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Êîëàïñó íå áóäå
Ç îãëÿäó íà ê³ëüê³ñòü çàïèòàíü,

êèÿí ñïðàâä³ òóðáóþòü íîâàö³¿ çà-
êîíó. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåò-
ðî Ïàíòåëåºâ íàãîëîñèâ, ùî ö³ íà-
ñòðî¿ â³ä÷óâàþòüñÿ é ó ñòîëè÷í³é
âëàä³. Òàê, ñïðàâä³, º î÷³êóâàííÿ
êàðäèíàëüíèõ çì³í, àëå öå íå îçíà-
÷àº, ùî íàñïðàâä³ â³äáóäóòüñÿ òåê-
òîí³÷í³ ïîòðÿñ³ííÿ. ², îñê³ëüêè ïî-
ä³áí³ î÷³êóâàííÿ âèíèêàþòü, íà-
ñàìïåðåä íà ´ðóíò³ â³äñóòíîñò³
òî÷íî¿ òà ñèñòåìàòèçîâàíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
ïîñï³øèâ ðîç’ÿñíèòè, ùî æ íà-
ñïðàâä³ ñòàíåòüñÿ 1 ëèïíÿ. Âèÿâ-
ëÿºòüñÿ, í³÷îãî. Ó ñåíñ³ — «í³÷îãî
ñòðàøíîãî».

ßê çàçíà÷èâ ïîñàäîâåöü, «íà-
ñàìïåðåä, í³ÿêîãî êîëàïñó íå áó-
äå. ßê íàäàâàëèñÿ êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè, òàê ³ íàäàâàòèìóòüñÿ. Àëå
ïåâí³ ðå÷³ çàçíàþòü çì³í. Ó ïåð-
øó ÷åðãó, ì³íÿþòüñÿ â³äíîñèíè
ì³æ âëàñíèêàìè êâàðòèð ÿê ñï³â-
âëàñíèêàìè. Â³äïîâ³äíî, äîëÿ áó-
äèíêó ñòàº áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçà-
íîþ ç ³í³ö³àòèâîþ âëàñíèê³â êâàð-
òèð». Äëÿ öüîãî ³ ìàþòü áóòè ñòâî-
ðåí³ ÎÑÁÁ.

Êîâàë³ ñâîãî çàòèøêó
Ó Êèºâ³ íèí³ ä³þòü 800 ÎÑÁÁ,

³ ùå º 800 ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï. ² ö³
äàí³, îñîáëèâî ÿêùî ¿õ ïîäèâè-
òèñÿ ï³ä êóòîì çîðó ÷àñîâèõ ïðî-

ì³æê³â, íàî÷íî ³ëþñòðóþòü òåí-
äåíö³þ êèÿí äî áóäèíêîâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ. ßê ðîçïîâ³â Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ, ö³ 800 ÎÑÁÁ áóëî ñòâî-
ðåíî ó ñòîëèö³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
10-òè ðîê³â. «Òîáòî, ìè áà÷èìî,
ÿê ïèòàííÿ íàáóëî âàãè ³ ñòàëî ö³-
êàâèì äëÿ âëàñíèê³â êâàðòèð», —
çàçíà÷èâ â³í. Íà äóìêó çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ, öå âàæëèâî, îñ-
ê³ëüêè «çàðàç ïðîöåñ ñòàº á³ëüø
àêòèâíèì».

Â³äòàê íîâèé çàêîí ïåðåíîñèòü
öåíòð óõâàëåííÿ ð³øåíü ïî áóäèí-
êó áåçïîñåðåäíüî äî ñàìîãî áó-
äèíêó, äî éîãî ìåøêàíö³â. ², çâ³ñ-
íî, æèòåëÿì âèäí³øå, ùî ðåìîí-
òóâàòè, äå çàìîâëÿòè ïîñëóãè, ÿê³
ïîòð³áí³ âèòðàòè íà óòðèìàííÿ
áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿. Óò³ì, ÿêùî ìåøêàíö³ íå äî-
ìîâëÿòüñÿ ïðî ÎÑÁÁ, îðãàíè ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïîâèíí³
ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ îáðàòè ¿ì óïðàâ-
ëÿþ÷ó êàìïàí³þ. «Ó äàíîìó ðàç³
ÊÌÄÀ, ìè, çðîáèìî âñå, ùîá äî òî-
ãî ìîìåíòó, êîëè ïðîâîäèòèìåòü-
ñÿ êîíêóðñ, ÿêîìîãà á³ëüøå áóäèí-
ê³â âèçíà÷èëèñÿ ñàìîñò³éíî,— çà-
çíà÷èâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.— Öå âæå
º ãàðàíò³ÿ, ùî áóäèíîê áóäå êåðî-

âàíèì. ²íø³ âàð³àíòè ìàþòü ñâî¿
ì³íóñè, ñâî¿ ïëþñè». Ïîñàäîâåöü
äîäàâ, ùî, ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü
ï³äçàêîííîãî àêòó — ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêîãî êîíêóðñó, ³ìîâ³ðí³ñòü
òîãî, ùî â³í â³äáóäåòüñÿ 1 ëèïíÿ,
º ïîð³âíÿíî íèçüêîþ.

ª é ïîëîâèí÷àñòèé âàð³àíò. Òàê,
æèòåë³ ìîæóòü ñòâîðèòè ÎÑÁÁ, àëå
íå áðàòè éîãî íà îáñëóãîâóâàííÿ.
Ó òàêîìó ðàç³ áóäèíîê îáñëóãîâó-
âàòèìå òîé òàêè ÆÅÊ. «Ó íàñ ³ç 800
áóäèíê³â, â ÿêèõ ñòâîðåí³ ÎÑÁÁ,
ïîëîâèíà çàëèøèëèñÿ íà îáñëóãî-
âóâàíí³ ó ÆÅÊ³â. ÎÑÁÁ — öå öåíòð
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïî áóäèíêó, à
ÆÅÊ — îáñëóãîâóþ÷à êîìïàí³ÿ.
Òîáòî áàæàíî ó êîæíîìó áóäèíêó
ìàòè ôîðìàë³çîâàíó ³í³ö³àòèâíó
ãðóïó, ùîá ñàìèì âèð³øóâàòè ïè-
òàííÿ, çîêðåìà åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ, ðåìîíòó, âèêîðèñòàííÿ íåæèò-
ëîâèõ ïðèì³ùåíü. Ìîÿ îñîáèñòà
äóìêà — íàñòàâ ÷àñ âèçíà÷èòèñÿ.
²í³ö³àòèâíà ãðóïà — öå ëþäè, ÿê³
ïðîæèâàþòü ó êîíêðåòíîìó áóäèí-
êó ³ õî÷óòü ðîç³áðàòèñÿ ç ïèòàííÿ-
ìè òîãî æ íîâîãî çàêîíîäàâñòâà,
áðàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ áóäèí-
êîì, ÿêèì íåáàéäóæà éîãî äîëÿ»,—
íàãîëîñèâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Êîíêóðåíö³ÿ ³ òàðèôè
Âñòóï çàêîíó ó ä³þ, íàãîëî-

øóº çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ, íå
âïëèíóòü íà òàðèôè ÆÊÃ, «ïðè-
íàéìí³ ó ëèïí³, ó ñåðïí³ âîíè çà-
ëèøàòüñÿ òàêèìè æ». Íàäàë³ òà-
ðèôè íà ïåâí³ ïîñëóãè âèçíà÷à-
òèìóòüñÿ êîíêóðåíòíèì ñåðåäî-
âèùåì. Íàïðèêëàä, òåîðåòè÷íî,
îäíå ÎÑÁÁ ìîæå âèð³øèòè, ùî
âèâîçèòè ñì³òòÿ àáî ìèòè ñõî-
äîâ³ êë³òèíè äîñòàòíüî îäèí ðàç
íà òèæäåíü, à ³íøå ÎÑÁÁ — ùî
êîæíîãî äíÿ ³ ç àðîìàòíèì ìè-
ëîì. Áóäèíêîâå ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ÿêðàç ³ ñòèìóëþº ÿê ôîðìó-
âàííÿ ðèíêó, òàê ³ ÿê³ñòü ïîñëóã.
«ß íàãîëîøóþ, ùî ÷åñíîþ áóäå
ñèòóàö³ÿ, êîëè ëþäè âàñ íå ñïðèé-
ìóòü ³ âè, ÿê êîìïàí³ÿ, çíèêíåòå
ç ðèíêó. Çàëèøàòüñÿ ïðàöþâàòè
êîíêóðåíòíîñïðîìîæí³ ï³äïðè-
ºìñòâà — ÿê êîìóíàëüíî¿, òàê ³
ïðèâàòíî¿ ôîðì âëàñíîñò³, — íà-
ãîëîñèâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. — À çà
êîíêóðñîì îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ îáèðàòèìóòüñÿ
íàéíàä³éí³ø³ êîìïàí³¿, «ùîá ëþ-
äè, ñïëà÷óþ÷è ³ òàê íåìàë³ òà-
ðèôè, íå øóêàëè ïîò³ì ñâî¿
êîøòè» �

Õòî â äîì³ ãîëîâà?
� Ñòâîðåííÿ ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï ïåðåíåñå öåíòð óõâàëåííÿ ð³øåíü

ïî áóäèíêó áåçïîñåðåäíüî äî íüîãî

Ãåð³àòðè÷í³ ïàíñ³îíàòè
â ì³ñò³ çàïîâíåí³ 
íà 75 â³äñîòê³â
Ãåð³àòðè÷í³ ïàíñ³îíàòè â ñòîëèö³ çà-
ïîâíåí³ ëèøå íà 75-80 â³äñîòê³â.Ïðî
öå â åô³ð³ çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî
êàíàëó ðîçïîâ³â äèðåêòîð Äåïàðòà-
ìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ,äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè Þð³é Êðèêóíîâ. Çà
éîãî ñëîâàìè, ì³ñòî òà ìóí³öèïàë³-
òåò ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàþòü çà ïåðå-
áóâàííÿ ë³òí³õ ëþäåé ó öèõ çàêëà-
äàõ.À â ðîçð³ç³ îñòàíí³õ ïîä³é — ïî-
æåæ³ ïðèâàòíîãî ïàíñ³îíàòó íà Êè-
¿âùèí³ — öå äóæå âàãîìî!

