання�третім�особам.

3.�Апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�спільно�з�Центральним�автомобільним

�правлінням�Збройних�Сил�У�раїни�Озброєн-

ня�Збройних�Сил�У�раїни,�Київсь�им�місь�им�вій-

сь�овим��омісаріатом�та��ом�нальним�підпри-

ємством�«Автотранспортне�підприємство�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�здійс-

нити�в��становленом��поряд���приймання-пе-

редач��майна�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня�та�надати��опію�а�та�приймання-передачі

до�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Ки-

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

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

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

військового комісаріату від 20.04.2015 № 3365 та Центрального автомобільного управління Збройних Сил Укра%
їни Озброєння Збройних Сил України від 07.05.2015 № 342/4/3/238, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельної ділянки громадянам Новіковій Вірі
Миколаївні та Балабанову Володимиру Олександровичу 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 88 — 88%а
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 692/1556 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен%

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас%
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Нові�овій�Вірі�Ми-

�олаївні�та�Балабанов��Володимир��Оле�сан-

дрович����спільн��част�ов��власність�земель-

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

номер�8000000000:72:572:0111)�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Карла�Мар�са,�88 —

88-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва,�в�то-

м��числі:

— �ромадянці�Нові�овій�Вірі�Ми�олаївні —

1/2�від�0,1000��а;

— �ромадянин��Балабанов��Володимир�

Оле�сандрович� —�1/2�від�0,1000��а�(�ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�П-9168).

2.�Громадянам�Нові�овій�Вірі�Ми�олаївні�та

Балабанов��Володимир��Оле�сандрович�:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянці Мартиненко Валентині Василівні
земельної ділянки для обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Івана Франка, 3%д 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 693/1557 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пере%
хідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Ки%
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Мартинен�о�Вален-

тині�Василівні���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,1000��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:027:0096)�із�земель��ом�наль-

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

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
31 òðàâíÿ 2016 ð.

¹57(4827)

3

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Івана

Фран�а,�3-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�справа�№�П-9213).

2.�Громадянці�Мартинен�о�Валентині�Васи-

лівні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

�и,�що�право�власності�на�земельн��ділян��

може�б�ти�припинено���випад�ах,�передба-

чених�статтями�140,�143�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Бадилевич
Валентині Іванівні для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Леніна, 37 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 694/1558 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»,
враховуючи наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеуст%
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Бадилевич�Вален-

тині�Іванівні���приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0933��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:72:530:0027)�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Леніна,�37���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�П-9091).

2.�Громадянці�Бадилевич�Валентині�Іванів-

ні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

стр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам Гребнєвій
Марині Петрівні та Гребнєву Олександру Леонідовичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 40%в 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 695/1559 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно%
сті» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Гребнєвій�Мари-

ні�Петрівні�та�Гребнєв��Оле�сандр��Леоні-

дович����спільн��част�ов��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0851��а�(�адастровий

номер�8000000000:72:502:0066)� із�земель

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

мади�міста�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Повітрофлотсь�ій,

40-в���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва,�в

том��числі:

— �ромадянці�Гребнєвій�Марині�Петрівні —

1/2�від�0,0851��а;

— �ромадянин��Гребнєв��Оле�сандр��Леоні-

дович� —�1/2�від�0,0851��а�(�ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�спра-

ва�П-9117).

2.�Громадянам�Гребнєвій�Марині,�Петрівні

та�Гребнєв��Оле�сандр��Леонідович�:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

стр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Мельниченку
Андрію Васильовичу для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Бродівській, 183 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 697/1561 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно%
сті» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин��Мельничен���Ан-

дрію�Васильович����приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,1000��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:047:0016)�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

спор�д�на�в�л.�Бродівсь�ій,�183���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�

П-9130).

2.�Громадянин��Мельничен���Андрію�Васи-

льович�:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

стр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам Бабаєвій
Антоніні Іванівні та Сідляренку Олександру Івановичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 31 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 696/1560 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», врахову%
ючи наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвер%
дженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, розглянувши технічну документацію
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Бабаєвій�Антоніні

Іванівні�та�Сідлярен���Оле�сандр��Іванович���

спільн��част�ов��власність�земельн��ділян��

площею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:528:0031)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�

Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д�на�в�л.�Л��овій,�31���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва,�в�том��числі:

— �ромадянці�Бабаєвій�Антоніні�Іванівні —

1/2�від�0,1000��а;

— �ромадянин��Сідлярен���Оле�сандр��Іва-

нович� —�1/2�від�0,1000��а�(�ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�спра-

ва�П-9129).

2.�Громадянам�Бабаєвій�Антоніні�Іванівні�та

Сідлярен���Оле�сандр��Іванович�:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

стр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

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

ством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу громадянці Єфименко Ніні Миколаївні у власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Любомирській, 2%г у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 699/1563 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 роз%
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення��ромадянці�Єфимен�о�Ніні�Ми�олаїв-

ні�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Любомирсь�ій,�2-���

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№�А-9830).

2.�Передати��ромадянці�Єфимен�о�Ніні�Ми-

�олаївні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���власність�земельн��ділян���площею

0,0558� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:059:0045)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Любомирсь�ій,

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

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Єфимен�о�Ніні�Ми�олаївні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та

б�дівельних�робіт,�одержаними�в��становле-

ном��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�за�онодавства.

3.5.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отов�и�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми,�по�одивши�їх�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

3.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри-від

18.11.2013�№ 20130/0/12/19-13,��правління

охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середо-

вища�від�16.06.2007�№ 071/04-4-22/2878,�до-

чірньо�о�підприємства�«Інстит�т�Генерально-

�о�план��міста�Києва»�від�27.10.2006�№ 2476,

Головно�о��правління�Держзема�ентства���

м.�Києві�від�13.02.2014�№ 28-26-0.31-683/2-14.

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

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

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Каменецькій Зої Іванівні у власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Лазурній, 48 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 698/1562 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 роз%
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення��ромадянці�Каменець�ій�Зої�Іванів-

ні�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�48���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�спра-

ва�№�А-8335).

2.�Передати��ромадянці�Каменець�ій�Зої�Іва-

нівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���власність�земельн��ділян���площею

0,0989� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:051:0057)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�48��

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Каменець�ій�Зої�Іванівні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��.

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

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�за�онодавства.

3.5.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отов�и�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми,�по�одивши�їх�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�16.08.2005

№ 19-6883,�Державно�о��правління�е�оло�ії�та

природних�рес�рсів�в�м.�Києві�від�20.04.2006

№ 06-6-25/1408,�Державно�о��правління�охо-

рони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища

в�м.�Києві�від�11.04.2012�№ 05-08/2381,�до-

чірньо�о�підприємства�«Інстит�т�Генерально-

�о�план��міста�Києва»�від�26.09.2005�№ 2141,

Київсь�о�о��ом�нально�о�об’єднання�зелено�о

б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень

міста�«КИЇВЗЕЛЕНБУД»�від�02.03.2006�№ 148-

416,�Головно�о��правління�земельних�рес�р-

сів�від�04.07.2012�№ 05-8747�та�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

26.12.2013�№ 5599.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Зиковій Євдокії Петрівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Любомирській, 2%а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 700/1564 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» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення��ромадянці�Зи�овій�Євдо�ії�Петрів-

ні�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Любомирсь�ій,�2-а��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№�А-9828).

2.�Передати��ромадянці�Зи�овій�Євдо�її�Пет-

рівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0954� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:059:0046)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Любомирсь�ій,

2-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Зи�овій�Євдо�ії�Петрівні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��.

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

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

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

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

ством.

3.5.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отов�и�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми,�по�одивши�їх�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

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

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

від�18.11.2013�№ 20128/0/12/19-13,��правлін-

ня�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�сере-

довища�від�06.11.2006�№ 071/04-4-19/3583�та

від�16.06.2007�№ 071/04-4-22/2879,�дочірньо-

�о�підприємства.�«Інстит�т�Генерально�о�пла-

н��міста�Києва»�від�27.10.2006�№ 2479,�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві

від�13.02.2014�№ 28-26-0.31-684/2-14.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Зикову Сергію Павловичу у власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Любомирській, 2%в у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 701/1565 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 роз%
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення��ромадянин��Зи�ов��Сер�ію�Пав-

лович��земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Любомирсь�ій,

2-в���Голосїївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�№�А-9816).

2.�Передати��ромадянин��Зи�ов��Сер�ію

Павлович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-

�о�рішення,���власність�земельн��ділян���пло-

щею� 0,0573� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:059:0044)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

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

сь�ій,�2-в���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

із�земель��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Зи�ов��Сер�ію�Павлович�:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��.

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

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�за�онодавства.

3.5.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отов�и�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми,�по�одивши�їх�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

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

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

від�18.11.2013�№ 20129/0/12/19-13,��правлін-

ня�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�сере-

довища�від�16.06.2007�№ 071/04-4-22/2877,

дочірньо�о�підприємства�«Інстит�т�Генераль-

но�о�план��міста�Києва»�від�27.10.2006�№ 2478,

Головно�о��правління�Держзема�ентства���

м.�Києві�від�13.02.2014�№ 28-26-0.31-682/2-14.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 615/1479 від 11 червня 2015 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Регламенту Київської міської ради
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені

деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�о�олошені

на�пленарном��засіданні�Київсь�ої�місь�ої�ради

11.06.2015,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор�анам,�я�им

направлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіційн�

письмов��відповідь�на�ньо�о�Київсь�ій�місь�ій

раді�і�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої�ради�протя�ом

десяти�днів�з�момент��отримання�запит�.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови�-

се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�11.06.2015�№�615/1479

Депутатські запити органам та посадових особам, внесені депутатами
Київської міської ради та підтримані на пленарному засіданні 

Київської міської ради 11.06.2015

№
п/п

Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання інформації про причини бездіяльності виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) при проведенні акцій ЛГБТ

2. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо ініціювання проведення перевірок підприємств з підвищеною
вибухонебезпечністю та пожежонебезпечністю

3. АНДРЕЙКО Роман Богданович Міністру юстиції України Петренку П. Д. 
Голові комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради
України Соболєву Є. В.  
Щодо отримання роз'яснень деяких положень Закону України "Про
запобігання та протидію корупції"

4. АНДРЕЙКО Роман Богданович Голові правління ПАТ "АК "Київводоканал" Білику А. О.  
Щодо технічного стану та якості питної води в бюветі № 164

5. АНДРЕЙКО Роман Богданович Заступнику голови виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Старостенко Г. В.
Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Фіданян О. Г.  
Щодо корупційних ризиків у роботі системи електронного запису дітей
до дошкільних навчальних закладів комунальної власності
територіальної громади міста Києва

6. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації Мельничуку А. А. 
Генеральному директору СВКП "Київводфонд" Максименку О. Ф.  
Щодо проведення капітального ремонту громадської вбиральні на
просп. 40Hріччя Жовтня (Голосіївський парк ім. М. Рильського)

7. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Голові Київської міської державної адміністрації, Київському міському
голові Кличку В. В.  
Щодо приведення до належного стану земельної ділянки на вул.
Новопирогівській, 34 H 38, виставленої на земельні торги

8. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.  
Щодо встановлення декоративних паркувальних стовпців на
прибудинковій території буд. № 38 на вул. Васильківській

9. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г.  
Щодо надання інформації про майнові права користувачів земельних
ділянок у Биківнянському лісі в Деснянському районі

10. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Начальнику комунальної організації "Інститут генерального плану 
м. Києва" Броневицькому С. П.  
Щодо надання викопіювання з Генерального плану земельних ділянок
у Биківнянському лісі у Деснянському районі

11. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Горбунову Я. В.  
Щодо встановлення декоративних паркувальних стовпців на
прибудинковій території будинку № 38 на вул. Васильківській у
Дніпровському районі

12. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору КП "Київський зоологічний парк" загальнодержавного
значення Трантіну К. В.  
Щодо надання публічної інформації з приводу діяльності підприємства
із збереження тваринної колекції

13. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації Мельничуку А. А.  
Щодо забезпечення вільного проходу громадян між будинками на
вулиці Васильківській, 57 та проспекті Голосіївському, 130

14. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації Мельничуку А. А.  
Щодо організації та благоустрою паркувальної площі на прибудинковій
території будинку № 55 на вул. Васильківській

15. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Заступнику голови Державної інспекції України з питань захисту прав
споживачів Соколовій О. П. 
Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменку М. А. Начальнику Головного
управління Держсанепідслужби у м. Києві, головному державному
санітарному лікарю м. Києва Рубану О. М.  
Щодо ініціювання перевірки якості харчових продуктів мережі "Кулінічі"
у зв'язку з аварією на нафтобазі БРСМ під Києвом

16. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 17/4 на вул. МикільськоH
Ботанічній у Голосіївському районі

17. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо звернення мешканців будинку № 85/23 на вул. Саксаганського
стосовно питання приватизації та ремонту горища будинку

18. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо звернення мешканців будинку № 67 на вул. Козацькій стосовно
прибудинкової території

19. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо встановлення газового лічильника та лічильника тепла у буд. 
№ 43 на вул. Саксаганського

20. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни поштових скриньок у будинку № 5 на просп. Декабристів
у Дарницькому районі

21. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення торцевих стін будинку № 7Hг на просп. Миколи Бажана
у Дарницькому районі

22. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо ремонту дитячого майданчика на прибудинковій території
будинку № 7Hг на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

23. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їздах будинку № 34 на вул.
Архітектора Вербицького у Дарницькому районі.

24. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни вікон між поверхами будинку № 34 на вул. Архітектора
Вербицького у Дарницькому районі

25. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни поштових скриньок у буд. № 7Hг на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

26. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо ремонту даху будинку № 36Hа на вул. Архітектора Вербицького у
Дарницькому районі

27. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни поштових скриньок у під'їздах будинку № 36Hа на вул.
Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

28. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо термінового демонтажу трьох тимчасових споруд на території
зупинки міського транспорту на вул. Архітектора Вербицького, 30 у
Дарницькому районі

29. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни/ремонту ліфтів у під'їздах будинку № 36 на вул.
Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

30. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їздах будинку № 36 на вул.
Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

31. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо відновлення освітлення прибудинкової території будинку № 36
на вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

32. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2011 № 2524

33. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо перевірки санітарноHепідеміологічного стану водойм
Дарницького району

34. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо облаштування майданчика для занять з пляжного волейболу на
території школи № 280

35. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо включення будинку № 14 на вул. Дяченка в інвестиційну
програму на встановлення вузла обліку теплової енергії у 2015 році

36. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо кронування сухих дерев на прибудинковій території будинку 
№ 34 на вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

37. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їзді будинку № 5 на вул.
Декабристів у Дарницькому районі

38. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо демонтажу тимчасової споруди на прибудинковій території
будинку № 5Hб на вул. Декабристів у Дарницькому районі

39. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо демонтажу тимчасової споруди на прибудинковій території
будинку № 5 на вул. Декабристів у Дарницькому районі

40. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо ремонтних робіт у під'їзді будинку № 7Hг на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

41. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо герметизації панельних стиків у під'їзді № 5 будинку № 28 на
вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

42. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо ремонту даху будинку № 26Hб на вул. Архітектора Вербицького у
Дарницькому районі

43. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резникову О. Ю. 
Щодо утеплення торцевих стін будинку № 5Hа на вул. Вірменській у
Дарницькому районі

44. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо утеплення торцевих стін будинку № 5Hб на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі 
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45. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни/ремонту ліфтів у під'їздах будинку № 36Hа на вул.
Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

46. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо асфальтування дорожнього покриття прибудинкової території
будинку № 36Hа на вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому
районі

47. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо встановлення пандусів у під'їздах буд. № 36Hа на вул.
Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

48. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни/ремонту ліфтів у під'їздах будинку № 7Hі на просп.
Миколи Бажана у Дарницькому районі

49. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення торцевих стін будинку № 7Hі на просп. Миколи Бажана
у Дарницькому районі

50. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни/ремонту ліфтів в під'їздах будинку № 9Hа на просп.
Миколи Бажана у Дарницькому районі

51. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення торцевих стін будинку № 9Hа на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

52. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їздах будинку № 9Hа на просп.
Миколи Бажана у Дарницькому районі

53. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо ремонту труби у під'їзді № 4 будинку № 7Hі на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

54. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо здійснення асфальтування дорожнього покриття прибудинкової
території будинку № 5 на вул. Вірменській у Дарницькому районі

55. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо встановлення пандуса в під'їздах будинку № 5 на вул.
Вірменській у Дарницькому районі

56. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо відновлення освітлення сходових клітин будинку № 5 на вул.
Вірменській у Дарницькому районі

57. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення торцевих стін будинку № 7Hг на просп. Миколи Бажана
у Дарницькому районі

58. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни ліфта у будинку № 5Hв на просп. Миколи Бажана у
Дарницькому районі

59. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо передачі будинку у пров. Геофізиків, 8 Дарницького району до
комунальної власності територіальної громади міста Києва

60. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни поштових скриньок у під'їздах будинку № 7Hб на просп.
Миколи Бажана у Дарницькому районі

61. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо відновлення освітлення прибудинкової території будинку № 7Hб
на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

62. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни/ремонту ліфта у будинку № 5Hб на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

63. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення торцевих стін будинку № 36Hа на вул. Архітектора
Вербицького у Дарницькому районі

64. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо благоустрою прибудинкової території будинку № 5Hб на просп.
Миколи Бажана у Дарницькому районі

65. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо встановлення технічного засобу обмеження швидкості руху
транспорту біля будинку № 7Hа на просп. Миколи Бажана у
Дарницькому районі

66. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо безкоштовного встановлення індивідуальних газових
лічильників у буд. № 7Hб на просп. Миколи Бажана у Дарницькому
районі

67. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни вікон між поверхами будинку № 7Hб на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

68. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни вікон між поверхами будинку № 7Hа на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

69. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо встановлення технічного засобу обмеження швидкості руху
транспорту біля будинку № 5 на вул. Декабристів у Дарницькому
районі

70. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни/ремонту ліфтів у під'їздах будинку № 5Hб на вул.
Декабристів у Дарницькому районі

71. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо безкоштовного встановлення індивідуальних газових
лічильників у буд. № 7Hа на просп. Миколи Бажана у Дарницькому
районі

72. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо ремонту спортивного майданчика на прибудинковій території
будинку № 5 на вул. Декабристів у Дарницькому районі

73. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення торцевих стін будинку № 9 на вул. Декабристів у
Дарницькому районі

74. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо встановлення пандусів у під'їздах будинку № 9 на вул.
Декабристів у Дарницькому районі

75. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни/ремонту ліфтів в під'їздах будинку № 9 на вул.
Декабристів у Дарницькому районі

76. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення торцевих стін будинку № 8 на вул. Декабристів у
Дарницькому районі

77. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо стану виконання робіт по введенню в експлуатацію гідровузла на
вул. Дяченка у мікрорайоні Бортничі Дарницького району

78. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо продовження автобусного маршруту загального користування 
№ 474

79. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо правомірності розташування приватного дошкільного
навчального закладу у багатоповерховому будинку на вул. Дяченка,
20Hа у Дарницькому районі

80. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо безперешкодного забезпечення доступу до дошкільної освіти
кожній дитині

81. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо герметизації панельних стиків у під'їзді № 5 будинку № 28 на
вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

82. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення стін будинку № 26Hб на вул. Архітектора Вербицького
у Дарницькому районі

83. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їздах будинку № 26Hб вул.
Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

84. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо безкоштовного встановлення індивідуальних лічильників на
гаряче та холодне водопостачання мешканцям кв. № 76 буд. № 5Hб на
вул. Декабристів у Дарницькому районі

85. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо безкоштовного встановлення індивідуального лічильника газу в
кв. № 73 будинку № 36Hа на вул. Архітектора Вербицького у
Дарницькому районі

86. БІЛИЧ Віктор Олександрович Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Ніконову І. В.  
Щодо боротьби з алкоголізмом та заборону торгівлі спиртними
напоями на розлив

87. БІЛИЧ Віктор Олександрович Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В.  
Щодо боротьби з алкоголізмом та заборону торгівлі спиртними
напоями на розлив

88. БІЛОЗІР Андрій Ігорович Директору Департаменту житловоHкомунальної інфраструктури
Київської міської державної адміністрації Новицькому Д. Ю.  
Щодо зміни статусу нежитлових приміщень

89. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проблемних питань паркування автотранспорту 

90. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Т.в.о. начальника Київського міського управління Служби безпеки
України Філімонову Є. В. 
Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б.  
Щодо використання приміщень лікувальних установ міста Києва для
непрофільної діяльності

91. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д.  
Щодо законності діяльності формування "Київська міська варта"

92. БРИГИНЕЦЬ Павло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо необхідності вирішення питання встановлення пандусів у
підземних переходах міста Києва

93. БРИЧУК Костянтин Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо вирішення проблемних питань КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва"

94. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо загрози екологічної катастрофи в мікрорайоні Сирець

95. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

96. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

97. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

98. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

99. ВОВЧЕНКО 
Олександр Леонідович 
ГРЕСЬ Марк Вікторович
КОСТЕНКО Людмила Василівна
МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович
ЛАПШОВ Олександр Васильович
СУХІН Юрій Михайлович
КОСТЮК Сергій Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення даху в будинку на вул. Великій Васильківській, 106

100. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові комісії з питань найменувань, заступнику голови H секретарю
Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо перейменування Петрівської алеї на алею Валерія
Лобановського
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101. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо відновлення сходів центрального входу школи № 5 у
Печерському районі

102. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г.  
Щодо виконання рішення Київської міської ради від 12 лютого 2015
року № 63/928 "Про вшанування Героїв Небесної Сотні"

103. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо стрімкого збільшення кількості кліщів у парку Совки у
Святошинському районі

104. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г.  
Щодо надання відповіді голові правління автомобільного кооперативу
"Княжий Затон" Бабаризі С. І. на клопотання (КH20763) від 18.02.2013

105. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо обмеження руху важковагового транспорту на вул. Боженка у
Голосіївському районі

106. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Генеральному директору СВКП "Київводфонд" Максименку О. Ф.  
Щодо незадовільного стану громадських вбиралень у Дарницькому
районі

107. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо відновлення роботи бювету № 117 між вулицями Верховинною та
Котельникова

108. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо неправомірного нарахування плати за гарячу та холодну воду
мешканцям кв. № 50, буд. 24 на вул. Львівській

109. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо знищення зеленої зони на вул. Гнати Юри, 3 у Святошинському
районі

110. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Директору Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Целовальнику С. А.  
Щодо неналежної роботи відділу з питань реклами та тимчасових
споруд Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

111. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо направлення дитини на лікування до Міжнародної клініки
відновного лікування в м. Трускавець

112. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо відновлення водопостачання в будинках № 10Hб, 10Hв, 12/3 на
вул. Мате Залки та в буд. № 1 на просп. Героїв Сталінграда

113. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо захисту населення столиці від наслідків пожежі на нафтобазі під
Києвом у смт Глеваха на вул. Південній, 17 у Васильківському районі
Київської області

114. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо забезпечення санітарних норм та належного прибирання на
привокзальній території Центрального залізничного вокзалу

115. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С.  
Щодо надання інформації та з'ясування питання щодо законності
оренди земельної ділянки

116. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо здійснення природоохоронних заходів у місті Києві, що
фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони
навколишнього природного середовища у 2015 році

117. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста
Києва на 2015 рік

118. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо підготовки та запровадження механізму зобов'язання ПАТ ХК
"Київміськбуд" виконати у повному обсязі обов'язки щодо будівництва
об'єктів соціальної сфери у Дарницькому районі міста Києва, в тому
числі ліцею "Інтелект"

119. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення перевірки для виявлення всіх самочинних
будівництв

120. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо будівництва соціального житла для учасників АТО

121. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо оформлення земельної ділянки гр. Васильєву М. Ю.

122. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо відкриття аптечного складу на території мікрорайону радгоспу
"ПущаHВодиця"

123. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо порушення прав громадян при оформленні права власності на
землю

124. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо ситуації навколо "Замку барона"

125. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо незаконного будівництва обслуговуючим кооперативом
"Індивідуальних забудовників "Новосел" багатоповерхових будинків

126. ГРЕСЬ Марк Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо процесу виділення земельних ділянок членам антитерористичної
операції

127. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо забезпечення житлом учасника ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, дитини війни, ветерана праці Семенова А. М.

128. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення асфальтного покриття на перехресті вул.
Ушинського та Чоколівського бульвару у Солом'янському районі 

129. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту асфальтного покриття біля буд. № 33 
на вул. Вишгородській в Оболонському районі

130. ГРЕСЬ Марк Вікторович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо встановлення теплолічильника у буд. № 80Hб на просп. Правди у
Подільському районі

131. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо незаконного паркування та ремонту асфальтного покриття на
вул. Ушинського, 7 в Солом'янському районі

132. ГРЕСЬ Марк Вікторович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо ремонту зливної труби у буд. № 7 на вул. Блюхера в
Святошинському районі

133. ГРЕСЬ Марк Вікторович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо ремонту зливної труби у буд. № 22Hд на вул. Туполєва в
Святошинському районі

134. ГРЕСЬ Марк Вікторович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О.  
Щодо ремонту зливної труби у буд. № 6 на вул. Ванди Василевської в
Шевченківському районі

135. ГРЕСЬ Марк Вікторович Начальнику управління Пенсійного фонду України в Шевченківському
районі м. Києва Безкоровайному В. М.  
Щодо нарахування пенсії громадянці Петрух Н. І.

136. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо перейменування школи № 274 на честь загиблого учасника АТО
Олега Богачова

137. ГРЕСЬ Марк Вікторович Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Фіданян О. Г.  
Щодо закриття школи для незрячих та слабозорих у Шевченківському
районі

138. ГРЕСЬ Марк Вікторович Директору Департаменту житловоHкомунальної інфраструктури
Київської міської державної адміністрації Новицькому Д. Ю.  
Щодо пошкодження асфальтного покриття на просп. Науки, 6Hв
Голосіївському районі

139. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо порушення прав мешканців гуртожитку 
на вул. Червонозаводській, 7

140. ГРИЦЕНКО Олексій Анатолійович Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Державна архітектурноHбудівельна інспекція України 
Управління охорони культурної спадщини Державна реєстраційна
служба України Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)  
Щодо законності реконструкції об'єкта на вул. Володимирській, 61Hб у
Шевченківському районі

141. ГУЛЕЙ Ярослав Танасійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо приміщень загальноосвітньої школи № 248 Деснянського
району

142. ГУЛЕЙ Ярослав Танасійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо продовження тролейбусного маршруту № 34 від метро "Мінська"
до вул. Сабурова

143. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання інформації стосовно КП "Київжитлоспецексплуатація"

144. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо процесу виділення земельних ділянок у місті Києві членам сімей
загиблих киян H учасників антитерористичної операції

145. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання інформації про перевірки житловоHкомунальних
підприємств

146. ДАНИЛЕНКО Віталій Васильович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо звернення мешканців мікрорайону Воскресенка у Дніпровському
районі про встановлення будинкових лічильників за рахунок
постачальників комунальних послуг

147. ДВОРНІКОВ Віктор Металович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо виготовлення технічної документації по вставленню зовнішніх
меж земельної ділянки

148. ДВОРНІКОВ Віктор Металович Директору Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Целовальнику С. А.  
Щодо включення до детального плану території у Голосіївському
районі будівництва навчального закладу на вул. Академіка Вільямса, 10

149. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо захисту киян від наслідків пожежі на нафтобазі у Київський
області

150. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О.  
Щодо незадовільного утримання будинку № 13 на вул. Рибальській

151. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О.  
Щодо утримання будинку № 10 на вул. Рибальській

152. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О.  
Щодо незадовільного освітлення будинку № 14 та № 9 на вул.
Мар'яненка та засмічення прилеглої до Олександрівської клінічної
лікарні території

153. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О.  
Щодо неналежного надання житловоHкомунальних послуг мешканцям
будинків у Печерському районі

154. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О.  
Щодо демонтажу МАФів напроти житлового будинку № 6 
на вул. Кутузова у Печерському районі

155. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо кошторису міської цільової програми "Київ: державноHцерковні
відносини на 2012 H 2015 роки"

156. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо розірвання договору оренди з орендарем підземного переходу
біля метро "Політехнічний інститут"

157. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо інформації про схеми розміщення МАФів у кожному районі
міста Києва

158. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання копії декларації про доходи посадовця 
Соломінського Ю. А.

159. ЄСКІНА Олена Олександрівна Першому заступнику голови Державної архітектурноHбудівельної
інспекції Драчу С. В.  
Щодо правомірності розміщення автостоянки на вул. Княжий Затон, 12

160. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Державної фіскальної служби України в м. Києві Насірову Р. М.  
Щодо надання інформації при здійсненні підприємницької діяльності
ТОВ та ФОHП

161. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо щойно виявлених об'єктів культурної спадщини

162. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо невнесення до реєстру щойно виявлених об'єктів культурної
спадщини

163. ЄСКІНА Олена Олександрівна Начальнику РУ МВС України в Голосіївському районі м. Києва
Бурденюку В. М.  
Щодо порушення кримінального провадження за фактом отруєння
собак

164. ЄСКІНА Олена Олександрівна Міністру внутрішніх справ України Авакову А. Б.  
Щодо бездіяльності правоохоронних органів відносно цинічного
вбивства стерилізованих та чіпованих собак у м. Києві та Київській
області
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165. ЄСКІНА Олена Олександрівна Міністру культури України Кириленку В. А.  
Щодо надання інформації відносно щойно виявлених об'єктів
культурної спадщини

166. ЄСКІНА Олена Олександрівна Міністру культури України Кириленку В. А.  
Щодо надання інформації відносно не внесених до реєстру щойно
виявлених об'єктів культурної спадщини

167. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо документів, які підтверджують статус Золотоворітського скверу

168. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання копії наказу Головного управління охорони культурної
спадщини

169. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання копії розпорядження № 531 Київської міської
державної адміністрації

170. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо статусу будинку № 34 на бульв. Тараса Шевченка, 34

171. ІЛЬЇН Геннадій Володимирович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.  
Щодо надання інформації про додержання законодавства у сфері
благоустрою на прибудинковій території

172. КАРЕТКО Володимир
Олександрович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В.  
Щодо звернення директора школи № 185 ім. Вернадського з питанням
щодо розірвання договору оренди спортивного залу школи з БГО
"Олімпія 97"

173. КАРЕТКО Володимир
Олександрович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.  
Щодо законності встановлення тимчасових споруд на перетині 
вул. Сагайдачного та вул. Андріївської

174. КИРИЧЕНКО Катерина
Володимирівна

Київському міському голові Кличку В. В. Прокурору Печерського
району міста Києва Демідову І. І. Голові Печерської районної в м. Києві
державної адміністрації Мартинчуку С. О.  
Щодо правових підстав звільнення Об'єднаною редакцією періодичних
видань Українського товариства сліпих "Заклик" приміщення 
на вул. Л. Первомайського, 7Hа

175. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г.  
Щодо надання технічної документації із землеустрою та встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

176. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Першому заступнику начальника Шевченківського РУ ГУМВС України в
місті Києві H начальнику слідчого відділу Шумейку Д. О.  
Щодо надання інформації про стан досудового розслідування злочину

177. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Директору Департаменту житловоHкомунальної інфраструктури
Київської міської державної адміністрації Новицькому Д. Ю.  
Щодо заміни аварійних труб водопостачання та каналізації і
проведення дератизації в будинку 3Hа на вул. Полковника Потєхіна

178. КОЛОДІЙ Богдан Васильович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо роз'яснення процедури отримання дозволу на дресирування та
вигул тварин на вул. Якуба Коласа, 2

179. КОЛОДІЙ Богдан Васильович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо стану території біля кінцевої зупинки трамвая № 3

180. КОСТЕНКО Людмила Василівна В. о. директора Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Козловському О. В.  
Щодо ремонту дорожнього покриття внутрішньоквартальних проїздів
Подільського району

181. КОСТЕНКО Людмила Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо популяризації велосипедного руху

182. КОСТЕНКО Людмила Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо об'єкта незавершеного будівництва на просп. Георгія Гонгадзе, 8

183. КОСТЮК Сергій Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо ліквідації котловану поблизу будинку № 30 на вул. Будівельників
у Дніпровському районі

184. КОСТЮК Сергій Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо демонтажу МАФів біля станції метро "Оболонь"

185. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо неналежного виконання своїх зобов'язань КП "Київводфонд" у
Дарницькому районі

186. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо включення ремонтних робіт буд. № 4 на вул. А. Ахматової в
Дарницькому районі до Програми з ремонту сходових клітин у
житлових будинках

187. КОСТЮК Олександр
Анатолійович

В. о. директора Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Козловському О. В.  
Щодо облаштування зупинки громадського транспорту біля будинку 
№ 1 на просп. Григоренка у Дарницькому районі

188. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо звернення громадянина H учасника АТО Сологуб О. М.

189. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо звернення громадянки Пастушенко Н. Г.

190. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо звернення громадянки Єршової Л. О. з приводу ремонту покрівлі
буд. № 46 на просп. Маяковського

191. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо повернення коштів за проведення повірки квартирних засобів
обліку води за рахунок споживачів

192. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо порушення норм містобудування та руйнування пам'ятки
архітектури H будинку № 111 на вул. Саксаганського

193. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О. О.  
Щодо неналежного стану бюветного комплексу водопостачання 
на вул. Печенізькій у Шевченківському районі

194. ЛАПШОВ Олександр Васильович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О.  
Щодо асфальтного покриття прибудинкової території біля житлового
будинку № 33 на вул. Вишгородській

195. ЛАПШОВ Олександр Васильович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В. 
Щодо включення до Програми економічного та соціального розвитку
м. Києва на 2015 рік фінансування добудови закладу освіти у
Деснянському районі

196. ЛАПШОВ Олександр Васильович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо встановлення теплолічильника у буд. № 14 на вул. Каштанова

197. ЛАПШОВ Олександр Васильович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо облицювання фасаду та встановлення зовнішнього освітлення на
просп. Леся Курбаса, 1 у Святошинському районі 

198. ЛЕВАДА Сергій Якович В. о. начальника Головного управління МВС України в м. Києві
Нестеренку Є. В.  
Щодо перевірки правомірності видачі свідоцтва про право власності на
багатоквартирний будинок на вул. Новодарницькій, 6

199. ЛЕВАДА Сергій Якович В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С.  
Щодо перевірки правомірності видачі свідоцтва про право власності на
багатоквартирний будинок на вул. Новодарницькій, 6

200. ЛЕЩЕНКО Юрій Володимирович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо налагодження роботи публічних бібліотек Оболонського району

201. ЛОГВІН Андрій Іванович Київському міському голові Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Держархбудінспекції України Драчу С. В.  
Щодо неналежного виконання ЗАТ "Авіакомпанія "Віта" договору
оренди земельної ділянки, переданої для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку на вул. Гоголівській, 32Hв у
Шевченківському районі

202. ЛОГВІН Андрій Іванович Директору Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Целовальнику С. А. 
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.  
Щодо врегулювання питання розміщення об'єктів роздрібної торгівлі
хлібом та хлібобулочними виробами ПАТ "Київхліб" у Дарницькому
районі

203. МИХАЙЛЕНКО Владислав
Олегович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо миття проїжджої частини та тротуарів в м. Києві

204. МИХАЙЛЕНКО Владислав
Олегович

Директору КП "Київдорсервіс" Чернію В. Д.  
Щодо ремонту світлофора на вул. Героїв Дніпра, 43Hв

205. МИХАЙЛЕНКО Владислав
Олегович

Директору КП "Київдорсервіс" Чернію В. Д.  
Щодо встановлення елементів регулювання швидкості "лежачий
поліцейський" на вул. Прирічній

206. МИХАЙЛЕНКО Владислав
Олегович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.  
Щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами в зоні відпочинку
навпроти буд. № 5Hа на вул. Прирічній

207. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо збереження статусу пам'ятки архітектури (Будинок автора) на
вул. Б. Хмельницького, 34 у Шевченківському районі

208. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Головному управлінню МВС України в м. Києві  Головному державному
санітарному лікарю Голосіївського, Солом'янського, Святошинського
районів м. Києва Матвієнко А. П.  
Щодо захисту громадян від шкідливого впливу шуму з моменту
відкриття ресторану "City Beach Club" на вул. Антоновича, 176

209. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О.  
Щодо санітарного очищення території біля буд. № 6 на бульв. Марії
Приймаченко в Печерському районі

210. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їздах будинку № 35 
на вул. Уманській у Солом'янському районі

211. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їздах будинку № 41 
на вул. Уманській у Солом'янському районі

212. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Генеральному директорові комунальної корпорації "Київавтодор"
Густєлєву О. О.  
Щодо проведення ремонтних робіт проїжджої частини та тротуару на
вул. Іскрівській

213. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О.  
Щодо відновлення благоустрою біля виходу з метро "Дружби народів"

214. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Генеральному директорові комунальної корпорації "Київавтодор"
Густєлєву О. О.  
Щодо проведення ремонтних робіт проїжджої частини та тротуару на
вул. Волинській

215. МІЩЕНКО Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації КЛИЧКУ В. В.  
Щодо заміни ліфта у буд № 68Hа на вул. АлмаHАтинській

216. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Начальнику ГУ МВС України в місті Києві  
Щодо запобігання вчиненню правопорушень у місцях
несанкціонованої торгівлі

217. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо перевірки на дотримання санітарноHпротиепідеміологічного
режиму в перукарнях, салонах краси та стоматологічних кабінетах міста
Києва

218. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо дотримання вимог санітарних норм на територіях зон відпочинку
в місті Києві

219. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо ліквідації місць несанкціонованої торгівлі у місті Києві

220. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо розробки нового Статуту територіальної громади міста Києва

221. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо демонтажу незаконно встановленого рекламного засобу

222. НАЙДЬОНОВ Олександр
Валерійович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо самовільного зайняття земельної ділянки на вул. Стратегічне
шосе, 15

223. НЕГРИЧ Микола Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Першому заступнику голови Київської
міської державної адміністрації Ніконову І. В.  
Щодо порушення прав мешканців будинку № 5 на вул. Кудряшова

224. НЕГРИЧ Микола Михайлович Заступнику міського голови H секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо продовження оренди земельної ділянки гаражному кооперативу
"Золушка" на вул. Стадіонній, 5Hа

225. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо встановлення огорожі навколо газону біля будинку № 23Hа на
бульв. Перова у Дніпровському районі

226. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо утеплення торцевої стіни будинку № 12Hа на просп. Генерала
Ватутіна у Дніпровському районі 

227. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо перенесення кіосків, встановлених на прибудинковій зеленій зоні
будинку № 10 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

228. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо ремонтних робіт у кв. 57 на вул. Вершигори, 5 у Дніпровському
районі

229. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо ремонтних робіт у кв. № 61 на вул. Райдужній, 2Hа у
Дніпровському районі

230. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у 6Hму під'їзді буд. № 22 
на просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі
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231. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо заміни поштових скриньок у 1Hму під'їзді буд. № 22 
на просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі

232. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо встановлення теплових лічильників у будинку № 22 
на просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі

233. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо встановлення санітарноHепідеміологічною службою наявності
шкідливих викидів із каналізаційного стоку сауни в екосистему озера
Радунка на вул. Райдужній, 98 у Дніпровському районі

234. ОКОПНИЙ Олексій Юрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення перевірки законності розміщення тимчасової
споруди з продажу розливного пива на просп. Георгія Гонгадзе, 20 у
Подільському районі

235. ОКОПНИЙ Олексій Юрійович Начальнику ГУ МВС України в м. Києві  
Щодо призупинення будівництва житлового комплексу 
ЖК "Синьоозерний" на перетині просп. Правди та просп. Георгія
Гонгадзе у Подільському районі

236. ОКОПНИЙ Олексій Юрійович В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С.  
Щодо призупинення будівництва житлового комплексу 
ЖК "Синьоозерний" на перетині просп. Правди та просп. Георгія
Гонгадзе у Подільському районі

237. ОКОПНИЙ Олексій Юрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо призупинення будівництва житлового комплексу 
ЖК "Синьоозерний" на перетині просп. Правди та просп. Георгія
Гонгадзе у Подільському районі

238. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо корупційних явищ в діяльності ПАТ АК "Київводоканал"

239. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо реконструкції паркану Ботанічного саду імені академіка
Олександра Фоміна

240. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо торгової точки, яка реалізує молочну продукцію в будівлі № 36
на вул. Хрещатик

241. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення ремонтних робіт в будинку № 3 на вул. Жолудєва у
Святошинському районі

242. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо експлуатації електромобілів "Рено" Київською міською радою

243. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо ефективності розпорядження землями комунальної власності
територіальної громади міста Києва

244. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо вжиття заходів для відновлення благоустрою на земельних
ділянках, що знаходяться в користуванні ПівденноHзахідної залізниці

245. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо поліпшення житлових умов киян

246. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо перевірки фактів порушення прав мешканців будинку № 160HА
на вул. Харківське шосе у Дарницькому районі та вжиття заходів з
покращення благоустрою

247. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо переміщення наркологічного відділу № 5 Київської міської
наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" та кабінету замісної
підтримуючої терапії Київського міського центру СНІДу

248. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо оплати комунальних послуг, наданих учаснику міської цільової
програми "Соціальне партнерство" на 2011 H 2015 роки

249. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо перерахунку плати за опалення у дев'яти квартирах буд. № 4 на
вул. Жмеринській у Святошинському районі

250. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення ремонтних робіт дороги біля буд. 4/56 на вул.
Чорнобильській у Святошинському районі

251. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо встановлення вікон в дошкільному навчальному закладі "Інтел"

252. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Сінцову Г. Л.  
Щодо капітального ремонту ліфтового обладнання

253. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю. 
Директору КП "ШЕУ" Солом'янського району Легану І. Р.  
Щодо занедбаного стану дорожнього переходу на Севастопольській
площі

254. СТОЛАР Вадим Михайлович Начальнику управління Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві
Ніконову М. М.  
Щодо несанкціонованої торгівлі біля станції метрополітену "Героїв
Дніпра"

255. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Генеральному директору Комунальної корпорації "Київавтодор"
Густєлєву О. О.  
Щодо проведення капітального ремонту асфальтного покриття на вул.
Командарма Каменєва, 4Hа в Печерському районі

256. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо передачі житлових будинків до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

257. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо заборони самовільного захоплення земельної ділянки на
прибудинковій території будинку № 22/26 на вул. Анрі Барбюса у
Печерському районі

258. ТУРЕЦЬ Владислав
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо продовження трудових відносин Мартинюку С. В. на посаді
директора СЗШ № 29 в Оболонському районі

259. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо ситуації, яка склалася навколо ПАТ АК "Водоканал"

260. ЧЕРНЕЦЬКИЙ  Олег Станіславович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо надання інформації про зміну динаміки споживання газу після
підвищення цін

261. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репіку В. М.  
Щодо надання інформації про зміну показників заробітних плат
мешканців міста Києва

262. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо аудиту роботи комунальних підприємств міста Києва

263. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо закупівлі КП "Київський метрополітен" запасних частин за
завищеними цінами

264. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо перевірки законності тендерних закупівель "Київавтодору"

265. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Начальнику Служби у справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Танцюрі В. А.
Щодо ефективності цільової програми "Діти столиці"

266. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо надання інформації про загальні показники торгівлі товарами та
послугами України з Російською Федерацією

267. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович В. о. директора Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Козловському О. В.  
Щодо стану рухомого складу КП "Київпастранс" та використання
коштів, акумульованих в результаті підвищення тарифів на проїзд

268. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо ситуації, яка склалась навколо забудови біля Інституту ядерних
досліджень у Голосіївському районі

269. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення капітальних робіт в ДНЗ № 424 на бульв. Дружби
народів, 32HБ у Печерському районі

270. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо надання проектноHкошторисної документації з реконструкції 
вул. Житлової у Печерському районі

271. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо відновлення дитячого майданчика на вул. Кіквідзе, 9/12 у
Печерському районі

272. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо безоплатного проїзду у міському комунальному пасажирському
транспорті дільничним лікарямHтерапевтам та дільничним лікарямH
педіатрам, дільничним медсестрам дорослої та дитячої мережі

273. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо безоплатного проїзду в столичному метрополітені курсантам, які
проходять військову службу (навчання) у вищих військових
навчальних закладах, підрозділах, до присвоєння їм первинного
офіцерського звання

274. ШУЛЬГА Наталія Іванівна Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репіку В. М.  
Щодо фінансування Міської цільової Програми правової освіти
населення м. Києва на 2012 H 2016 роки

275. ЯЛОВИЙ Костянтин
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонту покрівлі буд. № 11 на вул. Салютній у
Шевченківському районі

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 635/1499  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 забезпечення ефективного використання не;
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 24 лютого 2015 року № 27, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

но�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності

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

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

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

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�11.06.2015�№ 635/1499

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

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

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ H КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

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

М. БУЧА, 
ВУЛ. АРТЕМА, № 52
Оздоровчий табір
відпочинку
"Автомобіліст",
Святошинський
район 
Загальна площа H
6568 кв. м

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
(розміщення батальйону
"Золоті ворота") 
Група інвентарних
об'єктів н/будинки
загальною площею
3950,20 кв. м, а саме:
спальний корпус № 1 H
площа 1336,50 кв. м
спальний корпус № 2 H
площа 1336,50 кв. м
лікувальний корпус H
площа 685,30 кв. м
їдальня H 
площа 591,90 кв. м

1 грн 
на рік

На період
проведення АТО,
але не більше
ніж 2 роки 
364 дні

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМБУД"

земельної ділянки для обслуговування адміністративно0
складського комплексу на вул. Новокостянтинівській, 20а 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 881/1745 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 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�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"ХІМБУД"

для�обсл�2ов�вання�адміністративно-сладсьо2о

омплес��на�в�л.�Новоостянтинівсьій,�2-а�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�(ате2орія�земель

-�землі�житлової�та�2ромадсьої�заб�дови,

справа�Д-6975,�заява�ДЦ�№�01006-000170242-

014�від�13.03.2015).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ� "ХІМБУД",� за� �мови

вионання�п�нт��3�цьо2о�рішення,�в�дов2остроов�

оренд��на�15�роів�земельн��ділян��площею

0,2496� 2а� (адастровий� номер

8000000000:78:143:0021)�для�обсл�2ов�вання

адміністративно-сладсьо2о�омплес��на�

в�л.�Новоостянтинівсьій,�2-а�в�Оболонсьом�

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

територіальної�2ромади�міста�Києва���зв'яз��з

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

(рішення�2осподарсьо2о�с�д��міста�Києва�від

23.09.2008).

3.� ТОВАРИСТВУ� З� ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"ХІМБУД":

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

відповідно�до�вимо2�статті�96�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.�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.

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.

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

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

від�05.06.2014�№�5976/0/12/19-14,�Головно2о

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

19.09.2014�№�19-26-0.3-4972/2-14.

3.5.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

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

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

знаходяться�в�межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

4.� 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.

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 договору оренди земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю "ЕЛ0ЛАДА" для обслуговування

та експлуатації тимчасової відкритої автостоянки 
на просп. Петра Григоренка у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 854/854 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи клопотання товариства з обмеженою

відповідальністю "ЕЛ0ЛАДА" від 08.07.2013 № КОП00043, Київська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до2овір�оренди

земельної�діляни�для�обсл�2ов�вання�та

еспл�атації�тимчасової�відритої�автостояни

на�просп.�Петра�Гри2орена���Дарницьом�

районі�м.�Києва�від�08.11.2003�№�63-6-00081

(зі�змінами,�внесеними�до2овором�про�внесення

змін�та�поновлення�до2овор��оренди�земельної

діляни�від�10.08.2010�№�63-6-00593)�площею

0,8005�2а,�в�межах�червоних�ліній�(адастровий

номер�8000000000:90:004:0011),��ладений

між�Київсьою�місьою�радою�та�товариством

з�обмеженою�відповідальністю�"ЕЛ-ЛАДА"�на

підставі�п�нт��39�рішення�Київсьої�місьої

ради�від�26.12.2002�№�206/366�"Про�надання

і�вил�чення�земельних�діляно�та�припинення

права� орист�вання� землею"� (справа�

№�А-20799).

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

плати,�визначеної�в�до2оворі�оренди�земельної

діляни�від�08.11.2003�№�63-6-00081�(зі�змінами,

внесеними�до2овором�про�внесення�змін�та

поновлення�до2овор��оренди�земельної�діляни

від� 10.08.2010� №� 63-6-00593),� підля2ає

приведенню� �� відповідність� до� норм

заонодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"ЕЛ-ЛАДА"� �� 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�08.11.2003�№�63-6-00081�(зі�змінами,

внесеними�до2овором�про�внесення�змін�та

поновлення�до2овор��оренди�земельної�діляни

від�10.08.2010�№�63-6-00593).

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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СЕПТІМА" земельної ділянки для експлуатації та

обслуговування виробничої бази на вул. Пухівській, 10а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 885/1749 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, до статті 32 Закону України "Про оренду

землі", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності" та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"СЕПТІМА",�за��мови

вионання�п�нт��2�цьо2о�рішення,�в�орото-

строов��оренд��на�5�роів�земельн��ділян�

площею� 1,0589� 2а� (адастровий� номер

8000000000:62:076:0004)�для�еспл�атації�та

обсл�2ов�вання� виробничої� бази� на�

в�л.�П�хівсьій,�1-а���Деснянсьом��районі�м.

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

ріальної�2ромади�міста�Києва���зв'яз��з�наб�ттям

права�власності�на�майно�(свідоцтво�про�право

власності�омплес��б�дівель�від�23.09.2005)

(ате2орія� земель� -� землі� промисловості,

транспорт�,�зв'яз�,�енер2етии,�оборони�та

іншо2о�призначення,�справа�А-20369,�заява�ДЦ

від�15.10.2014�№�01109-000151343-014).

2.� ТОВАРИСТВУ� З� ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"СЕПТІМА":

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

відповідно�до�вимо2�статті�96�Земельно2о

одес��Ураїни.

2.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�вионавчо2о�ор2ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�до�менти,�визначені�чинним

заонодавством,�для��ладання�до2овор��оренди

земельної�діляни.

2.3.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

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

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

��межах�земельної�діляни.

2.4.� У� разі� необхідності� проведення

реонстр�ції�чи�ново2о�б�дівництва�питання

оформлення�дозвільної�та�проетно-ошторисної

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

чинним�заонодавством�Ураїни.

2.6.�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.

2.7.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

3.�Розірвати�до2овір�оренди�земельної�діляни

від�02.07.97�№�62-5-00009�з�момент��державної

реєстрації�до2овор��оренди�земельної�діляни

між�Київсьою�місьою�радою�та�ТОВАРИСТВОМ

З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"СЕПТІМА".

4.� Попередити� землеорист�вача,� що

виористання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя2не�за�собою�припинення�права�орист�вання

нею�відповідно�до�вимо2�статей�141,�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 товариству з обмеженою відповідальністю
"Компанія "Веста0І" земельної ділянки для будівництва

житлового комплексу з вбудовано0прибудованими офісними 
та громадськими приміщеннями на просп. Космонавта

Комарова, 46 у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 727/1591 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�"Компанія�"Веста-І"

для� б�дівництва� житлово2о� омплес�� з

вб�довано-приб�дованими� офісними� та

2ромадсьими� приміщеннями� на� просп.

Космонавта�Комарова,�46���Солом'янсьом�

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

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Карпенку Михайлу Олеговичу 

для обслуговування житлового будинку 
і господарських будівель на вул. Мічуріна, 160а 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 841/1705 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 141 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та
перехідних положень Закону України "Про Державний земельний кадастр", Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши
технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�2ромадянці�Ейдельнант�Інні

Іванівні�право�постійно2о�орист�вання�земельною

діляною�ом�нальної�власності�територіальної

2ромади� міста� Києва� площею� 0,0794� 2а

(адастровий�номер�8000000000:82:102:0087)

на�в�л.�Міч�ріна,�16-а���Печерсьом��районі�

м.�Києва,�наданою���постійне�орист�вання�для

обсл�2ов�вання�житлово2о�б�дин��і�2осподарсьих

б�дівель�на�підставі�розпорядження�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�від�06.02.1998

№�221�"Про�передач��2ромадянам���приватн�

власність�земельних�діляно�для�обсл�2ов�вання

жилих�б�динів�і�2осподарсьих�б�дівель�та

ведення�особисто2о�підсобно2о�2осподарства",

право�постійно2о�орист�вання�яою�посвідчено

державним� атом� на� право� постійно2о

орист�вання�землею�від�26.03.1999�№�82-3-

00028�(лист-з2ода�від�26.06.2013�№�639).