«Ó Êèºâ³ º äâà ãåð³àòðè÷í³ ïàíñ³î-
íàòè: íà âóë. Áóäàð³íà, 11 òà Æóêîâà,
2. ² âîíè, çàóâàæó, íå çàïîâíåíí³ íà
100 â³äñîòê³â.ß â³äðàçó ðîçâ³í÷àþ âñ³
ì³ôè ùîäî âèñîêî¿ âàðòîñò³ ïåðåáóâàí-
íÿ: ÿêùî ëþäèíó íåìà êîìó óòðèìóâà-
òè, òî ïîñåëåííÿ ³ ïðîæèâàííÿ àáñî-
ëþòíî áåçêîøòîâíå! Ïðè÷îìó ë³òí³õ
ëþäåé çàáåçïå÷óþòü ïîâí³ñòþ âñ³ì:
îäÿãîì — â³ä íîñê³â äî ïàëüòî; õàð-
÷óâàííÿì,âîíî ó íàñ ï’ÿòèðàçîâå; ìå-
äè÷íèìè ïîñëóãàìè; ïîñëóãàìè ïåðó-
êàðÿ òîùî.Á³ëüøå òîãî,â ïàíñ³îíàòàõ
ïîñò³éíî ïðîâîäèìî ð³çí³ êóëüòóðí³
çàõîäè, âîçèìî ë³òí³õ ëþäåé â òåàò-
ðè,ê³íî. ² âçàì³í í³÷îãî íå âèìàãàºìî.
Íå çàáèðàºìî êâàðòèðè ÷è ³íøå ìàé-
íî.Ì³ñòî íå ïðåòåíäóº íà êâàäðàòí³ ìåò-
ðè»,— çàçíà÷àº Þð³é Êðèêóíîâ.

Ó ñòîëèö³ òðèâàþòü
ã³äðàâë³÷í³ 
âèïðîáóâàííÿ
ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ ðîçïî÷àëî ã³äðàâë³÷í³
âèïðîáóâàííÿ òåïëîìåðåæ ó ÷àñòèí³
Øåâ÷åíê³âñüêîãî òà Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîí³â â ìåæàõ âóë.Àðòåìà,Âîëîäè-
ìèðñüêî¿, Ñàêñàãàíñüêîãî, Á. Õìåëü-
íèöüêîãî,áóëüâ.Ò.Øåâ÷åíêî òà ³í.Çà-
õîäè òðèâàòèìóòü ç 7äî 21 ÷åðâíÿ.Íà
öåé ÷àñ òèì÷àñîâî ïðèïèíèòüñÿ ãàðÿ-
÷å âîäîïîñòà÷àííÿ 573 æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, 10 äèòñàäê³â, 11 øê³ë, 502 â³-
äîìñòâ òà 21 ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³; 100 æèòëî-
âèõ áóäèíê³â, ñåìè äèòñàäê³â, äâîõ
øê³ë, 109 â³äîìñòâ òà òðüîõ ë³êóâàëü-
íèõ çàêëàä³â—ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³.Íàãàäàºìî,ã³äðàâë³÷í³ âèïðîáóâàí-
íÿ òåïëîìåðåæ Êèºâà, 70 â³äñîòê³â
ÿêèõ âè÷åðïàëè ñâ³é 25-ð³÷íèé ðåñóðñ
åêñïëóàòàö³¿,ïðîâîäÿòüñÿ ç ìåòîþ ä³à-
ãíîñòèêè òà âèÿâëåííÿ ïîòåíö³éíî àâà-
ð³éíèõ ä³ëÿíîê äî ïî÷àòêóîïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó.

Òèì÷àñîâî 
çì³íåíî ðîáîòó 
òðàìâà¿â ìàðøðóò³â
¹¹ 12, 14, 18, 19

²ç 7 äî 9 ÷åðâíÿ, ó çâ’ÿçêó ç ðå-
ìîíòîì òðàìâàéíèõ êîë³é íà âóëè-
ö³ Êîñòÿíòèí³âñüê³é, ðóõ òðàìâàéíèõ
ìàðøðóò³â ¹¹ 12, 14, 18, 19 çàêðè-
âàºòüñÿ ç 22.30 äî 5.00. ÊÏ «Êè¿â-
ïàñòðàíñ» çâåðòàºòüñÿ äî ìåøêàí-
ö³â ³ç ïðîõàííÿì ïîñòàâèòèñÿ ç ðî-
çóì³ííÿì äî òèì÷àñîâèõ íåçðó÷íîñ-
òåé òà, çà ìîæëèâîñò³, îáèðàòè ³íø³
ìàðøðóòè ðóõó.

íîâèíè

Êèÿíè, ÿê, âëàñíå, é ÷è-
ìàëî ìåøêàíö³â áàãà-
òîêâàðòèíèõ áóäèíê³â
ïî âñ³é êðà¿í³, ÷åêàþòü
1 ëèïíÿ. Îäí³ — áàéäó-
æå, áî ïîâ’ÿçóþòü öþ
äàòó ç ³íøèìè ïîä³ÿìè,
³íø³ — ç îñòðàõîì, áî
âñòóïàº ó ä³þ íîâà ñõå-
ìà çä³éñíåííÿ ïðàâà
âëàñíîñò³ ó òàêèõ ñïî-
ðóäàõ. Àëå º é òàê³, õòî ç
íåòåðï³ííÿì ðàõóº äí³
äî âñòóïó íîðìàòèâíî-
ãî àêòó ó ä³þ. ×îìó?
Ïðî òå, êîìó áóòè â äî-
ì³ ãîëîâîþ, ðîçïîâ³â
ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç
êèÿíàìè ó ïðåñ-öåíòð³
«Ñåãîäíÿ ìóëüòèìåäèà»
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Êèÿíè, ÿê, âëàñíå, é ÷èìàëî ìåøêàíö³â áàãàòîêâàðòèíèõ áóäèíê³â ïî âñ³é êðà¿í³, ÷åêàþòü 1 ëèïíÿ. Ñàìå òîä³ âñòóïàº ó ä³þ íîâà
ñõåìà çä³éñíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ó òàêèõ áóä³âëÿõ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про передачу земельноїділянки 
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плес��на�в�л.�Мельниова,�1�(літ.�З,�И,�І,�К,

Л,�Т,�У,�Ф,�Ю,�Я)���Шевченівсьом��районі

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

територіальної�5ромади�міста�Києва.

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«КВІТКОВА�ГАЛЯВИНА»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�-

вача�відповідно�до�вимо5�статті�96�Земель-

но5о�одес��Ураїни.

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

тамент��земельних�рес�рсів�вионавчо5о�ор-

5ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�до�менти,�визна-

чені�заонодавством,�для��ладання�до5ово-

р��оренди�земельної�діляни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розмі-

щених���межах�земельної�діляни.

3.4.�У�разі�проведення�реонстр�ції�чи�но-

во5о�б�дівництва�питання�пайової��часті�ви-

рішити�в�поряд�,�визначеном��заонодав-

ством�Ураїни.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

3.6.�Земельн��ділян��виористов�вати�з

обмеженнями�відповідно�до�вимо5�містоб�-

дівно5о�заонодавства.

3.7.�Вионати�вимо5и,�виладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архітет�-

ри�від�13.05.2013�№ 7077/0/12/09-13,�Го-

ловно5о��правління�Держзема5ентства���

м.�Києві�від�11.06.2013�№ 1994,��правління

охорони��льт�рної�спадщини�від�10.09.2013

№ 066/02-2360,� Міністерства� �льт�ри

Ураїни�від�14.10.2013�№ 3228/10/61-13.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може

б�ти�припинено�відповідно�до�статей�141,

143�Земельно5о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�мі-

сьої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте-

т�ри�та�землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСП «ПОЖТЕХНІКА» 

на просп. Перемоги, 121Iд (літера А) 
у Святошинському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
нежитлового будинкуIофісу

Рішення Київської міської ради № 105/970 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСП «ПОЖТЕХНІКА» на просп. ПеремоI
ги, 121Iд (літера А) у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 ЗаI
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�діляни

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«КСП�«ПОЖТЕХНІКА»�на�просп.�Перемо-

5и,�121-д�(літера�А)���Святошинсьом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,16�5а�(земель-

на�діляна�ом�нальної�власності�територіаль-

ної�5ромади�міста�Києва)�в�дов5остроов��орен-

д��на�15�роів�для�еспл�атації�та�обсл�5ов�-

вання�нежитлово5о�б�дин�-офіс��з5ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато�до�рішення)�(К-22628).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднанню

співвласників багатоквартирного будинку «Краківська, 5» 
на вул. Краківській, 5 у Дніпровському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
багатоповерхового будинку та прибудинкової території

Рішення Київської міської ради № 110/975 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI

мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Краківська, 5» на вул. Краківській, 5
у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79I1 Земельного кодексу
України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких заI
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 часI
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�об’єднанню�співвласниів�ба5атовар-

тирно5о�б�дин��«Краівсьа,�5»�на�в�л.�Кра-

івсьій,�5���Дніпровсьом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,84�5а�(земельна�ділян-

а�ом�нальної�власності�територіальної�5ро-

мади�міста�Києва)���власність�для�еспл�ата-

ції�та�обсл�5ов�вання�ба5атоповерхово5о�б�-

дин��та�приб�динової�території�з5ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато�до�рішення)�(К-22021).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднанню

співвласників багатоквартирного будинку «КВАЗАРI10» 
на вул. Бережанській, 12Iа в Оболонському районі м. Києва 
для обслуговування багатоквартирного житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 108/973 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI

мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «КВАЗАРI10» на вул. Бережанській, 
12Iа в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 123 Земельного кодекI
су України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуванI
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�об’єднанню�співвласниів�ба5атовар-

тирно5о�б�дин��«КВАЗАР-10»�на�в�л.�Бере-

жансьій,�12-а�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,89�5а�(земельна�ділян-

а�ом�нальної�власності�територіальної�5ро-

мади�міста�Києва)���власність�для�обсл�5ов�-

вання�ба5атовартирно5о�житлово5о�б�дин�

з5ідно�з�планом-схемою�(додато�до�рішення)

(№�К-20493).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«Олександрівське» на вул. Петра Сагайдачного, 25 (літ. А) 

у Подільському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування багатоквартирного житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 107/972 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI

мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Олександрівське» на вул. Петра СаI
гайдачного, 25 (літ. А) у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79I1, 123,
124 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внеI
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�об’єднанню�співвласниів�ба5атовар-

тирно5о�б�дин��«Олесандрівсье»�на�в�л.