2.�Передати�2ромадянин��Карпен��Михайл�

Оле2ович����приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,0794� 2а� (адастровий� номер

8000000000:82:102:0087)�для�обсл�2ов�вання

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

на�в�л.�Міч�ріна,�16-а���Печерсьом��районі�

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

територіальної�2ромади�міста�Києва�(ате2орія

земель�-�землі�житлової�та�2ромадсьої�заб�дови,

справа�П-9268).

3.�Громадянин��Карпен��Михайл��Оле2ович�:

3.1.�Вион�вати�обов'язи�власниа�земельної

діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

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

існ�ючих�інженерних�мереж�та�спор�д.

3.3.� У� разі� необхідності� проведення

реонстр�ції�чи�ново2о�б�дівництва�питання

оформлення�дозвільної�та�проетно-ошторисної

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

чинним�заонодавством�Ураїни.

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.�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�земельн��ділян��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 поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
"АНТЕЛ0СТАНДАРТ" договору оренди земельної ділянки для

реконструкції АЗС, будівництва кафе0магазину та автомийки на
вул. Олени Теліги, 610а у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 733/1597 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи листи0повідомления товариства

з обмеженою відповідальністю "АНТЕЛ0СТАНДАРТ" від 05.12.2013 № КОП0О125 та від 28.08.2013 № 28008/01,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до2овір�оренди

земельної�діляни�№�85-6-00525�від�01.10.2012

площею� 0,1798� 2а� (адастровий� номер

8000000000:85:132:0002),��ладений�між

Київсьою�місьою�радою�та�товариством�з

обмеженою�відповідальністю�"АНТЕЛ-СТАНДАРТ"

для�реонстр�ції�АЗС,�б�дівництва�афе-

ма2азин��та�автомийи�на�в�л.�Олени�Телі2и,�61-а

��Подільсьом��районі�м.�Києва�на�підставі

рішення�Київсьої�місьої�ради�від�01.12.2011

№�794/7030�"Про�передач��товариств��з

обмеженою�відповідальністю�"АНТЕЛ-СТАНДАРТ"

земельних�діляно�для�реонстр�ції,�еспл�атації

та�обсл�2ов�вання�АЗС,�б�дівництва�афе-

ма2азин��та�автомийи�на�в�л.�Олени�Телі2и,

61-а ��Подільсьом��районі�м.�Києва"�(справа

№�А-20988).

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

плати,�визначеної�в�до2оворі�оренди�земельної

діляни�від�01.10.2012�№�85-6-00525,�підля2ає

приведенню� �� відповідність� до� норм

заонодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"АНТЕЛ-СТАНДАРТ":

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�01.10.2012�№�85-6-00525.

3.2.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листі

Департамент��земельних�рес�рсів�від�03.02.2014

№�05704-1124.

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 поновлення договору оренди земельної ділянки
приватному акціонерному товариству фірмі "Лісова" для

реконструкції, експлуатації та обслуговування ринку "Лісовий"
на вул. Миропільській, 2 у Деснянському районі м. Києва 

(із змінами та доповненнями, внесеними договором 
про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

від 24.09.2010 № 6206000558)
Рішення Київської міської ради № 736/1600 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 приватного акціонерного товариства фірми "Лісова" від 24.09.2012 № 52,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�роів�до2овір�оренди

земельної�діляни�від�28.12.2002�№�62-6-00044

(із�змінами�та�доповненнями,�внесеними

до2овором�про�внесення�змін�до�до2овор�

оренди�земельної�діляни�від�24.09.2010�

№�62-6-00558)�площею�0,6880�2а,�в�межах

червоних� ліній� (адастровий� номер

8000000000:62:023:0012),��ладений�між

Київсьою� місьою� радою� та� приватним

аціонерним�товариством�фірмою�"Лісова"�для

реонстр�ції,�еспл�атації�та�обсл�2ов�вання

рин��"Лісовий"�на�в�л.�Миропільсьій,�2��

Деснянсьом��районі�м.�Києва�на�підставі�п�нт�

25�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�26.09.2002

№�19/179�"Про�надання�і�вил�чення�земельних

діляно�та�припинення�права�орист�вання

землею"�(справа�№�А-20395).

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

плати,�визначеної�в�до2оворі�оренди�земельної

діляни�від�28.12.2002�№�62-6-00044�(із�змінами

та�доповненнями,�внесеними�до2овором�про

внесення�змін�до�до2овор��оренди�земельної

діляни�від�24.09.2010�№�62-6-00558),�підля2ає

приведенню� �� відповідність� до� норм

заонодавства.

3.�Приватном��аціонерном��товариств��фірмі

"Лісова":

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�вионавчо2о�ор2ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
"БАУРІС" договору оренди земельної ділянки для реконструкції
АЗС, будівництва кафе0магазину та автомийки на Кудрявському

узвозі, 10 у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 739/1603 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України "Про оренду землі" та розглянувши клопотання товариства 
з обмеженою відповідальністю "БАУРІС" про поновлення договору оренди земельної ділянки від 05.12.2013
№ КОП00126, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до2овір�оренди

земельної�діляни�№�91-6-00979�від�01.10.2012

площею� 0,1763� 2а� (адастровий� номер

8000000000:91:134:0024)�на�К�дрявсьом�

�звозі,�10���Шевченівсьом��районі�м.�Києва,

�ладений�між�Київсьою�місьою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

"БАУРІС"�для�реонстр�ції�АЗС,�б�дівництва

афе-ма2азин��та�автомийи�на�підставі�рішення

Київсьої�місьої�ради�від�10.11.2011�№�702/6938

"Про� передач�� товариств�� з� обмеженою

відповідальністю�"БАУРІС"�земельної�діляни

для�реонстр�ції�АЗС,�б�дівництва�афе-

ма2азин��та�автомийи�на�К�дрявсьом���звозі,

10���Шевченівсьом��районі�м.�Києва"�(справа

А-20989).

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

плати,�визначений�в�до2оворі�оренди�земельної

діляни�№�91-6-00979�від�01.10.2012,�підля2ає

приведенню� �� відповідність� до� норм

заонодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"БАУРІС"� �� 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�№�91-6-00979�від�01.10.2012.

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 поділ земельної ділянки та поновлення договору оренди
земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства з

обмеженою відповідальністю "Ровесник", для експлуатації 
та обслуговування кафе на площі Солом'янській, 25 

у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 748/1612 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 7901, 83, 93, 116, 122 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України "Про
оренду землі", статті 56 Закону України "Про землеустрій", Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пункту 34
частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши технічну
документацію із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельної ділянки та враховуючи клопотання
товариства з обмеженою відповідальністю "Ровесник" від 04.07.2014 № К022856 та від 06.11.2014 № 08/16618,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�роів�до2овір�оренди�земельної

діляни�площею�0,0927�2а�(адастровий�номер

8000000000:72:089:009)�від�28.11.2008�№�72-6-

00552,��ладений�між�Київсьою�місьою�радою

та�товариством�з�обмеженою�відповідальністю

"Ровесни"�для�еспл�атації�та�обсл�2ов�вання

афе�на�площі�Солом'янсьій,�25���Солом'янсьом�

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

місьої�ради�від�24.05.2007�№�650/1311�"Про

передач��товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"РОВЕСНИК"�земельної�діляни�для�еспл�атації�та

обсл�2ов�вання�афе�на�Солом'янсьій�площі,�25��

Солом'янсьом��районі�м.�Києва"�(справа�А-21212).

2.�По2одити�поділ�земельної�діляни�ом�нальної

власності�територіальної�2ромади�міста�Києва

площею� 0,0927� 2а� (адастровий� номер

8000000000:72:089:0009)�на�площі�Солом'янсьій,

25���Солом'янсьом��районі�м.�Києва,�що

переб�ває�в�оренді�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�"Ровесни"�на�підставі�до2овор�

оренди�земельної�діляни,�зареєстровано2о�в

низі�записів�державної�реєстрації�до2оворів

оренди�землі�від�28.11.2008�№�72-6-00552,�на

сформовані�в�межах�ате2орії�земель�житлової

та�2ромадсьої�заб�дови�для�еспл�атації�та

обсл�2ов�вання�афе�на�площі�Солом'янсьій,

25���Солом'янсьом��районі�м.�Києва,�а�саме:

-� земельн�� ділян�� площею� 0,0219� 2а

(адастровий�номер�8000000000:72:089:0101);

-� земельн�� ділян�� площею� 0,0708� 2а

(адастровий�номер�8000000000:72:089:0102).

3.�Внести�зміни�до�до2овор��оренди�земельної

діляни,�зареєстровано2о�в�низі�записів

державної�реєстрації�до2оворів�оренди�землі�від

28.11.2008�№�72-6-00552,�залишивши�на�15

роів���дов2остроовій�оренді�товариства�з

обмеженою�відповідальністю�"Ровесни"�в

межах�ате2орії�земель�житлової�та�2ромадсьої

заб�дови�земельн��ділян��площею�0,0708�2а

(адастровий�номер�8000000000:72:089:0102)

для�еспл�атації�та�обсл�2ов�вання�афе�на

площі�Солом'янсьій,�25���Солом'янсьом�

районі�м.�Києва,�сформован��в�рез�льтаті�поділ�

земельної�діляни�площею�0,0927�2а.

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

плати,�визначеної���до2оворі�оренди�земельної

діляни�від�28.11.2008�№�72-6-00552,�підля2ає

приведенню� �� відповідність� до� норм

заонодавства.

5.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"Ровесни":

5.1.�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�28.11.2008�№�72-6-00552�та�внесення

змін�до�ньо2о.

5.2.�Вионати�вимо2и,�виладені���листі

Департамент��земельних�рес�рсів�вионавчо2о

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

державної� адміністрації)� від� 13.01.2015�

№�057041-211.

адміністрації)� до�менти,� визначені

заонодавством,�для��ладання�додатової

�2оди�про�поновлення�до2овор��оренди�земельної

діляни�від�28.12.2002�№�62-6-00044�(із�змінами

та�доповненнями,�внесеними�до2овором�про

внесення�змін�до�до2овор��оренди�земельної

діляни�від�24.09.2010�№�62-6-00558)�та�внесення

змін�до�ньо2о.

3.2.�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�листі

Департамент��земельних�рес�рсів�вионавчо2о

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

державної� адміністрації)� від� 29.12.2014�

№�057041-15062.

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

та�2ромадсьої�заб�дови,�заява�ДЦ�№�01038-

000175824-014�від�19.05.2015,�справа�Д-7068).

2.� Передати� товариств�� з� обмеженою

відповідальністю�"Компанія�"Веста-І"�за��мови

вионання�п�нт��3�цьо2о�рішення,�в�оренд��на

3�рои�земельн��ділян��площею�0,8832�2а

(адастровий�номер�8000000000:69:287:0010,

витя2�з�Державно2о�земельно2о�адастр��про

земельн�� ділян�� від� 23.12.2014� №� НВ-

80000146512014)�для�б�дівництва�житлово2о

омплес��з�вб�довано-приб�дованими�офісними

та�2ромадсьими�приміщеннями�на�просп.

Космонавта�Комарова,�46���Солом'янсьом�

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

територіальної�2ромади�міста�Києва.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"Компанія�"Веста-І":

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

відповідно�до�вимо2�статті�96�Земельно2о

одес��Ураїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�вионавчо2о�ор2ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)� до�менти,� визначені

заонодавством,�необхідні�для��ладення

до2овор��оренди�земельної�діляни.

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

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

від�17.03.2015�№�2562/0/12/19-15�та�Головно2о

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

14.05.2015�№�19-26-0.3-6767/2-15.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�право

орист�вання�земельною�діляною�може�б�ти

припинено�відповідно�до�статей�141,�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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5.3.�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.

6.�Зарах�вати�до�земель�запас��ререаційно2о

призначення�земельн��ділян��площею�0,0219

2а�(адастровий�номер�8000000000:72:089:0101).

7.�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 товариству з обмеженою відповідальністю
"ВОЛЮРМ" в поновленні договору оренди земельної ділянки

для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної
станції на просп. Героїв Сталінграда, 2 в Оболонському районі 

м. Києва та визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них)

на земельних торгах
Рішення Київської міської ради № 750/1614 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 93, 127, 134 0 136 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України "Про
оренду землі", пункту 34 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської
міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 "Про врегулювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві"
(із змінами і доповненнями), розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "ВОЛЮРМ"
від 27.09.2013 № КОП00084 про поновлення договору оренди земельної ділянки та враховуючи рішення
господарського суду м. Києва від 11.04.2013 у справі № 910/4196/13, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити� товариств�� з� обмеженою

відповідальністю�"ВОЛЮРМ"�в�поновленні

до2овор��оренди�земельної�діляни�від�20.09.2005

№�78-6-00308�площею�0,1220�2а�(адастровий

номер�8000000000:78:094:0017),��ладено2о

між�Київсьою�місьою�радою�та�товариством

з�обмеженою�відповідальністю�"ВОЛЮРМ"�для

б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл�2ов�вання

автозаправної� станції� на� просп.� Героїв

Сталін2рада,�2�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

на�підставі�п�нт��36�рішення�Київсьої�місьої

ради�від�15.07.2004�№�419-5/1829�"Про�надання

і�вил�чення�земельних�діляно�та�припинення

права� орист�вання� землею"� (справа�

№�А-20873).

2.�Надати�Департамент��земельних�рес�рсів

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�дозвіл:

2.1.�На�опрацювання�земельної�діляни

орієнтовною�площею�0,14�2а�для�б�дівництва

тор2овельно2о� омплес�� з� об'єтами

автообсл�2ов�вання�на�просп.�Героїв�Сталін2рада,

2�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�щодо

можливості�її�продаж��на�земельних�тор2ах.

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

земле�строю�та�іншої�до�ментації,�передбаченої

заонодавством�Ураїни,�необхідної�для�під2отови

зазначеної�земельної�діляни�до�продаж��на

земельних�тор2ах.

3.� Департамент�� земельних� рес�рсів

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації):

3.1.�Проінформ�вати�товариство�з�обмеженою

відповідальністю�"ВОЛЮРМ"�про�прийняття

цьо2о�рішення.

3.2.�Вжити�ор2анізаційних�заходів,�пов'язаних

з�під2отовою�та�проведенням�земельних�тор2ів

з�продаж��земельної�діляни�орієнтовною

площею�0,14�2а�для�б�дівництва�тор2овельно2о

омплес��з�об'єтами�автообсл�2ов�вання�на

просп.�Героїв�Сталін2рада,�2�в�Оболонсьом�

районі�м.�Києва.

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

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�при

по2одженні� проет�� земле�строю� щодо

відведення�вищезазначеної�земельної�діляни

забезпечити�надання�Департамент��земельних

рес�рсів�вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

містоб�дівних��мов�і�обмежень�її�заб�дови.

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 відмову багатопрофільному підприємству 
"Солідарність" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю в поновленні договорів оренди 

земельних ділянок для організації будівельних робіт 
на період будівництва центру сімейного дозвілля 

на вул. Маршала Малиновського 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 752/1616 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 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", розглянувши клопотання багатопрофільного підприємства "Солідарність" у формі
товариства з обмеженою відповідальністю від 23.11.2010 № 574 про поновлення договорів оренди земельних
ділянок, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�ба2атопрофільном��підприємств�

"Солідарність"���формі�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�в�поновленні�до2оворів�оренди

земельних�діляно�від�30.09.2008�№�78-6-00564

площею� 0,0686� 2а� (адастровий� номер

8000000000:78:098:0030)�та�від�30.09.2008�

№�78-6-00565�площею�0,0280�2а�(адастровий

номер�8000000000:78:098:0031),��ладених�між

Київсьою�місьою�радою�та�ба2атопрофільним

підприємством�"Солідарність"���формі�товариства

з�обмеженою�відповідальністю�для�ор2анізації

б�дівельних�робіт�на�період�б�дівництва�центр�

сімейно2о� дозвілля� на� в�л.� Маршала

Малиновсьо2о�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

на�підставі�рішення�Київсьої�місьої�ради�від

01.11.2007� №� 1121/3954� "Про� передач�

ба2атопрофільном��підприємств��"Солідарність"

��формі�товариства�з�обмеженою�відповідальністю

земельних�діляно�для�ор2анізації�б�дівельних�робіт

на�період�б�дівництва�центр��сімейно2о�дозвілля

на�в�л.�Маршала�Малиновсьо2о�в�Оболонсьом�

районі�м.�Києва"�(справа�№�А-20546).

2.� Департамент�� земельних� рес�рсів

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

проінформ�вати�ба2атопрофільне�підприємство

"Солідарність"���формі�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�про�прийняття�цьо2о�рішення.

3.�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 зміну виду використання та поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРДАРІКА" договору

оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
нежитлових будівель на вул. Зодчих, 50б у Святошинському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 753/1617 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 20, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 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 розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГАРДАРІКА" від 17.03.2014 № КОП00156 та висновок Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2015 № 261/0/12/27015,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�роів�до2овір�оренди

земельної�діляни�від�16:09.2004�№�75-6-00133

площею� 0,3549� 2а� (адастровий� номер

8000000000:75:322:0006)�для�б�дівництва,

еспл�атації�та�обсл�2ов�вання�тимчасово2о

збірно-розбірно2о�тор2овельно2о�павільйон�

на�в�л.�Зодчих,�5-б���Святошинсьом��районі

м.�Києва,��ладений�між�Київсьою�місьою

радою� та� товариством� з� обмеженою

відповідальністю�"ГАРДАРІКА"�на�підставі�п�нт�

13�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�23.10.2003

№�122/995�"Про�надання�і�вил�чення�земельних

діляно�та�припинення�права�орист�вання

землею"�(справа�А-21064).

2.�Змінити�вид�виористання�земельної�діляни

площею� 0,3549� 2а� (адастровий� номер

8000000000:75:322:0006)�на�в�л.�Зодчих,�5-б

��Святошинсьом��районі�м.�Києва,�яа�переб�ває

в� оренді� товариства� з� обмеженою

відповідальністю� "ГАРДАРІКА",� право

орист�вання�яою�посвідчено�до2овором

оренди�земельної�діляни�від�16.09.2004�

№�75-6-00133,�та�дозволити�її�виористання

для�еспл�атації�та�обсл�2ов�вання�нежитлових

б�дівель.

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

плати,�визначеної�в�до2оворі�оренди�земельної

діляни�від�16.09.2004�№�75-6-00133,�підля2ає

приведенню� �� відповідність� до� норм

заонодавства.

4.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�"ГАРДАРІКА":

4.1.�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�16.09.2004�№�75-6-00133.

4.2.�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.

4.3.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листі

Департамент��земельних�рес�рсів�вионавчо2о

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

державної� адміністрації)� від� 31.01.2015�

№�057041-1644.

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 поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді публічного
акціонерного товариства "Реклама" на вул. Верхній Вал, 20а та
вул. Верхній Вал 0 вул. Воздвиженській, 4 0 12, у Подільському
районі м. Києва, внесення змін до договору оренди земельної

ділянки та передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЦ РЕКЛАМА" на вул.

Верхній Вал, 20а у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративно0виробничого

майнового комплексу
Рішення Київської міської ради № 749/1613 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 7901, 83, 93, 116, 120, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 30 Закону
України "Про оренду землі", статті 56 Закону України "Про землеустрій", Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та технічну документацію щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи звернення публічного акціонерного
товариства "Реклама" від 28.07.2014 № К022943, від 25.07.2014 № 1137 та ТОВ "БЦ РЕКЛАМА" від 06.03.2015 
№ 8, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� По2одити� поділ� земельної� діляни

ом�нальної�власності�територіальної�2ромади

міста�Києва�площею�0,1879�2а�(адастровий

номер�8000000000:85:642:0018)�на�в�л.�Верхній

Вал,� 2-а,� та� в�л.� Верхній� Вал� –� в�л.

Воздвиженсьій,�4�-�12���Подільсьом��районі

м.�Києва,�що�переб�ває�в�оренді�п�блічно2о

аціонерно2о�товариства�"Релама"�на�підставі

до2овор��оренди�земельної�діляни�від�15.05.2014

№�177,�зареєстровано2о�в�Державном��реєстрі

речових�прав�на�нер�хоме�майно�від�15.05.2014

№�21700911�(запис�про�державн��реєстрацію

права�від�15.05.2014�№�5669008),�на�сформовані

в�межах�ате2орії�земель�житлової�та�2ромадсьої

заб�дови�земельні�діляни�для�еспл�атації�та

обсл�2ов�вання�адміністративно-виробничо2о

майново2о�омплес��на�в�л.�Верхній�Вал,�2-а

та�в�л.�Верхній�Вал�-�в�л.�Воздвиженсьій,�4�-�12

��Подільсьом��районі�м.�Києва�на:

-�ділян��площею�0,0947�2а�(адастровий

номер�8000000000:85:642:0022);

-�ділян��площею�0,0932�2а�(адастровий

номер�8000000000:85:642:0023)�(заява�ДЦ�від

05.03.2015�№�01040-000169485-014,�справа

№�А-21246).

2.�Внести�зміни�до�до2овор��оренди�земельної

діляни�від�15.05.2014�№�177�(витя2�про�державн�

реєстрацію�права�№�5669008�від�15.05.2014),

залишивши�на�15�роів�в�дов2остроовій�оренді

п�блічно2о�аціонерно2о�товариства�"Релама"

в�межах�ате2орії�земель�житлової�та�2ромадсьої

заб�дови�земельн��ділян��площею�0,0932�2а

(адастровий�номер�8000000000:85:642:0023)

для� еспл�атації� та� обсл�2ов�вання

адміністративно-виробничо2о� майново2о

омплес�� на� в�л.� Верхній� Вал� -� в�л.

Воздвиженсьій,�4�-�12���Подільсьом��районі

м.�Києва.

3.�П�блічном��аціонерном��товариств�

"Релама"� �� місячний� термін� надати� до

Департамент��земельних�рес�рсів�вионавчо2о

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

державної�адміністрації)�до�менти,�визначені

заонодавством,�необхідні�для��ладання

до2овор��про�внесення�змін�до�до2овор��оренди

земельної�діляни�від�15.05.2014�№�177,

зареєстровано2о�в�Державном��реєстрі�речово2о

права�від�15.05.2014�№�5669008.

4.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"БЦ�РЕКЛАМА",�за��мови
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Про припинення комунальному підприємству 
з утримання  та експлуатації житлового фонду 

спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД" 
права постійного користування 

земельною ділянкою на вул. Прилужній, 2 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 754/1618 від 16 липня 2015 року
Відповідно до статей 17, 83, 122, 141, 143, 147, 149 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої

статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також враховуючи гостру соціальну
напругу, яка склалась у зв'язку з можливим будівництвом, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�ом�нальном��підприємств��з

�тримання�та�еспл�атації�житлово2о�фонд�

спеціально2о�призначення�"СПЕЦЖИТЛОФОНД"

право�постійно2о�орист�вання�земельною

діляною�площею�0,7834�2а�(адастровий�номер

8000000000:75:122:020)�на�в�л.�Прил�жній,�2

��Святошинсьом��районі�міста�Києва,�оформлене

на�підставі�рішення�Київсьої�місьої�ради�від

01.11.2012�№�383/8667.

2.�Вионавчом��ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

2.1.�Вчинити�відповідні�дії�щодо�передачі

земельної�діляни,�визначеної�в�п�нті�першом�,

від�орист�вача�-�ом�нально2о�підприємства

з��тримання�та�еспл�атації�житлово2о�фонд�

спеціально2о�призначення�"СПЕЦЖИТЛОФОНД"

на�ористь�власниа�-�Київсьої�місьої�ради.

2.2.�Проінформ�вати�ом�нальне�підприємство

з��тримання�та�еспл�атації�житлово2о�фонд�

спеціально2о�призначення�"СПЕЦЖИТЛОФОНД"

про�прийняття�цьо2о�рішення.

3.�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 приватному акціонерному 
товариству "Трест Київміськбуд01" в поновленні 

договору оренди земельної ділянки для будівництва 
спортивно0оздоровчого комплексу в урочищі Наталка 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 751/1615 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 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", розглянувши звернення приватного акціонерного товариства "Трест Київміськбуд0
1" від 01.02.2011 № 33 про поновлення договору оренди земельної ділянки, враховуючи те, що земельна ділянка
не забудована відповідно до умов договору її оренди, а також враховуючи рішення господарського суду 
м. Києва від 09.07.2013 у справі № 910/9785/13, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�приватном��аціонерном�

товариств��"Трест�Київмісьб�д-1"�в�поновленні

до2овор�� оренди� земельної� діляни� від

10.04.2006�№�78-6-00346�площею�7,1329�2а

(адастровий�номер�8000000000:78:215:0008),

�ладено2о�між�Київсьою�місьою�радою�та

приватним�аціонерним�товариством�"Трест

Київмісьб�д-1"�для�б�дівництва�спортивно-

оздоровчо2о�омплес��в��рочищі�Натала�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�на�підставі

рішення�Київсьої�місьої�ради�від�23.12.2004

№� 986/2396� "Про� передач�� заритом�

аціонерном��товариств��"Трест�Київмісьб�д-

1"�земельної�діляни�для�б�дівництва�спортивно-

оздоровчо2о�омплес��в��рочищі�Натала�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва"� (справа�

№�А-20598).

2.� Департамент�� земельних� рес�рсів

вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

проінформ�вати�приватне�аціонерне�товариство

"Трест�Київмісьб�д-1"�про�прийняття�цьо2о

рішення.

3.�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 продаж земельної ділянки громадянину 
Варданяну Гагіку Маісовичу 

для експлуатації та обслуговування кафе 
на вул. Кутузова, 12 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 755/1619 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 № 52450VI "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�По2одити�звіт�про�еспертн��2рошов�

оцін��земельної�діляни�(адастровий�номер

8000000000:82:062:0038)�на�в�л.�К�т�зова,

12���Печерсьом��районі�м.�Києва�(справа

№�Є-1258).

2.�Затвердити�вартість�земельної�діляни

��розмірі�1439778,00�2рн�(один�мільйон

чотириста�тридцять�дев'ять�тисяч�сімсот

сімдесят�вісім�2ривень�00�опійо)�на�підставі

еспертної�2рошової�оціни�(висново�про

ринов�� вартість� земельної� діляни� від

10.12.2014).