Петра�Са5айдачно5о,�25�(літ.�А)���Подільсьо-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,16

5а�(земельна�діляна�ом�нальної�власності�те-

риторіальної�5ромади�міста�Києва)�в�орото-

строов��оренд��на�5�роів�для�еспл�атації�та

обсл�5ов�вання�ба5атовартирно5о�житлово-

5о�б�дин��з5ідно�з�планом-схемою�(додато

до�рішення)�(К-20516).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Андріуці Руслану Анатолійовичу на вул. Пшеничній, 18 
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування офісноIскладських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 125/990 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки громадянину Андріуці Руслану Анатолійовичу на вул. Пшеничній, 18 у Святошинському райоI
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом УкраI
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та коI
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�5ромадянин��Андрі�ці�Р�слан��Анатолі-

йович��на�в�л.�Пшеничній,�18���Святошинсьо-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,40�5а

(земельна�діляна�ом�нальної�власності�те-

риторіальної�5ромади�міста�Києва)�в�орото-

строов��оренд��на�5�роів�для�еспл�атації�та

обсл�5ов�вання�офісно-сладсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�з5ідно�з�планом-схемою�(додато�до�рі-

шення)�(К-22413).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді 

незалежної помісної церкви євангельських християнIбаптистів 
у Святошинському районі м. Києва на вул. Тимофія Строкача, 35

у Святошинському районі м. Києва для обслуговування 
будинку та недільної школи

Рішення Київської міської ради № 106/971 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI

мельної ділянки релігійній громаді незалежної помісної церкви євангельських християнIбаптистів у СвятоI
шинському районі м. Києва на вул. Тимофія Строкача, 35 у Святошинському районі м. Києва та додані докуI
менти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деI
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�релі5ійній�5ромаді�незалежної�помісної

церви�єван5ельсьих�християн-баптистів��

Святошинсьом��районі�м.�Києва�на�в�л.�Ти-

мофія�Строача,�35���Святошинсьом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,20�5а�(земель-

на�діляна�ом�нальної�власності�територіаль-

ної�5ромади�міста�Києва)�в�постійне�орист�-

вання�для�обсл�5ов�вання�молитовно5о�б�дин-

��та�недільної�шоли�з5ідно�з�планом-схемою

(додато�до�рішення)�(К-21117).

2.�Контроль,�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки житловоIбудівельному 

кооперативу «Зв’язківецьI1» на вул. Лісківській, 4 
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування житлового будинку 
з прибудинковою територією

Рішення Київської міської ради № 114/979 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI

мельної ділянки житловоIбудівельному кооперативу «Зв’язківецьI1» на вул. Лісківській, 4 у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 79I1 Земельного кодексу України, статтею 50
Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів УкраI
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�житлово-б�дівельном��ооператив��«Зв’яз-

івець-1»�на�в�л.�Лісівсьій,�4���Деснянсьом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,27�5а

(земельна�діляна�ом�нальної�власності�те-

риторіальної�5ромади�міста�Києва)���власність

для�еспл�атації�та�обсл�5ов�вання�житлово-

5о�б�дин��з�приб�диновою�територією�з5ід-

но�з�планом-схемою�(додато�до�рішення)�

(К-20242).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ПІКIКОММЕРС» на вул. Червонофлотській, 7

(літ. Б) в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративної будівлі

Рішення Київської міської ради № 113/978 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ПІКIКОММЕРС» на вул. Червонофлотській, 7 

(літ. Б) в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного коI

дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуI

вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ПІК-КОММЕРС»�на�в�л.�Червонофлот-

сьій,�7�(літ.�Б)�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,10�5а�(земельна�ді-

ляна�ом�нальної�власності�територіальної

5ромади�міста�Києва)���оротостроов��орен-

д��на�5�роів�для�еспл�атації�та�обсл�5ов�ван-

ня�адміністративної�б�дівлі�з5ідно�з�планом-

схемою�(додато�до�рішення)�(№�К-21922).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РоСт» на вул. Миру, 19 
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування складських будівель
Рішення Київської міської ради № 112/977 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РоСт» на вул. Миру, 19 у СвятошинськоI
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін доадеяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
і комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуванI
ня в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«РоСт»�на�в�л.�Мир�,�19���Свя-

тошинсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�1,01�5а�(земельна�діляна�ом�нальної

власності�територіальної�5ромади�міста�Києва)

в�оротостроов��оренд��на�5�роів�для�ес-

пл�атації�і�обсл�5ов�вання�сладсьих�б�дівель

з5ідно�з�планом-схемою�(додато�до�рішення

(К-22353).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

малому приватному підприємству «Атлант» 
на вул. Карла Маркса, 32Iа у Деснянському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування виробничоIскладських 

будівель і споруд з адміністративними приміщеннями
Рішення Київської міської ради № 111/976 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки малому приватному підприємству «Атлант» на вул. Карла Маркса, 32Iа у Деснянському райоI
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом УкраI
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та коI
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�малом��приватном��підприємств��«Ат-

лант»�на�в�л.�Карла�Марса,�32-а���Деснян-

сьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�

0,30�5а�(земельна�діляна�ом�нальної�влас-

ності�територіальної�5ромади�міста�Києва)�в

дов5остроов��оренд��на�10�роів�для�еспл�-

атації�та�обсл�5ов�вання�виробничо-сладсьих

б�дівель�і�спор�д�з�адміністративними�примі-

щеннями�з5ідно�з�планом-схемою�(додато�до

рішення)�(К-21346).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» на вул. Академіка
Доброхотова, 16 у Святошинському районі м. Києва 

для реконструкції та обслуговування магазину продовольчих 
та непродовольчих товарів

Рішення Київської міської ради № 124/989 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI

мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» на вул. Академіка ДоброхотоI
ва, 16 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного коI
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуI
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«ІСТРЕЙТ»�на�в�л.�Аадеміа

Доброхотова,�16���Святошинсьом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,06�5а�(земель-

на�діляна�ом�нальної�власності�територіаль-

ної�5ромади�міста�Києва)�в�оротостроов�

оренд��на�5�роів�для�реонстр�ції�та�обсл�-

5ов�вання�ма5азин��продовольчих�та�непро-

довольчих�товарів�з5ідно�з�планом-схемою�(до-

дато�до�рішення)�(К-21875).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки фізичній особі
— підприємцю Шолудько Вірі Максимівні 

на вул. Прирічній, 5Iв (літ. А) в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації 

та обслуговування ветеринарного пункту
Рішення Київської міської ради № 126/991 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки фізичній особі — підприємцю Шолудько Вірі Максимівні на вул. Прирічній, 5Iв (літ. А) в ОбоI
лонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дерI
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоI
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�фізичній�особі —�підприємцю�Шол�дьо

Вірі�Масимівні�на�в�л.�Прирічній,�5-в�(літ.�А)�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,01�5а�(земельна�діляна�ом�нальної

власності�територіальної�5ромади�міста�Києва)

��дов5остроов��оренд��на�15�роів�для�ес-

пл�атації�та�обсл�5ов�вання�ветеринарно5о

п�нт��з5ідно�з�планом-схемою�(додато�до�рі-

шення)�(№�К-21226).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про поновлення приватному акціонерному товариству
«УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку
на вул. Архітектора Городецького, 11I15 у Печерському районі 

м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 133/998 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання приватного акI
ціонерного товариства «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» від 08.04.2014 № КОПI0170, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�роів�до5овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�24.07.2004�№ 82-6-00201

площею� 0,0821� 5а� (адастровий� номер

8000000000:76:021:0005),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�відритим�аціонер-

ним�товариством�«УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

на�підставі�п�нт��28�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�27.11.2003�№ 236/1111�«Про�на-

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

пинення�права�орист�вання�землею»�(спра-

ва�А-21080).

2.�Внести�зміни�до�до5овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�24.07.2004�№ 82-6-00201,�а�са-

ме:�слова�«відрите�аціонерне�товариство

«УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»�замінити�словами

«приватне�аціонерне�товариство�«УКРСТАЛЬ-

КОНСТРУКЦІЯ»���відповідних�відмінах.

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

плати,�визначеної�в�до5оворі�оренди�земель-

ної�діляни�від�24.07.2004�№ 82-6-00201,�під-

ля5ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

онодавства.

4.�Приватном��аціонерном��товариств�

«УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»���місячний�термін

надати�до�Департамент��земельних�рес�рсів

вионавчо5о�ор5ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до�-

менти,�визначені�заонодавством,�для��ла-

дання�додатової��5оди�про�поновлення�до5о-

вор��оренди�земельної�діляни�від�24.07.2004

№ 82-6-00201.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�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 розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного 
будинку «ПознякиIДніпро» 

на вул. Драгоманова, 12Iа у Дарницькому районі 
м. Києва для обслуговування та експлуатації 

багатоквартирного будинку
Рішення Київської міської ради № 122/987 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ПознякиIДніпро» на вул. ДрагомаI
нова, 12Iа у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79I1 Земельного коI
дексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деI
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�об’єднанню�співвласниів�ба5атовар-

тирно5о�б�дин��«Позняи-Дніпро»�на�в�л.�Дра-

5оманова,�12-а���Дарницьом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�1,02�5а�(земельна�ді-

ляна�ом�нальної�власності�територіальної

5ромади�міста�Києва)���власність�для�обсл�-

5ов�вання�та�еспл�атації�ба5атовартирно5о

б�дин��з5ідно�з�планом-схемою�(додато�до

рішення)�(К-22688).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину 
Яковлеву Олександру Володимировичу 

на бульв. Івана Лепсе, 8, літ. «Д» 
у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування 

виробничоIскладської будівлі
Рішення Київської міської ради № 109/974 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки громадянину Яковлеву Олександру Володимировичу на бульв. Івана Лепсе, 8, літ. «Д» у СоI
лом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу УкраI
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве саI
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�5ромадянин��Яовлев��Олесандр��Во-

лодимирович��на�б�льв.�Івана�Лепсе,�8,�літ.

«Д»���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,52�5а�(земельна�діляна�о-

м�нальної�власності�територіальної�5ромади

міста�Києва)�в�оротостроов��оренд��на�5

роів�для�обсл�5ов�вання�виробничо-слад-

сьої�б�дівлі�з5ідно�з�планом-схемою�(додато

до�рішення)�(К-17707).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«Еф Ай Ем Ріелті» договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування адміністративноI

виробничого корпусу на вул. Лінійній, 17 (літ. А) 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 136/1001 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи клопотання товариства з обI

меженою відповідальністю «Еф Ай Ем Ріелті» від 20.12.2012 № 121, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до5овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�25.04.2008�№ 72-6-00511

площею� 0,4044� 5а� (адастровий� номер

8000000000:72:221:0018)�для�еспл�атації�та

обсл�5ов�вання�адміністративно-виробничо5о

орп�с��на�в�л.�Лінійній,�17�(літ.�А)���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва,��ладений�між�Київ-

сьою�місьою�радою�та�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«Еф�Ай�Ем�Ріелті»�на�під-

ставі�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�01.10.2007

№ 464/3298�«Про�передач��товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«Еф�Ай�Ем�Ріелті»�зе-

мельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�5о-

в�вання�адміністративно-виробничо5о�орп�-

с��на�в�л.�Лінійній,�17�(літ.�А)���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва»�(справа�А-20586).

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

плати,�визначеної���до5оворі�оренди�земельної

діляни�від�25.04.2008�№ 72-6-00511,�підля-

5ає�приведенню���відповідність�до�норм�зао-

нодавства.