3.�Продати�2ромадянин��Варданян��Га2і�

Маісович��земельн��ділян��ом�нальної

власності�територіальної�2ромади�міста�Києва

(адастровий�номер�8000000000:82:062:0038)

площею�0,0278�2а�за�1439778,00�2рн�(один

мільйон�чотириста�тридцять�дев'ять�тисяч

сімсот�сімдесят�вісім�2ривень�00�опійо)�для

еспл�атації�та�обсл�2ов�вання�афе�на�в�л.

К�т�зова,�12���Печерсьом��районі�м.�Києва.

4.�Затвердити��мови�продаж��2ромадянин�

Варданян��Га2і��Маісович��земельної�діляни

на�в�л.�К�т�зова,�12���Печерсьом��районі

м.�Києва�(з2ідно�з�додатом).

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�8000000000:82:062:0038)�площею

0,0278�2а�на�в�л.�К�т�зова,�12���Печерсьом�

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

визначених�цим�рішенням.

6.�Громадянин��Варданян��Га2і��Маісович�:

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�7�-�9��мов�продаж�,�затверджених

цим�рішенням.

8.�Попередити�2ромадянина�Варданяна

Га2іа�Маісовича,�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

вионання�п�нт��5�цьо2о�рішення,�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної�2ромади

міста�Києва���дов2остроов��оренд��на�15�роів

земельн��ділян��площею�0,0947�2а�(адастровий

номер�8000000000:85:642:0022)�для�еспл�атації

та�обсл�2ов�вання�адміністративно-виробничо2о

майново2о�омплес��на�в�л.�Верхній�Вал,�2-а

��Подільсьом��районі�м.�Києва���зв'яз��з

переходом�права�власності�на�нер�хоме�майно

(до2овір��півлі-продаж��нежитлово2о�б�дин�

в�цілом��-�виробничий�від�12.04.2013,�серія�та

номер�411�та�витя2�про�державн��реєстрацію

прав�№�650097�від�12.04.2013)�(ате2орія�земель

-�землі�житлової�та�2ромадсьої�заб�дови).

5.� ТОВАРИСТВУ� З� ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"БЦ�РЕКЛАМА"���місячний

термін�надати�до�Департамент��земельних

рес�рсів�вионавчо2о�ор2ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до�менти,�визначені�заонодавством,�необхідні

для��ладання�до2овор��оренди�земельної

діляни.

6.�П�блічном��аціонерном��товариств�

"Релама"�та�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"БЦ�РЕКЛАМА":

6.1.�Вион�вати�обов'язи�землеорист�вачів

відповідно�до�вимо2�статті�96�Земельно2о

одес��Ураїни.

6.2.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

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

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

знаходяться�в�межах�земельних�діляно.

6.3.� У� разі� необхідності� проведення

реонстр�ції�чи�ново2о�б�дівництва�питання

оформлення�дозвільної�та�проетно-ошторисної

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

заонодавством�Ураїни.

6.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

6.5.�Питання�пайової��часті�та��ладання�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.

7.� Попередити� землеорист�вачів,� що

виористання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя2не�за�собою�припинення�права�орист�вання

нею�відповідно�до�статей�141,�143�Земельно2о

одес��Ураїни.

8.�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�16.07.2015�№�755/1619

Умови
продажу громадянину Варданяну Гагіку Маісовичу 

земельної ділянки на вул. Кутузова, 12 
у Печерському 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�майнових�відносин�виріш�вати�в��становленом��поряд�.

4.�Питання�пайової��часті�та��ладання�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.

5.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�ції�чи�ново2о�б�дівництва�питання�оформлення

дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�ментації�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном�

заонодавством�Ураїни.

6.�Вионати�вимо2и,�виладені�в�листах�Департамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

15.02.2013�№�1822/0/12/19-13,�Головно2о��правління�Держзема2ентства�від�20.02.2013

№�265�та�Міністерства��льт�ри�Ураїни�від�08.08.2013�№�2446/10/61-13.

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

583091,75�2рн�(п'ятсот�вісімдесят�три�тисячі�дев'яносто�одна�2ривня�75�опійо),�сплачений

відповідно�до�до2овор��№�3�від�25.07.2014.�Решта�вартості�земельної�діляни���с�мі

856686,25�2рн�(вісімсот�п'ятдесят�шість�тисяч�шістсот�вісімдесят�шість�2ривень�25�опійо)

сплач�ється�протя2ом�10�банівсьих�днів�від�дня�нотаріально2о�посвідчення�до2овор�

�півлі-продаж�.

8.�До2овором��півлі-продаж��земельної�діляни�передбачити,�що���разі�прострочення

вионання�2рошово2о�зобов'язання�по�пець�має�сплатити:

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

десята�відсота)�від�с�ми�прострочено2о�платеж��(2рошово2о�зобов'язання);

-�с�м��бор2��прострочено2о�платеж��з��рах�ванням�інфляційних�втрат�за�весь�час

прострочення;

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

9.�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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Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 814/1678 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760 0 763 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", статей 5 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 17 березня 2015 року № 29, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

нежитлові�приміщення�ом�нальної�власності

територіальної�2ромади�міста�Києва�з2ідно�з

додатом.

2.�Печерсьій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації��ласти�в��становленом��поряд�

до2овори�оренди�нежитлових�приміщень

ом�нальної�власності�територіальної�2ромади

міста�Києва�з2ідно�з�п�нтом�1�цьо2о�рішення.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлового приміщення 
комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
єдиному претенденту 

на право оренди
Рішення Київської міської ради № 817/1681 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760 0 763 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статей 5 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна",
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами вивчення попиту на об'єкт
оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності
від 04 грудня 2014 року № 19, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлове�приміщення

ом�нальної�власності�територіальної�2ромади

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

оренди�з2ідно�з�додатом.

2.�Оболонсьій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації��ласти�в��становленом��поряд�

до2овір�оренди�нежитлово2о�приміщення

ом�нальної�власності�територіальної�2ромади

міста�Києва�з2ідно�з�п�нтом�1�цьо2о�рішення.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 829/1693 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�еспертної

2рошової�оціни�земельної�діляни�(адастровий

номер�8000000000:82:036:0002)�площею�0,2081

2а�для�еспл�атації�та�обсл�2ов�вання�офісно2о

б�дин��на�в�л.�Леоніда�Первомайсьо2о,�7��

Печерсьом��районі�м.�Києва,�що�підля2ає

продаж��товариств��з�обмеженою�відповідальністю

"РАЙТ�ГРУП"�(справа�№�Є-1280).

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 надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 830/1694 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�еспертної

2рошової� оціни� земельної� діляни

(адастровий�номер�8000000000:91:006:0043)

площею� 0,1033� 2а� для� еспл�атаці ї � та

обсл�2ов�вання�нежитлової�б�дівлі�медично2о

призначення�на�в�л.�Ба22ов�тівсьій,�1�(літ.

Р-2)���Шевченівсьом��районі�м.�Києва,

що� підля2ає� продаж�� приватном�

аціонерном�� товариств�� " ІНСТИТУТ

РЕПРОДУКТИВНОЇ�МЕДИЦИНИ"�(справа�

№�Є-1263).

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 переліку нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва, право оренди

яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 819/1683 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760 0 763 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статей 5 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна",
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва, враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об'єкт
оренди подано заяви більше ніж від одного претендента, та протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 25 вересня 2014 року № 9, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�перелі�нежитлових�приміщень

ом�нальної�власності�територіальної�2ромади

міста�Києва,�право�оренди�яих�виборюється

на�он�рсних�засадах,�з2ідно�з�додатом.

2.�Оболонсьій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації�забезпечити���встановленом��поряд�

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

приміщень�ом�нальної�власності�територіальної

2ромади�міста�Києва,�перелі�яих�затверджений

з2ідно�з�п�нтом�1�цьо2о�рішення.

3.�Оболонсьій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації�за�рез�льтатами�проведення

он�рс���ласти�в��становленом��поряд�

до2овір�оренди.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо2о�рішення

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�23.07.2015�№�814/1678

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

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

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

Орендна
плата

Строк, на який
укладається
договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ СОГОЯН Ф. М. 

Форма власності +
приватна 
Форма фінансування +
госпрозрахункова

Лютеранська вул., № 13, 
літ. "А" 
Печерський район, 
ЖБк 
Площа + 115,80 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ТВОРЧОЇ
МАЙСТЕРНІ ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
+ 20,0 кв. м
+ 7,3 кв. м 
підвал 
Площа + 27,3 кв. м 

1 % 
4 %

2 роки 364 дні
за умови
укладання
охоронного
договору

2 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ ТИГРАНЯН С. В.
Форма власності +
приватна 
Форма фінансування +
госпрозрахункова

Лютеранська вул., № 13, 
літ. "А"
Печерський район, 
ЖБк 
Площа + 115,80 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ТВОРЧОЇ
МАЙСТЕРНІ ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ 
+ 20,0 кв. м 
+ 23,9 кв. м
підвал 
Площа + 43,9 кв. м

1 % 
40 %

2 роки 364 дні
за умови
укладання
охоронного
договору

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�23.07.2015�№�819/1683

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади
міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове використання приміщення Орендна
ставка у %

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1. МІНСЬКИЙ ПРОСП., № 8+А
Оболонський район Нежитлове
приміщення, 1 поверх Площа +
306,7 кв. м

2 роки
364 дні

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО+СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ
ВИДАМИ СПОРТУ

3 %

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�23.07.2015�№�817/1681

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва,

які передаються в оренду 
єдиному претенденту на право оренди

Київський міський голова 
В. Кличко

№
п/п

Повна назва
орендаря, його форма
власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

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

Ставка
орендної
плати

Строк, на який
укладається
договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОСЕРВІС "КУРЕНІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ
У М. КИЄВІ

1 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДЯНСЬКИЙ
КОРПУС" 
Форма власності +
колективна 
Форма фінансування +
змішана

МІНСЬКИЙ ПРОСП., 
№ 4 
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний),
адміністративне 

Загальна площа +
1643,2 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО+
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 

2 поверх 
Площа + 365,7 кв. м

3 % 2 роки 364 дні
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Про передачу громадянці Куріненко Наталії Василівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель, споруд у пров. Залежному, 38!б у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 702/1566 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законо!
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Зако!
ну 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�прое�т�земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянці�К�рінен�о�Наталії�Васи-

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

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

ном�,�38-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�спра-

ва�№�А-16409).

2.�Передати��ромадянці�К�рінен�о�Наталії�Василівні,

за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���приватн�

власність�земельн��ділян���площею�0,1000��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:061:0040)�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Залежном�,�38-б���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�К�рінен�о�Наталії�Василівні:

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

�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земельно�о��оде�с�

У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ділян�и

з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�обмеженнями�щодо

заб�дови�та�до��ментами,�що�дають�право�на�ви�онан-

ня�під�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержаними�в��с-

тановленом��за�онодавством�поряд��.

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

вих,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж

і�спор�д,�що�знаходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�інженерної�під-

�отов�и�території�по�захист��її�від�підтоплення�та�затоп-

лення�повеневими�водами,�по�одивши�їх�в��становле-

ном��за�онодавством�поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Депар-

таментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати

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

3.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Головно�о

�правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�дизайн��місь-

�о�о�середовища�від�17.09.2004�№ 19-8589,�дочірньо�о

підприємства�«Інстит�т�Генерально�о�план��міста�Ки-

єва»�від�14.04.2006�№ 911�та�Державно�о��правління

охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища�в�

м.�Києві�від�02.03.2011�№ 05-08/1096.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації�права

власності�на�земельн��ділян�����поряд��,�встановлено-

м��За�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,�що�право�влас-

ності�на�землю�може�б�ти�припинено���випад�ах,�перед-

бачених�статтями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договорів оренди земельних ділянок від 16.03.2010 
№ 79!6!00746 та № 79!6!00747, укладених між Київською міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ
«ЛИБІДЬ» для будівництва, експлуатації та обслуговування соціально!

громадського комплексу у складі готелю, офісних будівель,
багатофункціонального торговельного центру, паркінгу, об’єкта

енергозабезпечення та для влаштування дороги, обмежених 
бульв. Дружби народів, вул. Горького, вул. Миколи Грінченка 

та вул. Панаса Любченка у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 745/1609 від 16 липня 2015 року

На виконання доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 04.05.2012 № 19995, враховуючи звер!
нення товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ «ЛИБІДЬ» від 28.04.2012 № 28!04/2, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�до�овори�оренди�земельних�діляно��від

16.03.2010�№ 79-6-00746�та�№ 79-6-00747�площею�0,0097

�а�(�адастровий�номер�8000000000:79:054:0069),�пло-

щею�0,0180��а�(�адастровий�номер�8000000000:79:054:0068),

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

обмеженою�відповідальністю�«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ�СОЮЗ

«ЛИБІДЬ»�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

17.09.2009�№ 227/2296�«Про�передач��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ�СОЮЗ�«ЛИ-

БІДЬ»�земельних�діляно��для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�соціально-�ромадсь�о�о��омпле�с����с�ла-

ді��отелю,�офісних�б�дівель,�ба�атоф�н�ціонально�о�тор-

�овельно�о�центр�,�пар�ін��,�об’є�та�енер�озабезпечен-

ня�та�для�влашт�вання�доро�и,�обмежених�б�льв.�Др�ж-

би�Народів,�в�л.�Горь�о�о,�в�л.�Ми�оли�Грінчен�а�та�в�л.