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

тю�«Еф�Ай�Ем�Ріелті»���місячний�термін�нада-

ти�до�Департамент��земельних�рес�рсів�вио-

навчо5о�ор5ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�мен-

ти,�визначені�заонодавством,�для��ладання

додатової��5оди�про�поновлення�до5овор�

оренди�земельної�діляни�від�25.04.2008�№ 72-

6-00511.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�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 науковоIвиробничому 

центру «ЄВРОДІМ» договорів оренди земельних ділянок 
для експлуатації та обслуговування під’їзних шляхів 

та інформаційних табло до АЗС на вул. Солом’янській 
у Солом’янському районі м. Києва 

та внесення змін до них
Рішення Київської міської ради № 139/1004 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи клопотання товариства з обI
меженою відповідальністю науковоIвиробничого центру «ЄВРОДІМ» від 20.12.2013 № КОПI0131, Київська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до5овори�оренди�зе-

мельних�діляно�від�24.07.2008�№ 72-6-00524

та�від�24.07.2008�№ 72-6-00525�площею�0,0212

5а�(адастровий�номер�8000000000:72:210:0041),

площею� 0,0164� 5а� (адастровий� номер

(8000000000:72:213:0042),�площею�0,0173�5а

(адастровий�номер�8000000000:72:213:0043),

площею� 0,0211� 5а� (адастровий� номер

8000000000:72:213:0044),�площею�0,0143�5а

(адастровий�номер�8000000000:72:213:0045)

для�еспл�атації�та�обсл�5ов�вання�під’їзних

шляхів�та�інформаційних�табло�до�АЗС�на�

в�л.�Солом’янсьій���Солом’янсьом��районі

м.�Києва,��ладені�між�Київсьою�місьою�ра-

дою�та�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�на�ово-виробничим�центром�«ЄВРО-

ДІМ»�на�підставі�рішення�Київсьої�місьої�ра-

ди�від�01.11.2007�№ 1151/3984�«Про�переда-

ч��земельних�діляно�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�на�ово-виробничом��центр�

«Євродім»�для�влашт�вання�під’їзних�шляхів�та

інформаційних�табло�до�АЗС�на�в�л.�Солом’ян-

сьій���Солом’янсьом��районі�м.�Києва»�(спра-

ва�А-21003).

2.�Внести�зміни�до�до5оворів�оренди�земель-

них�діляно�від�24.07.2008�№ 72-6-00524�та

від�24.07.2008�№ 72-6-00525,�а�саме:

— слова�«для�влашт�вання�під’їзних�шляхів

та�інформаційних�табло�до�АЗС»�замінити�сло-

вами�«для�еспл�атації�та�обсл�5ов�вання�пі-

д’їзних�шляхів�та�інформаційних�табло�до�АЗС».

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

плати,�визначеної���до5оворах�оренди�земель-

них�діляно�від�24.07.2008�№ 72-6-00524�та

від�24.07.2008�№ 72-6-00525,�підля5ає�приве-

денню���відповідність�до�норм�заонодавства.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�на�ово-виробничом��центр��«ЄВРОДІМ»��

місячний�термін�надати�до�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�вионавчо5о�ор5ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�ад-

міністрації)�до�менти,�визначені�заонодав-

ством,�для��ладання�додатових��5од�про�по-

новлення�до5оворів�оренди�земельних�діляно

від�24.07.2008�№ 72-6-00524�та�від�24.07.2008

№ 72-6-00525�та�внесення�змін�до�них.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «РОСТIМ» договору 

оренди земельної ділянки для будівництва 
та експлуатації майстерні з адміністративноIпобутовим 

приміщенням на вул. Волинській, 66Iа 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 137/1002 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи клопотання товариства 
з обмеженою відповідальністю «РОСТIМ» від 01.11.2013 № 44, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�роів�до5овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�06.10.2003�№ 72-6-00105

площею� 0,1618� 5а� (адастровий� номер

8000000000:72:476:0016)�для�б�дівництва�та

еспл�атації�майстерні�з�адміністративно-поб�-

товим�приміщенням�на�в�л.�Волинсьій,�66-а��

Солом’янсьом��районі�м.�Києва,��ладений

між�Київсьою�місьою�радою�та�товариством

з�обмеженою�відповідальністю�«РОСТ-М»�на

підставі�п�нт��3�рішення�Київсьої�місьої�ра-

ди�від�30.01.2001�№ 172/1149�«Про�надання�і

вил�чення�земельних�діляно»�(справа�А-20905).

2.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«РОСТ-М»���місячний�термін�надати�до�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо5о

ор5ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�до�менти,�визна-

чені�заонодавством,�для��ладання�додато-

вої��5оди�про�поновлення�до5овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�06.10.2003�№ 72-6-00105.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«Янком» договорів оренди земельних ділянок 
для експлуатації та обслуговування під’їзду, 

для влаштування заїзду на територію та виїзду 
з території існуючої АЗС з подальшими експлуатацією 

та обслуговуванням 
на вул. Івана Клименка, 1Iа у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 142/1007 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи клопотання товариства з обI

меженою відповідальністю «Янком» від 05.08.2011 № 262 та розглянувши технічну документацію із землеустI
рою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до5овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�26.07.2004�№ 72-6-00181

площею�0,0202�5а�(в�межах�червоних�ліній)�(а-

дастровий�номер�800000000072:089:0014)�на

в�л.�Івана�Климена,�1-а���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл�5о-

в�вання�під’їзд�,��ладений�між�Київсьою�місь-

ою�радою�та�товариством�з�обмеженою�від-

повідальністю�«Яном»�на�підставі�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�12.02.2004�№ 54/1264

«Про�передач��товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Яном»�земельних�діляно�для

еспл�атації�та�обсл�5ов�вання�стаціонарної

автозаправної�станції�на�в�л.�Івана�Климена,

1-а���Солом’янсьом��районі�м.�Києва»,�та�до-

5овір�оренди�земельних�діляно�від�10.10.2007

№ 72-6-00448�площею�0,0120�5а�(в�том��чис-

лі�площею�0,0053�5а�в�межах�червоних�ліній)

(адастровий�номер�8000000000:72:089:0038)

та�площею�0,0103�5а�(в�том��числі�площею

0,0090�5а�в�межах�червоних�ліній)�(адастровий

номер�8000000000:72:089:0039)�на�в�л.�Івана

Климена,�1-а���Солом’янсьом��районі�м.�Ки-

єва�для�влашт�вання�заїзд��на�територію�та

виїзд��з�території�існ�ючої�АЗС�з�подальшими

еспл�атацією�та�обсл�5ов�ванням�на�в�л.�Іва-

на�Климена,�1-а���Солом’янсьом��районі�

м.�Києва,��ладений�між�Київсьою�місьою

радою�та�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Яном»�на�підставі�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�15.03.2007�№ 300/961

«Про�передач��земельних�діляно�товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«Яном»�для

влашт�вання�заїзд��на�територію�та�виїзд��з

території�існ�ючої�АЗС�з�подальшою�еспл�-

атацією�та�обсл�5ов�ванням�на�в�л.�Івана�Кли-

мена,�1-а���Солом’янсьом��районі�м.�Києва»

(справа�А-19774).

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

плати,�визначеної���до5оворах�оренди�земель-

них�діляно�від�26.07.2004�№ 72-6-00181�та

від�10.10.2007�№ 72-6-00448,�підля5ає�приве-

денню���відповідність�до�норм�заонодавства.

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

тю�«Яном»:

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо5о�ор5а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�для��ладання�додатових��5од

про�поновлення�до5оворів�оренди�земельних�ді-

ляно�від�26.07.2004�№ 72-6-00181�та�від

10.10.2007�№ 72-6-00448.

3.2.�Вионати�вимо5и,�виладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�від�10.12.2013

№ 05704-25874.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�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 розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Міністерству внутрішніх справ 
України на Набережному шосе, 25 у Печерському 

районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративної будівлі та паркінгу

Рішення Київської міської ради № 129/994 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки Міністерству внутрішніх справ України на Набережному шосе, 25 у Печерському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінI
цевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 ЗаI
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�Міністерств��вн�трішніх�справ�Ураїни

на�Набережном��шосе,�25���Печерсьом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,17�5а�(земель-

на�діляна�державної�власності)�в�постійне�о-

рист�вання�для�еспл�атації�та�обсл�5ов�ван-

ня�адміністративної�б�дівлі�та�парін5��з5ідно�з

планом-схемою�(додато�до�рішення)�(К-22103).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Швецю Олегу Володимировичу 
на просп. Броварському, 75

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 222/1087 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки громадянину Швецю Олегу Володимировичу на просп. Броварському, 75 у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом УкраI
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та коI
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�5ромадянин��Швецю�Оле5��Володимиро-

вич��на�просп.�Броварсьом�,�75���Деснян-

сьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10

5а�(земельна�діляна�ом�нальної�власності�те-

риторіальної�5ромади�міста�Києва)���власність

для�б�дівництва�і�обсл�5ов�вання�житлово5о

б�дин�,�5осподарсьих�б�дівель�та�спор�д

з5ідно�з�планом-схемою�(додато�до�рішення)

(К-21661).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Шпаковському Леоніду 
Володимировичу на вул. Горького, 55Iа 

в Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 220/1085 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки громадянину Шпаковському Леоніду Володимировичу на вул. Горького, 55Iа в ДарницькоI
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуI
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�5ромадянин��Шпаовсьом��Леонід��Во-

лодимирович��на�в�л.�Горьо5о,�55-а�в�Дар-

ницьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,07�5а�(земельна�діляна�ом�нальної

власності�територіальної�5ромади�міста�Києва)

��власність�для�б�дівництва�та�обсл�5ов�ван-

ня�житлово5о�б�дин�,�5осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�з5ідно�з�планом-схемою�(додато�до

рішення)�(К-19184).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Кулинському Андрію Володимировичу 
у 4Iму пров. Садовому, 2 у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 245/1110 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Кулинському Андрію Володимировичу у 4Iму пров. Садовому, 2 у ДеснянI
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, ЗакоI
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державI
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряI
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�5ромадянин��К�линсьом��Андрію�Воло-

димирович����4-м��пров.�Садовом�,�2���Деснян-

сьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10

5а�(земельна�діляна�ом�нальної�власності�те-

риторіальної�5ромади�міста�Києва)���власність

для�б�дівництва�та�обсл�5ов�вання�житлово5о

б�дин�,�5осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�з5ід-

но�з�планом-схемою�(додато�до�рішення)�

(К-21156).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Новаку Ігорю Антоновичу у 2Iму пров. Сосновому, 20 

у Деснянському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 244/1109 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки громадянину Новаку Ігорю Антоновичу у 2Iму пров. Сосновому, 20 у Деснянському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�5ромадянин��Нова��І5орю�Антонович�

��2-м��пров.�Сосновом�,�20���Деснянсьом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10�5а

(земельна�діляна�ом�нальної�власності�те-

риторіальної�5ромади�міста�Києва)���власність

для�б�дівництва�та�обсл�5ов�вання�житлово5о

б�дин�,�5осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�з5ід-

но�з�планом-схемою�(додато�до�рішення)�

(К-21161).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Гріцуку Сергію Петровичу 
у 4Iму пров. Садовому, 2Iа у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 242/1107 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки громадянину Гріцуку Сергію Петровичу у 4Iму пров. Садовому, 2Iа у Деснянському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�5ромадянин��Гріц���Сер5ію�Петрович�

��4-м��пров.�Садовом�,�2-а���Деснянсьом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10�5а

(земельна�діляна�ом�нальної�власності�те-

риторіальної�5ромади�міста�Києва)���власність

для�б�дівництва�та�обсл�5ов�вання�житлово5о

б�дин�,�5осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�з5ід-

но�з�планом-схемою�(додато�до�рішення)�

(К-21150).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Твердохліб Ользі Василівні 
у 5Iму пров. Садовому, 1 у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 240/1105 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI
мельної ділянки громадянці Твердохліб Ользі Василівні у 5Iму пров. Садовому, 1 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�5ромадянці�Твердохліб�Ользі�Василівні

��5-м��пров.�Садовом�,�1���Деснянсьом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10�5а�(земель-

на�діляна�ом�нальної�власності�територіаль-

ної�5ромади�міста�Києва)���власність�для�б�-

дівництва�та�обсл�5ов�вання�житлово5о�б�дин-

�,�5осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�з5ідно�з

планом-схемою�(додато�до�рішення)�(К-21158).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Серпутьку Валерію Васильовичу 

у 4Iму пров. Садовому, 6 у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 239/1104 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеI

мельної ділянки громадянину Серпутьку Валерію Васильовичу у 4Iму пров. Садовому, 6 у Деснянському райоI
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуI
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�5ромадянин��Серп�ть��Валерію�Васильо-

вич����4-м��пров.�Садовом�,�6���Деснянсьо-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10

5а�(земельна�діляна�ом�нальної�власності�те-

риторіальної�5ромади�міста�Києва)���власність

для�б�дівництва�та�обсл�5ов�вання�житлово5о

б�дин�,�5осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�з5ід-

но�з�планом-схемою�(додато�до�рішення)�

(К-21164).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо5о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному 
товариству «ТЕТІС» для експлуатації та обслуговування 

адміністративно�виробничих і складських будівель та споруд 
на вул. Богатирській, 1 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 35/900 від 22 січня 2015 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�п�блічном��аціонерном��товари-

ств��«ТЕТІС»�для�еспл�атації�та�обсл� ов�ван-

ня�адміністративно-виробничих�і�сладсьих

б�дівель�та�спор�д�на�в�л.�Бо атирсьій,�1�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�(ате орія�зе-

мель —�землі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз-

�,�енер етии,�оборони�та�іншо о�призначен-

ня,�справа�Д-3812,�заява�ДЦ�№01026-000130544-

014�від�14.04.2014).

2.�Передати�п�блічном��аціонерном��това-

риств��«ТЕТІС»,�за��мови�вионання�п�нт��3

цьо о�рішення,�в�оротостроов��оренд��на�5

роів�земельн��ділян��площею�1,2120� а�(а-

дастровий�номер�8000000000:78:045:0010)�для

еспл�атації�та�обсл� ов�вання�адміністратив-

но-виробничих�і�сладсьих�б�дівель�та�спо-

р�д�на�в�л.�Бо атирсьій,�1�в�Оболонсьом�

районі�м.�Києва�із�земель�ом�нальної�влас-

ності�територіальної� ромади�міста�Києва��

зв’яз��з�наб�ттям�права�власності�на�майно

(свідоцтво�про�право�власності�на�майновий

омплес�від�30.12.2003).

3.�П�блічном��аціонерном��товариств��

«ТЕТІС»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

одес��Ураїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо о�ор а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�до о-

вор��оренди�земельної�діляни.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

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

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в�по-

ряд�,�визначеном��заонодавством�Ураїни.

3.4.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листах

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

від�21.01.2014�№ 480/0/12/19-14,�Головно о

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

17.09.2013�№ 3480.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

4.�Визнати�таим,�що�витратило�чинність,�рі-

шення�вионавчо о�омітет��Київсьої�місьої

Ради�народних�деп�татів�від�05.07.82�№ 1078

«Про�відведення�земельної�діляни��правлін-

ню� ромадсьо о�харч�вання�вионом��місь-

ради�під�б�дівництво�фабрии��лінарії».

5.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�земельної�діляни�не�за�цільовим

призначенням�тя не�за�собою�припинення�пра-

ва�орист�вання�нею�відповідно�до�вимо �ста-

тей�141,�143�Земельно о�одес��Ураїни.

6.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

поласти�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК «ЛЕЛЕКА» земельної ділянки 

для реконструкції майнового комплексу з розміщенням будівель
медичного призначення з подальшими їх експлуатацією 

та обслуговуванням на вул. Гамарника, 56 (літ. А, Б) 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 37/902 від 22 січня 2015 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ПОЛОГОВИЙ�БУДИНОК�«ЛЕ-

ЛЕКА»�земельної�діляни�для�реонстр�ції�май-

ново о�омплес��з�розміщенням�б�дівель�ме-

дично о�призначення�з�подальшими�їх�еспл�-

атацією�та�обсл� ов�ванням�на�в�л.�Гамарни-

а,�56�(літ.�А,�Б)�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва�(ате орія�земель —�землі�житлової�та� ро-

мадсьої�заб�дови,�справа�Д-6936,�заява�ДЦ

№ 01103-000146763-014�від�09.09.2014).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ПОЛОГОВИЙ�БУДИНОК

«ЛЕЛЕКА»,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо о

рішення,�в�дов остроов��оренд��на�15�роів�зе-

мельн��ділян��площею�1,1379� а�(адастро-

вий�номер�8000000000:85:049:0001)�для�ре-

онстр�ції�майново о�омплес��з�розміщен-

ням�б�дівель�медично о�призначення�з�подаль-

шими�їх�еспл�атацією�та�обсл� ов�ванням�на

в�л.�Гамарниа,�56�(літ.�А,�Б)�в�Оболонсьом�

районі�м.�Києва�із�земель�ом�нальної�влас-

ності�територіальної� ромади�міста�Києва��

зв’яз��з�переходом�права�власності�на�май-

но�(до овір��півлі-продаж��від�03.04.2014

№ 508,�ат�приймання-передачі�від�03.04.2014).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ПОЛОГОВИЙ�БУДИНОК�«ЛЕЛЕКА»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

одес��Ураїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо о�ор а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�до о-

вор��оренди�земельної�діляни.

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

відно�до�заонодавства.

3.4.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листах

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

від�04.06.2014�№ 5948/0/12/19-14,�Головно о

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

31.07.2014�№ 19-26-0.3-4004/2-14.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�земельної�діляни�не�за�цільовим

призначенням�тя не�за�собою�припинення�пра-

ва�орист�вання�нею�відповідно�до�вимо �ста-

тей�141,�143�Земельно о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо о�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 розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству

фірмі «Волна» на просп. Генерала Ватутіна (біля затоки 
р. Десенки) у Дніпровському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього

господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу)
Рішення Київської міської ради № 40/905 від 22 січня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки приватному підприємству фірмі «Волна» на просп. Генерала Ватутіна (біля затоки р. Десен�
ки) у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодек�
су України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван�
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�приватном��підприємств��фірмі�«Вол-

на»�на�просп.�Генерала�Ват�тіна�(біля�зато-

и�р.�Десени)���Дніпровсьом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,20� а�(земельна

діляна�ом�нальної�власності�територіаль-

ної� ромади�міста�Києва)�в�дов остроов�

оренд��на�10�роів�для�б�дівництва,�обсл�-

 ов�вання�та�ремонт��об’єтів�інженерної,

транспортної,�енер етичної�інфрастр�т�ри,

об’єтів�зв’яз��та�дорожньо о� осподарства

(рім�об’єтів�дорожньо о�сервіс�)�з ідно�з

планом-схемою� (додато� до� рішення)�

(К-21940).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛ НЕРУХОМІСТЬ» 
на вул. Фрунзе, 23 у Подільському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування житлово�офісного будинку 
з вбудовано�прибудованими нежитловими приміщеннями 

громадського призначення та підземним паркінгом
Рішення Київської міської ради № 41/906 від 22 січня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛ НЕРУХОМІСТЬ» на вул. Фрунзе, 23
у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра�
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«ПОДІЛ�НЕРУХОМІСТЬ»�на�в�л.

Фр�нзе,�23���Подільсьом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,29� а�(земельна�діляна

ом�нальної�власності�територіальної� рома-

ди�міста�Києва)�в�оротостроов��оренд��на

5�роів�для�еспл�атації�та�обсл� ов�вання�жит-

лово-офісно о�б�дин��з�вб�довано-приб�до-

ваними�нежитловими�приміщеннями� ромад-

сьо о�призначення�та�підземним�парін ом

з ідно�з�планом-схемою�(додато�до�рішення)

(К-22155).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «РЕАЛ ГРУП» на вул. Ярославів Вал, 15 (літ. А) 

у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративної будівлі

Рішення Київської міської ради № 46/911 від 23 січня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ ГРУП» на вул. Ярославів Вал, 15 (літ. А) у
Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе�
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«РЕАЛ�ГРУП»�на�в�л.�Ярославів�Вал,�15

(літ.�А)���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,11� а�(земельна�діляна

ом�нальної�власності�територіальної� рома-

ди�міста�Києва)�в�оротостроов��оренд��на

5�роів�для�еспл�атації�та�обсл� ов�вання�ад-

міністративної�б�дівлі�з ідно�з�планом-схемою

(додато�до�рішення)�(К-23529).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок комунальному 

підприємству «Київпастранс» на перетині вул. Братиславської 
та вул. Сулеймана Стальського у Деснянському та Дніпровському

районах м. Києва для розширення повороту з облаштуванням
додаткових місць для паркування автотранспорту з подальшими

його експлуатацією та обслуговуванням
Рішення Київської міської ради № 42/907 від 22 січня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок комунальному підприємству «Київпастранс» на перетині вул. Братиславської та вул. Сулей�
мана Стальського у Деснянському та Дніпровському районах м. Києва та додані документи, керуючись стат�
тями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер�
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�діля-

но�ом�нальном��підприємств��«Київпастранс»

на�перетині�в�л.�Братиславсьої�та�в�л.�С�лей-

мана�Стальсьо о���Деснянсьом��та�Дніпров-

сьом��районах�м.�Києва�орієнтовними�пло-

щами�0,42� а;�0,06� а�(земельні�діляни�ом�-

нальної�власності�територіальної� ромади�міс-

та�Києва)�в�оротостроов��оренд��на�5�роів

для�розширення�поворот��з�облашт�ванням

додатових�місць�для�пар�вання�автотранс-

порт��з�подальшими�йо о�еспл�атацією�та�об-

сл� ов�ванням�з ідно�з�планом-схемою�(дода-

то�до�рішення)�(К-22105).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Обуховій 

Наталії Анатоліївні на вул. Андріївській, 13, вул. Братській, 6 
у Подільському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративного, виробничо�складського
комплексу, гаража та закладу громадського харчування