Панаса�Любчен�а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва»�(спра-

ва�№�А-20154).

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації):

2.1.�Проінформ�вати�товариство�з�обмеженою�від-

повідальністю�«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ�СОЮЗ�«ЛИБІДЬ»�про

прийняття�цьо�о�рішення.

2.2.�Забезпечити�с�ас�вання�реєстрації�до�оворів�орен-

ди�земельних�діляно�,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рі-

шення.

2.3.�Земельні�ділян�и,�зазначені�в�п�н�ті�1�цьо�о�рі-

шення,�віднести�до�земель�запас��відповідної��ате�орії.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- äèðåêòîðà - õóäîæíüîãî êåð³âíèêà Óêðà¿íñüêîãî ìàëîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó;

- õóäîæíüîãî êåð³âíèêà Óêðà¿íñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷íîãî

àíñàìáëþ "Êàëèíà";

- õóäîæíüîãî êåð³âíèêà - äèðåêòîðà Ìóí³öèïàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî êàìåðíîãî

õîðó "Êè¿â".

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè
ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëü-
íèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü,
ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðó-
äîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîð-
íèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøî-
ãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêó-
ìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³é-
í³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåê-
òè ïðîãðàì ðîçâèòêó 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.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä â óïðàâë³íí³ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè:
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â
ñóäàõ òà ³íøèõ îðãàíàõ (V êàòåãîð³ÿ) òà ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðàâîâî¿
åêñïåðòèçè àêò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïðàâîâî¿ äîïîìîãè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169, òà
Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ
ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè
ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáóòà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â
ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî
êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè
ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê. 913 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó —
ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñ-
òóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311
(Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³-
äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 1 ïîâåðõ
Áåðåçíÿ-
ê³âñüêà
âóë., 34

165,00

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß Ô²ÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ, Ä²ßËÜ-

Í²ÑÒÜ ßÊÎÃÎ ÑÏÐßÌÎÂÀÍÀ ÍÀ ÎÐ-
ÃÀÍ²ÇÀÖ²Þ ÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÇÀ-

ÍßÒÜ Ð²ÇÍÈÌÈ ÂÈÄÀÌÈ ÑÏÎÐÒÓ

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.01.2016

3% 13,49 çà 1 ãîä.,
269,79 çà 1 äîáó

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí, 269,80
(Ïí-Ïò: 16.00-20.00 ãîä.) Äîáîâà
îðåíäíà ïëàòà ó ãðí 269,79 (Ñá.)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó —
ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñ-
òóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311
(Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³-
äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 1 ïîâåðõ
Áåðåçíÿ-
ê³âñüêà
âóë., 34

150,95

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß Ô²ÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ, Ä²ßËÜ-

Í²ÑÒÜ ßÊÎÃÎ ÑÏÐßÌÎÂÀÍÀ ÍÀ ÎÐ-
ÃÀÍ²ÇÀÖ²Þ ÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÇÀ-

ÍßÒÜ Ð²ÇÍÈÌÈ ÂÈÄÀÌÈ ÑÏÎÐÒÓ

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.01.2016

3% 12,34 çà 1 ãîä.,
246,77 çà 1 äîáó

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí, 246,80
(Ïí-Ïò: 16.00-20.00 ãîä.) Äîáîâà
îðåíäíà ïëàòà ó ãðí 246,77 (Ñá.)

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  
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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 47799

31 òðàâíÿ 2016 ð.

¹57(4827)

16

ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ

Ó ñòîëè÷íîìó ïàðêó «Ïåðåìî-
ãà» ç³áðàëîñÿ áëèçüêî òèñÿ÷³ þíà-
ê³â ³ ä³â÷àò ³ç ðþêçàêàìè, íàìåòà-
ìè, ïðàïîðàìè ñâî¿õ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é. Òóò íå ëèøå ìåøêàí-
ö³ ì³ñòà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, à é
ìîëîäü ç áàãàòüîõ ðåã³îí³â Óêðà-
¿íè, ï³äë³òêè ç³ ñõîäó êðà¿íè, ÷è¿ äî-
ë³ çà÷åïèëà â³éíà.À ùå äî íèõ ïðè-
ºäíàëèñÿ äðóç³-ñêàóòè ç Ïîëüù³.

Ìàéîðÿòü ð³çíîáàðâí³ ãàëñòóêè,
ëóíàº ã³ìí Óêðà¿íè... Çà ñëîâàìè
îðãàí³çàòîð³â, ìåòîþ çàõîäó º âè-
õîâàííÿ ïàòð³îòèçìó ñåðåä ä³òåé
òà ìîëîä³, ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî
ñïîñîáó æèòòÿ ó ìîëîä³æíîìó ñå-
ðåäîâèù³, ïîïóëÿðèçàö³ÿ âîëîí-
òåðñüêîãî ðóõó. Îñòàíí³ ðîêè áóëè
íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèìè äëÿ óêðà-
¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.Àëå íàø³ ñï³â-
â³ò÷èçíèêè äîâåëè, ùî ðàçîì ìî-
æóòü áóäóâàòè êðàùå ìàéáóòíº äëÿ
ñâîº¿ äåðæàâè. Äî ñëîâà, îðãàí³çà-

òîðàìè çáîðó-ïîõîäó âæå íå ïåð-
øèé ð³ê º Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé
òà ìîëîä³ òà Âñåóêðà¿íñüêà ìîëî-
ä³æíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Íà-
ö³îíàëüíà Îðãàí³çàö³ÿ Ñêàóò³â
Óêðà¿íè».

Ó÷àñíèê³â çáîðó â³òàëè ëþäè,
ÿê³ ñòîÿëè á³ëÿ âèòîê³â öüîãî çàõî-

äó. Ñåðåä íèõ — íà÷àëüíèê ñëóæ-
áè ó ñïðàâàõ ä³òåé ïðè Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿
Âàëåð³é Òàíöþðà, äèðåêòîð Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëü-
íèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìî-
ëîä³ ßðîñëàâà Êîëîáîâà òà êåð³â-
íèöòâî Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó.

Ñïî÷àòêó êàâàëüêàäà àâòîáóñ³â
âèðóøàº äî ñåëà Âèãðà¿â. Ñàìå òóò,
ó áåç³ìåííîìó óðî÷èù³ ïîáëèçó
íåâåëè÷êîãî õóò³ðöÿ, êîçàöüêå â³é-
ñüêî ï³ä êîìàíäóâàííÿì ãåòüìàíà
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî â 1648 ðî-
ö³ çà ÷îòèðè ãîäèíè çäîáóëî ïå-
ðåìîãó íàä ïîëÿêàìè. Ï³ñëÿ ö³º¿
áèòâè õóò³ð Ãîðîõîâèé ïåðåéìå-
íóâàëè íà Âèãðà¿â. À ó 1943 ðîö³
íåïîäàë³ê â³ä íàñåëåíîãî ïóíêòó
ç ïðîìîâèñòîþ íàçâîþ â³äáóëàñÿ
äîëåíîñíà Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³â-
ñüêà áèòâà, ùî çì³íèëà õ³ä Âåëè-
êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Â³ä Âèãðà¿âà äîðîãó â 6 ê³ëî-
ìåòð³â ó÷àñíèêè ïîõîäó ïîäîëàëè
ëåãêî. Ðîçáèëè íàìåòè ³ ïî÷àëî-
ñÿ æèòòÿ, ñïîâíåíå òâîð÷îñò³, ïðè-
ãîä, åêñòðèìó. Õëîïö³ é ä³â÷àòà
ãîòóâàëè ¿æó íà áàãàòò³, îâîëîä³-
âàëè íàâè÷êàìè ñàìîîáñëóãîâó-
âàííÿ, êóõîâàðñòâà, æèòòÿ íà ïðè-
ðîä³ òà ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â êî-
ëåêòèâ³ îäíîäóìö³â. Ôóòáîë ³ âî-
ëåéáîë, åêñòðåìàëüíà í³÷íà ãðà
òà ãðà «Ñòåæêîþ ðîçâ³äíèêà», êà-
òàííÿ íà êàÿêàõ, òðåí³íãè, êîí-

êóðñè, ôåñòèâàë³, êîíöåðòè, ìàé-
ñòåð-êëàñè... Ö³êàâèì áóëî âèïðî-
áóâàííÿ íà «çâàííÿ ë³ñó» «Õèòðèé
ëèñ» — áàæàþ÷èõ áóëî ïîíàä ñîò-
íþ, àëå äî ô³íàëó ä³éøëî íå á³ëü-
øå äåñÿòè åêñòðåìàë³â. Òà é íå
äèâíî. Ñïðîáóéòå ñõîâàòèñÿ íà
âèçíà÷åí³é òåðèòîð³¿ â³ä ÷îòèðüîõ
äåñÿòê³â äîñâ³ä÷åíèõ «ìèñëèâ-
ö³â»! «Ìè õî÷ òðîõè é «ïîïëàâà-
ëè» ï³ä äîùåì, àëå âðàæåííÿ íå-
ïåðåâåðøåí³! Îñîáëèâî ïåðåìî-
ãà íàøî¿ ä³âî÷î¿ êîìàíäè ó ôóòáî-
ë³», — ä³ëÿòüñÿ âðàæåííÿìè ó÷àñ-
íèêè ïîõîäó.

Öüîãîð³÷íèé çá³ð-ïîõ³ä â³äçíà-
÷èâñÿ âñòàíîâëåííÿì Íàö³îíàëü-
íîãî ðåêîðäó Óêðà¿íè: íà âåëèê³é
ãàëÿâèí³ áóëî âèêëàäåíî êàðòó
Óêðà¿íè ç 4 226-òè ïàïåðîâèõ ìà-
ê³â, âèãîòîâëåíèõ ó÷àñíèêàìè ïî-
õîäó! ² îñü — ë³í³éêà çàêðèòòÿ çáî-
ðó. Îï³âíî÷³ íà Âåëèê³é ãàëÿâèí³
ñÿº âîãíÿìè ñêàóòñüêà ë³ë³ÿ, âè-
êëàäåíà ³ç ñîòåíü ñâ³÷îê. Âðàæà-
þ÷å âîãíÿíå øîó, â³òàííÿ, ñëüîçè
ïðîùàííÿ, îñòàíí³ í³÷í³ «âîãíè-
êè» â òàáîðàõ... �

Ï³ä ãàñëîì «Óêðà¿íà ïî÷èíàº-

òüñÿ ç ìåíå» ó ñ. Âèãðà¿â ï³ä

Êîðñóíåì-Øåâ÷åíê³âñüêèì íà

×åðêàùèí³ ïðîéøîâ XXV² Âñå-

óêðà¿íñüêèé çá³ð-ïîõ³ä äèòÿ-

÷èõ òà ìîëîä³æíèõ ãðîìàä-

ñüêèõ îðãàí³çàö³é ³

âîëîíòåðñüêèõ çàãîí³â «Êî-

çàöüêèìè øëÿõàìè», â ÿêîìó

âçÿëè ó÷àñòü þí³ æóðíàë³ñòè ²ÒÀ

«ÞÍ-ÏÐÅÑ», ÷ëåíè ìîëîä³æ-

íî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

VITA.

Ãàííà ÍÈÆÍÈÊ, Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó XXV² Âñåóêðà¿íñüêîìó çáîð³-ïîõîä³ äèòÿ÷èõ ³ ìîëîä³æíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
³ âîëîíòåðñüêèõ çàãîí³â «Êîçàöüêèìè øëÿõàìè» âçÿëè ó÷àñòü þí³ æóðíàë³ñòè ²ÒÀ
«ÞÍ-ÏÐÅÑ» Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà 

Êîçàöüêèìè øëÿõàìè —
ó ìàéáóòíº!

Öüîãîð³÷íèé çá³ð-ïîõ³ä â³äçíà÷èâñÿ âñòàíîâëåííÿì íàö³îíàëüíîãî ðåêîðäó: íà
âåëèê³é ãàëÿâèí³ áóëî âèêëàäåíî êàðòó Óêðà¿íè ç 4 226-òè ïàïåðîâèõ ìàê³â,
âèãîòîâëåíèõ þíèìè ó÷àñíèêàìè çàõîäó

Õëîïö³ é ä³â÷àòà ãîòóâàëè ¿æó íà áàãàòò³,îâîëîä³âàëè íàâè÷êàìè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ,
êóõîâàðñòâà, æèòòÿ íà ïðèðîä³ òà ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â êîëåêòèâ³ îäíîäóìö³â

Ï³ä ÷àñ ïîõîäó ó÷àñíèêè çàõîäó ãðàëè ó ôóòáîë ³ âîëåéáîë, çìàãàëèñÿ â åêñòðåìàëüí³é
í³÷í³é ãð³ òà ãð³ «Ñòåæêîþ ðîçâ³äíèêà», êàòàëèñÿ íà êàÿêàõ

Ó÷àñíèêàìè çáîðó-ïîõîäó ñòàëè íå ëèøå þí³ ïàòð³îòè ç³ ñòîëèö³ òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, à é ìîëîäü ³ç áàãàòüîõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè,
ï³äë³òêè ç³ ñõîäó íàøî¿ äåðæàâè, ÷è¿ äîë³ çà÷åïèëà â³éíà 
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