Рішення Київської міської ради № 47/912 від 23 січня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Обуховій Наталії Анатоліївні на вул. Андріївській, 13, вул. Братській, 6 у Поділь�
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, За�
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни� ромадянці�Об�ховій�Наталії�Анатоліївні

на�в�л.�Андріївсьій,�13,�в�л.�Братсьій,�6���По-

дільсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,28� а�(земельна�діляна�ом�нальної

власності�територіальної� ромади�міста�Києва)

в�дов остроов��оренд��на�25�роів�для�ес-

пл�атації�та�обсл� ов�вання�адміністративно-

 о,�виробничо-сладсьо о�омплес�,� аража

та�залад�� ромадсьо о�харч�вання�з ідно�з

планом-схемою�(додато�до�рішення)�(К-23590).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«Авва�сервіс» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки 
на вул. Північній, 1 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 48/913 від 23 січня 2015 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариства з обме�

женою відповідальністю «Авва�сервіс» від 31.07.2014 № КОП�0238, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�24.03.2008�№ 78-6-00523

площею�1,2214� а,���том��числі�в�межах�чер-

воних�ліній�площею�0,3503� а�(адастровий�но-

мер�8000000000:78:132:0013),��ладений�між

Київсьою�місьою�радою�та�товариством�з�об-

меженою�відповідальністю�«Авва-сервіс»�для

еспл�атації�та�обсл� ов�вання�відритої�авто-

стояни�на�в�л.�Північній,�1�в�Оболонсьом�

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

місьої�ради�від�15.03.2007�№ 318/979�«Про

передач��товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Авва-Сервіс»�земельної�діляни�для�б�-

дівництва,�еспл�атації�та�обсл� ов�вання�від-

ритої�автостояни�на�в�л.�Північній,�1�в�Обо-

лонсьом��районі�м.�Києва»�(справа�№�А-21180).

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

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

ної�діляни�від�24.03.2008�№ 78-6-00523,�під-

ля ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

онодавства.

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

тю�«Авва-Сервіс»:

3.1.�Вионати�вимо и,�виладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо о

ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�22.09.2014

№ 05704-9683.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо о�ор а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�додат-

ової�� оди�про�поновлення�до овор��оренди

земельної�діляни�від�24.03.2008�№ 78-6-00523.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо о�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 розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Національному історико�архітектурному музею 
«Київська фортеця» у пров. Запечерному 

у Печерському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування пам’яток архітектури (фортифікації)

Рішення Київської міської ради № 127/992 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Національному історико�архітектурному музею «Київська фортеця» у пров. Запечерному у
Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое-

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

ної�діляни�Національном��історио-архіте-

т�рном�� м�зею� «Київсьа� фортеця»� ��

пров.�Запечерном����Печерсьом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,98� а�(зе-

мельна�діляна�ом�нальної�власності�те-

риторіальної� ромади�міста�Києва)�в�постій-

не�орист�вання�для�еспл�атації�та�обсл�-

 ов�вання�пам’ято�архітет�ри�(фортифі-

ації)�з ідно�з�планом-схемою�(додато�до

рішення)�(К-22433).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 10.11.2011 № 699/6935 «Про оформлення та надання 
земельних ділянок ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ

«Київ�Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового 
залізничного транспорту» для експлуатації та обслуговування
будівлі диспетчерської, адміністративно�побутового корпусу

тепловозно�вагонного депо та залізничних колій 
на вул. Алма�Атинській, 37 у Дніпровському районі 

м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 50/915 від 23 січня 2015 року

Враховуючи звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київ�Дніпровське міжгалузеве під�
приємство промислового залізничного транспорту» від 15.11.2011 № 687, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�10.11.2011�№ 699/6935�«Про�оформ-

лення�та�надання�земельних�діляно�ПРИВАТ-

НОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«Київ-

Дніпровсье�між ал�зеве�підприємство�про-

мислово о�залізнично о�транспорт�»�для�ес-

пл�атації�та�обсл� ов�вання�б�дівлі�диспетчер-

сьої,�адміністративно-поб�тово о�орп�с��теп-

ловозно-ва онно о�депо�та�залізничних�олій�на

в�л.�Алма-Атинсьій,�37���Дніпровсьом��райо-

ні�м.�Києва»,�а�саме:

— із�назви�рішення�вилючити�слова�«оформ-

лення�та»;

— абзац�перший�п�нт��2�виласти�в�таій

редації:

«Надати�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ�«Київ-Дніпровсье�між ал�зеве

підприємство�промислово о�залізнично о

транспорт�»,�за��мови�вионання�п�нт��3

цьо о�рішення,�в�постійне�орист�вання�земель-

ні�діляни�за альною�площею�3,94� а�на�

в�л.�Алма-Атинсьій,�37���Дніпровсьом��райо-

ні�м.�Києва���зв’яз��з�передачею���власність

нер�хомо о�майна�(нааз�Міністерства�транс-

порт��Ураїни�від�30.10.2001�№ 746�«Про�пе-

ретворення�Київ-Дніпровсьо о�між ал�зево-

 о�підприємства�промислово о�залізнично о

транспорт����відрите�аціонерне�товари-

ство»,�ат�передачі�нер�хомо о�майна���влас-

ність�ВАТ�«Київ-Дніпровсье�МППЗТ),���том�

числі:».

2.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам Трофименку
Віктору Аркадійовичу, Сазоновій Ірині Ростиславівні, Іжевському

Леоніду Володимировичу, Вороновій Лідії Миколаївні 
для обслуговування житлового будинку, господарських будівель

і споруд на вул. Козацькій, 66 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 51/916 від 23 січня 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�Трофимен��Віто-

р��Арадійович�,�Сазоновій�Ірині�Ростиславі-

вні,�Іжевсьом��Леонід��Володимирович�,�Во-

роновій�Лідії�Миолаївні���спільн��частов��влас-

ність�земельн��ділян��площею�0,1000� а�(а-

дастровий�номер�8000000000:79:137:0023)�для

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Козацьій,�66��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із�земель�о-

м�нальної�власності�територіальної� ромади

міста�Києва,�з�них:

—  ромадянин��Трофимен��Вітор��Ара-

дійович� —�73/300�від�0,1000� а�(заочне�рішен-

ня�Голосіївсьо о�районно о�с�д��міста�Києва

від�14.06.2011�та�до овір�дар�вання�53/300

частини�житлово о�б�дин��від�05.09.2008

№ 4029);

—  ромадянці�Сазоновій�Ірині�Ростиславі-
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Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Бєльському Ігорю Артуровичу на вул. Мостовій, 2 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 53/918 від 23 січня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Бєльському Ігорю Артуровичу на вул. Мостовій, 2 у Дарницькому районі м. Ки�
єва та додані документи, враховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури від 12.09.2013
№ 16052/0/12/27�13, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни� ромадянин��Бєльсьом�

І орю�Арт�рович��на�в�л.�Мостовій,�2���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,04� а�(земельна�діляна�ом�нальної

власності�територіальної� ромади�міста�Києва)

��власність�для�б�дівництва�та�обсл� ов�ван-

ня�житлово о�б�дин�,� осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�(К-19912).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про припинення Мінській районній у місті Києві 
державній адміністрації права постійного 

користування земельними ділянками
Рішення Київської міської ради № 55/920 від 23 січня 2015 року

Відповідно до пункту «д» статті 9, пункту «а» статті 141 Земельного кодексу України, пункту 34 частини пер�
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 09.09.2010
№ 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві», враховуючи лист голови ліквідацій�
ної комісії з припинення виконавчого органу Оболонської районної у місті Києві ради (Оболонської район�
ної у місті Києві державної адміністрації) від 15.10.2012 № 04�11�6Л8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�Мінсьій�районній���місті�Києві

державній�адміністрації�право�постійно о�о-

рист�вання�земельними�ділянами,�наданими

��постійне�орист�вання�відповідно�до�рішень

Київсьої�місьої�ради,�право�орист�вання�яи-

ми�посвідчено�державними�атами�на�право

постійно о�орист�вання�земельними�діляна-

ми�(з ідно�з�додатом),�та�віднести�їх�до�зе-

мель�запас��житлової�та� ромадсьої�заб�до-

ви�(справа�А-20457).

2.�Визнати�таими,�що�втратили�чинність:

— п�нт�3�та�додато�3�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�24.12.1998�№ 97/198�«Про�на-

дання�та�вил�чення�земельних�діляно»;

— розпорядження�Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації�від�13.07.1998�№ 1450�«Про�на-

дання�Мінсьій�районній���м.�Києві�державній

адміністрації�земельної�діляни�для�б�дівниц-

тва�та�еспл�атації�жило о�б�дин��№ 17�з�вб�-

довано-приб�дованими�приміщеннями�і�під-

земним�парін - аражем���3-б�мірорайоні�жит-

лово о�масив��Оболонь���Мінсьом��районі»;

— рішення�Київсьої�місьої�ради�від�17.12.1998

№ 87/188�«Про�по одження�місця�розташ�ван-

ня�об’єтів�та�надання�земельних�діляно»�(зі

змінами,�внесеними�рішеннями�Київсьої�місь-

ої�ради�від�21.12.2006�№ 365/422,�від�08.02.2007

№ 138/799,�від�12.07.2007�№ 1108/1769).

3.�Оболонсьій�районній���місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�поверн�ти�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�вионавчо о�ор ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�державні�ати�на�право�по-

стійно о�орист�вання�земельними�ділянами

від�03.08.1999�№ 78-4-00010,�від�27.09.1999

№ 78-4-00014,�від�03.08.1999�№ 78-4-00011.

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�про�прийнят-

тя�цьо о�рішення�повідомити�Головне��прав-

ління�Держзема ентства���м.�Києві�та�реєстра-

ційн��сл�жб��Головно о��правління�юстиції��

м.�Києві.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

вні —�73/300�від�0,1000� а�(заочне�рішення

Голосіївсьо о�районно о�с�д��міста�Києва

від�14.06.2011�та�свідоцтво�про�право�на

спадщин��за�заоном�від�19.04.2007�№ 8-

1614);

—  ромадянин��Іжевсьом��Леонід��Воло-

димирович� —�73/300�від�0,1000� а�(заочне�рі-

шення�Голосіївсьо о�районно о�с�д��міста�Ки-

єва�від�14.06.2011�та�до овір�дар�вання�від

16.12.1994�№ 5-6044);

—  ромадянці�Вороновій�Лідії�Миолаївні —

27/100�від�0,1000� а�(до овір�дар�вання�від

16.08.1988�№ 7-7319)�(ате орія�земель —�зем-

лі�житлової�та� ромадсьої�заб�дови,�справа

П-9070).

2.�Громадянам�Трофимен��Вітор��Араді-

йович�,�Сазоновій�Ірині�Ростиславівні,�Іжев-

сьом��Леонід��Володимирович�,�Вороновій

Лідії�Миолаївні:

2.1.�Вион�вати�обов’язи�власниів�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

 о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в

поряд�,�визначеном��заонодавством�Ура-

їни.

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

в��становленом��поряд�.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власниів�земельної�діляни,

що�право�приватної�власності�на�земельн��ді-

лян��може�б�ти�припинено���випадах,�пе-

редбачених�статтями�140,�143�Земельно о�о-

дес��Ураїни.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�23.01.2015�№ 55/920

Перелік земельних ділянок, право користування якими припинено 
Мінській районній у місті Києві державній адміністрації

№
п/п

Кадастро�
вий номер
земельної
ділянки

Місцезнаход
ження
земельної
ділянки

Цільове
призначення
земельної
ділянки

Площа,
кв. м

Документ, що посвідчує право на
земельну ділянку

Рішення (пункт
рішення)
Київської
міської ради,
яким передано
в оренду,
надано в
постійне
користування
земельну
ділянку

Державний
акт на право
постійного
користу�
вання
земельною
ділянкою /
договір
оренди
земельної
ділянки

Номер
реєстрації
документа
в Книзі
записів
реєстрації
державних
актів на
право
постійного
користу�
вання
землею,
договорів
оренди
землі

Дата
реєстрації
документа
в Книзі
записів
реєстрації
держав�
них актів
на право
постійного
користу�
вання
землею,
договорів
оренди
землі

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 78:094:023
78:094:025

просп.
Героїв
Сталінграда

для
будівництва та
експлуатації
житлового
будинку

12657,87
1349,90

Державний
акт на право
постійного
користу�
вання

78�4�00010 03.08.1999 Пункт 3
рішення ради
№ 97/198 від
24.12.1998

2 78:094:035 3�б мікро�
район
житлового
масиву
Оболонь

для
будівництва та
експлуатації
житлового
будинку № 17 з
вбудовано�
прибудовани�
ми
приміщеннями
і підземним
паркінг�
гаражем

9530,06 Державний
акт на право
постійного
користу�
вання

78�4�00014 27.09.1999 Розпорядження
Київської
міської
державної
адміністрації
від 13.07.1998
№ 1450

3 78:043:159 вул.
Маршала
Тимошенка

для
будівництва та
експлуатації
житлового
будинку

28862,73 Державний
акт на право
постійного
користу�
вання

78�4�00011 03.08.1999 Пункт 3
рішення ради
№ 87/188 від
17.12.1998
(додаток 3)

4 78:043:158 просп.
Героїв
Сталінграда

для
будівництва та
експлуатації
житлового
будинку

14220,78 Державний
акт на право
постійного
користу�
вання

78�4�00011 03.08.1999 Пункт 1 рішення
ради № 87/188
від 17.12.1998
(додаток 1)

5 78:093:030 просп.
Оболонсь�
кий, 20

для
будівництва та
експлуатації
житлового
будинку

6694,11 Державний
акт на право
постійного
користу�
вання

78�4�00011 03.08.1999 Пункт 2
рішення ради
№ 87/188 від
17.12.1998
(додаток 2)

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення приватному підприємству фірмі «ВОЛНА» 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу 
на просп. Генерала Ватутіна, 2�а у Дніпровському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 56/921 від 23 січня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист�звернення приватного під�
приємства фірми «ВОЛНА» від 15.08.2014 № КОП�0245, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�роів�до овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�22.04.2004�№ 66-6-00146

(із�змінами)�площею�0,1124� а�(адастровий

номер�8000000000:66:016:0154)�для�б�дівниц-

тва,�еспл�атації�та�обсл� ов�вання�автоза-

правно о�омплес��на�просп.�Генерала�Ват�-

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці

Комащук Аллі Степанівні у 3�му пров. Комінтерну 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 52/917 від 23 січня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Комащук Аллі Степанівні у 3�му пров. Комінтерну у Дарницькому районі м. Ки�
єва та додані документи, враховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури від 12.09.2013
№ 16049/0/12/27�13, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни� ромадянці�Комащ��Аллі

Степанівні���3-м��пров.�Комінтерн����Дарниць-

ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10

 а�(земельна�діляна�ом�нальної�власності�те-

риторіальної� ромади�міста�Києва)���власність

для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл� ов�ван-

ня�житлово о�б�дин�,� осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�(К-21478).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо о�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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тіна,�2-а���Дніпровсьом��районі�м.�Києва,��ла-

дений�між�Київсьою�місьою�радою�та�при-

ватним�підприємством�фірмою�«ВОЛНА»�на

підставі�п�нт��2�рішення�Київсьої�місьої�ра-

ди�від�26.06.2003�№ 549-2/709�«Про�надання

і�вил�чення�земельних�діляно�та�припинення

права� орист�вання� землею»� (справа�

№�А-21193).

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

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

ної�діляни�від�22.04.2004�№ 66-6-00146�(із

змінами),�підля ає�приведенню���відповідність

до�норм�заонодавства.

3.�Приватном��підприємств��фірмі�«ВОЛНА»:

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо о�ор а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�для��ладання�додатової�� о-

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

ної�діляни�від�22.09.2003�№ 66-6-00100�(із

змінами).

3.2.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо о

ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�10.10.2014

№ 057041-10758.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо о�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 
«КОРПОРАЦІЯ МАРІАМ» земельної ділянки для будівництва 
та експлуатації торгово�офісного, розважального комплексу 
з приміщеннями громадського харчування та автозаправної

станції на вул. Проектній, 1 (перетин Столичного шосе 
та вул. Академіка Заболотного) у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 158/1023 від 19 лютого 2015 року
Відповідно до статей 9, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де�

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», врахо�
вуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАЦІЯ МАРІАМ» від 04.09.2008 
№ К�142 15 та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1�Затвердити�проет�земле�строю�щодо�від-

ведення�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«КОРПОРАЦІЯ�МАРІАМ»�земельної�ділян-

и�для�б�дівництва�та�еспл�атації�тор ово-

офісно о,�розважально о�омплес��з�примі-

щеннями� ромадсьо о�харч�вання�та�автоза-

правної�станції�на�в�л.�Проетній,�1�(перетин

Столично о�шосе�та�в�л.�Аадеміа�Заболотно-

 о)���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате орія

земель —�землі�житлової�та� ромадсьої�заб�-

дови,�заява�ДЦ�№ 01006-000152926-014�від

24.10.2014,�справа�Д-4340).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«КОРПОРАЦІЯ�МАРІАМ»,�за��мо-

ви�вионання�п�нт��3�цьо о�рішення,�в�орот-

остроов��оренд��на�5�роів�земельн��ділян-

��площею�0,7723� а�(адастровий�номер

8000000000:90:122:0001)�для�б�дівництва�та

еспл�атації�тор ово-офісно о,�розважально-

 о�омплес��з�приміщеннями� ромадсьо о

харч�вання�та�автозаправної�станції�на�в�л.

Проетній,�1�(перетин�Столично о�шосе�та�в�л.

Аадеміа�Заболотно о)���Голосіївсьом��райо-

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

риторіальної� ромади�міста�Києва���зв’яз��з�на-

б�ттям�права�власності�(до овір��півлі-про-

даж��нежитлової�б�дівлі�від�24.12.2012�№ 4550

та�рішення�Святошинсьо о�районно о�с�д��

м.�Києва�від�02.07.2012).

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

тю�«КОРПОРАЦІЯ�МАРІАМ»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного
між Київською міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРБУД КОМПАНІ» від 12.11.2008 
№ 72�6�00544 на підставі рішення Київської міської ради 

від 27.12.2007 № 1555/4388
Рішення Київської міської ради № 156/1021 від 19 лютого 2015 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра�
їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та статтею
416 Цивільного кодексу України, пунктом 8.4 договору оренди земельної ділянки від 12.11.2008 № 72�6�00544
та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБУД КОМПАНІ» не виконано умов пункту 8.4
договору оренди, а саме: за 7 років будівництво об’єкта з моменту державної реєстрації цього договору не
розпочато, чим порушено строки завершення забудови земельної ділянки, а також беручи до уваги числен�
ні звернення громадськості проти забудови Протасового Яру та зеленої зони м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ляни�від�12.11.2008�№ 72-6-00544�за альною

площею�0,70� а,��ладений�між�Київсьою�місь-

ою�радою�та�товариством�з�обмеженою�від-

повідальністю�«ІНТЕРБУД�КОМПАНІ»�на�підста-

ві�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�27� р�д-

ня�2007�ро��№ 1555/4388�«Про�передач��то-

вариств��з�обмеженою�відповідальністю�«ІН-

ТЕРБУД�КОМПАНІ»�земельної�діляни�для�б�-

дівництва,�еспл�атації�та�обсл� ов�вання�жит-

лово о�б�дин��з�вб�довано-приб�дованими

приміщеннями�соціально-поб�тово о�призна-

чення�між�в�л.�Протасів�Яр�та�в�л.�Миоли�Амо-

сова���Солом’янсьом��районі�м.�Києва».

2.�Внести�зміни�до�Про рами�розвит��зе-

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро��та�он-

цепції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсьої�місьої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381,�влючивши�до�перелі��озелене-

них�територій�за ально о�орист�вання�м.�Ки-

єва,�що�відповідають�типоло ічним�ознаам�та

план�вальним�вимо ам�(таблиця�2),�земельн�

ділян��площею�0,70� а���Солом’янсьом��райо-

ні�м.�Києва.

3.�Київсьом��ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено о�б�дівництва�та�еспл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«КИЇВЗЕЛЕНБУД»�здійснити�від-

повідні�ор анізаційно-правові�заходи�щодо

оформлення�права�орист�вання�земельною

діляною�площею�0,70� а�між�в�л.�Протасів�Яр

та�в�л.�Миоли�Амосова���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва.

4.�Вионавчом��ор ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

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

трації�до овор��оренди�земельної�діляни�від

12.11.2008�№ 72-6-00544,��ладено о�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«ІНТЕРБУД�КОМПАНІ».

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

ною�відповідальністю�«ІНТЕРБУД�КОМПАНІ»

про�прийняття�цьо о�рішення.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Куріненко Галині Дементіївні 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Цілинній, 17�а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 151/1016 від 19 лютого 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де�

яких 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�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни� ромадянці�К�рі-

нено�Галині�Дементіївні�для�б�дівництва�та

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цілинній,�17-а

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате орія�зе-

мель —�землі�житлової�та� ромадсьої�заб�-

дови,�справа�№�А-14536).

2.�Передати� ромадянці�К�рінено�Галині�Де-

ментіївні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

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

щею� 0,0997�  а� (адастровий� номер

8000000000:90:050:0058)�для�б�дівництва�та

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

дарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цілинній,

17-а���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель�ом�нальної�власності�територіальної

 ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�К�рінено�Галині�Дементіївні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо �статті�91�Земель-

но о�одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

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

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

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

тановленом��заонодавством�поряд�.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

відно�до�заонодавства.

3.5.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листах�Го-

ловно о��правління�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�дизайн��місьо о�середовища�від�21.09.2009

№ 19-9466,�Київсьої�місьої�санітарно-епіде-

міоло ічної�станції�від�03.05.2012�№ 2599,�Го-

ловно о��правління�Держомзем����місті�Ки-

єві�від�12.06.2012�№ 238�та�Головно о��прав-

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо о�ор а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�до о-

вор��оренди�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листах

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

від�27.11.2013�№ 20548/0/12/19-13�та�Голов-

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

від�30.01.2014�№ 8-26-0.3-444/2-14.

3.5.�Питання�пайової��часті�та��ладення

з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо о�ор ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

ряд��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�земельної�діляни�не�за�цільовим

призначенням�тя не�за�собою�припинення�пра-

ва�орист�вання�нею�відповідно�до�вимо �ста-

тей�141,�143�Земельно о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЛОТОС ЛТД» договору оренди земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями 
загального користування і підземним паркінгом 

на вул. Артема, 52�а, 52�д у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 145/1010 від 19 лютого 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши клопотання товариства з об�
меженою відповідальністю «ЛОТОС ЛТД» про поновлення договору оренди земельної ділянки від 30.09.2014
№ КОП�0440, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�роів�до овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�13.04.2006�№ 91-6-00548

площею� 0,4212�  а� (адастровий� номер

8000000000:91:151:0069),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�і�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«ЛОТОС�ЛТД»�для�б�-

дівництва,�еспл�атації�та�обсл� ов�вання�ба-

 атоповерхово о�житлово о�б�дин��з�приміщен-

нями�за ально о�орист�вання�і�підземним�пар-

ін ом�на�в�л.�Артема,�52-а,�52-д���Шевченів-

сьом��районі�м.�Києва�на�підставі�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�19.07.2005�№ 830/3405

«Про�передач��земельної�діляни�товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«ЛОТОС�ЛТД»

для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл� ов�ван-

ня�ба атоповерхово о�житлово о�б�дин��з

приміщеннями�за ально о�орист�вання�і�під-

земним�парін ом�на�в�л.�Артема,�52-а,�52-д��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва»�(справа�

А-21255).

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

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

ної�діляни�№ 91-6-00548�від�13.04.2006,�під-

ля ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

онодавства.

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

тю�«ЛОТОС�ЛТД»:

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо о�ор а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�для��ладання�додатової�� о-

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

ної�діляни�№ 91-6-00548�від�13.04.2006.

3.2.�Вионати�вимо и,�виладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�від�14.11.2014

№ 057041-12661.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо о�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 надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Теплицькій

Людмилі Олександрівні на вул. Вітавській, 39�а у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 150/1015 від 19 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Теплицькій Людмилі Олександрівні на вул. Вітавській, 39�а у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

ляни� ромадянці�Теплицьій�Людмилі�Оле-

сандрівні�на�в�л.�Вітавсьій,�39-а���Голосіїв-

сьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10

 а�(земельна�діляна�ом�нальної�власності�те-

риторіальної� ромади�міста�Києва)���власність

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

б�дин�,� осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�з ід-

но�з�планом-схемою�(додато�до�рішення)�(К-

21767).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 05.04.2012 № 448/7785 «Про приватизацію земельної ділянки

громадянина Хромих Володимира Миколайовича, члена 
садівницького товариства «Дніпровське�1», для ведення 

садівництва на вул. 4�й Садовій, діл. 61 в Оболонському районі
м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 148/1013 від 19 лютого 2015 року
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та вра�

ховуючи звернення Хромих В. М. від 28.11.2013, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�05.04.2012�№ 448/7785�«Про�при-

ватизацію�земельної�діляни� ромадянина�Хро-

мих�Володимира�Миолайовича,�члена�садів-

ницьо о�товариства�«Дніпровсье-1»,�для�ве-

дення�садівництва�на�в�л.�4-й�Садовій,�діл.�61

в�Оболонсьом��районі�м.�Києва»,�а�саме:

— ��п�нті�1�цифри�«0,07»�замінити�цифра-

ми�«0,0511»�(справа�№�А-21019).

2.�Внести�зміни���додато�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�05.04.2012�№ 448/7785

«Про�приватизацію�земельної�діляни� рома-

дянина�Хромих�Володимира�Миолайовича,

члена�садівницьо о�товариства�«Дніпровсье-

1»,�для�ведення�садівництва�на�в�л.�4-й�Са-

довій,�діл.�61�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва»,�а�саме:

— цифри�«0,07»�замінити�цифрами�«0,0511»;

— слова�«од�земельної�діляни»�замінити

словами�«адастровий�номер�земельної�ділян-

и»;

— цифри�«78200061»�замінити�цифрами

«8000000000:78:200:0061».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 18.12.2008 № 875/875 «Про поновлення комунальному 

підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення «СПЕЦЖИТЛОФОНД» договору 
оренди земельної ділянки для реконструкції гуртожитку 

під житловий будинок з поквартирним заселенням 
на бульв. Кольцова, 24�а у Святошинському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 149/1014 від 19 лютого 2015 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі» та врахо�

вуючи лист�звернення комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціаль�
ного призначення «СПЕЦЖИТЛОФОНД» від 27.09.2012 № 044/24�5815, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�18.12.2008�№ 875/875�«Про�поно-

влення�ом�нальном��підприємств��з��триман-

ня�та�еспл�атації�житлово о�фонд��спеціаль-

но о�призначення�«СПЕЦЖИТЛОФОНД»�до о-

вор��оренди�земельної�діляни�для�реонстр�-

ції� �ртожит��під�житловий�б�дино�з�повар-

тирним�заселенням�на�б�льв.�Кольцова,�24-а

��Святошинсьом��районі�м.�Києва»�в�частині

термін��орист�вання�земельною�діляною,�а

саме:

— цифр��та�слово�«3�рои»�замінити�цифра-

ми�та�словом�«10�роів»�(справа�А-20426).

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

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

ної�діляни�від�17.05.2005�№ 75-6-00201,�під-

Про передачу публічному акціонерному товариству 
«Науково�виробниче підприємство «Сатурн» земельних ділянок

для експлуатації та обслуговування адміністративно�
виробничих та господарських будівель і споруд 

на просп. Леся Курбаса, 2�б та вул. Героїв Космосу, 2�б 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 102/967 від 19 лютого 2015 року
Відповідно до статей 9, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�п�блічном��аціонерном��това-

риств��«На�ово-виробниче�підприємство�«Са-

т�рн»,�за��мови�вионання�п�нт��2�цьо о�рішен-

ня,�в�оротостроов��оренд��на�5�роів�зе-

мельні�діляни,�в�межах�червоних�ліній,�пло-

щею� 0,3490�  а� (адастровий� номер

8000000000:75:271:0038)�та�площею�0,0723� а

(адастровий�номер�8000000000:75:271:0039)

для�еспл�атації�та�обсл� ов�вання�адміністра-

тивно-виробничих�та� осподарсьих�б�дівель

і� спор�д�на�просп.�Леся�К�рбаса,�2-б� та�

в�л.�Героїв�Космос�,�2-б���Святошинсьом�

районі�м.�Києва�із�земель�ом�нальної�влас-

ності�територіальної� ромади�міста�Києва�(а-

те орія�земель —�землі�житлової�та� ромад-

сьої�заб�дови,�справа�№�А-18417,�заява�ДЦ

№ 01104-000140163-014�від�04.07.2014).

2.�П�блічном��аціонерном��товариств��«На-

�ово-виробниче�підприємство�«Сат�рн»:

2.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

с��Ураїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

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

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в�по-

ряд�,�визначеном��заонодавством�Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

2.5.�Земельні�діляни�в�межах�червоних�лі-

ній�виористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо �містоб�дівно о�заонодавства.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо о�ор а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�до о-

вор��оренди�земельної�діляни.

3.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя не�за�собою�припинення�права�орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо �статей�141,�143

Земельно о�одес��Ураїни.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянину

Угринюку Богдану Богдановичу у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 153/1018 від 19 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок громадянину Угринюку Богдану Богдановичу у Солом’янському районі м. Києва та додані до�
кументи, враховуючи частину четверту статті 116 Земельного кодексу України, якою передбачено передачу
земельних ділянок безоплатно у власність громадянам у межах норм, визначених цим Кодексом, один раз по
кожному виду використання, та категоричну вимогу мешканців мікрорайону Жуляни Солом’янського райо�
ну м. Києва про недопущення відведення земельних ділянок, якими користуються мешканці мікрорайону
Жуляни, та передачі їх громадянину Угринюку Богдану Богдановичу (лист органу самоорганізації населен�
ня «Комітет мікрорайону «Жуляни» від 05.08.2014 № 32/38), керуючись статтями 9, 116, 118, 121 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме�
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська ради

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельних�діляно� ромадянин��У риню�

Бо дан��Бо данович����Солом’янсьом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовними�площами�0,13� а;

0,09� а;�0,09� а;�0,09� а;�0,10� а;�0,13� а;�0,14

 а;�0,08� а;�0,13� а;�0,09� а;�0,13� а;�0,06� а;

0,08� а;�0,12� а;�0,11� а;�0,16� а;�0,09� а;�0,08

 а;�0,13� а;�0,09� а;�0,08� а;�0,09� а;�0,09� а;

0,12� а;�0,08� а;�0,08� а;�0,10� а;�0,10� а;�0,10

 а;�0,13� а;�0,14� а;�0,11� а;�0,08� а;�0,10� а;

0,15� а;�0,15� а;�0,16� а;�0,11� а;�0,15� а;�0,14

 а;�0,13� а;�0,12� а;�0,08� а;�0,13� а;�0,07� а;

0,09� а;�0,16� а;�0,26� а;�0,17� а;�0,16� а;�0,08

 а;�0,09� а;�0,10� а;�0,10� а;�0,08� а;�0,08� а;

0,08� а;�0,11� а;�0,11� а;�0,12� а;�0,09� а;�0,10

 а;�0,09� а;�0,12� а;�0,10� а;�0,11� а;�0,12� а;

0,17� а;�0,09� а;�0,06� а;�0,18� а;�0,13� а;�0,16

 а;�0,10� а;�0,14� а;�0,06� а;�0,07� а;�0,07� а;

0,05� а;�0,10� а;�0,16� а;�0,08� а;�0,09� а;�0,10

 а;�0,10� а;�0,10� а;�0,11� а;�0,10� а;�0,09� а;

0,12� а;�0,11� а;�0,09� а;�0,10� а;�0,11� а;�0,08

 а;�0,09� а;�0,11� а;�0,10� а;�0,10� а;�0,10� а;

0,14� а;�0,15� а;�0,09� а;�0,11� а;�0,11� а;�0,15

 а;�0,14� а;�0,09� а;�0,13� а;�0,12� а;�0,07� а;

0,08� а;�0,07� а;�0,13� а;�0,12� а;�0,09� а�(зе-

мельні�діляни�ом�нальної�власності�тери-

торіальної� ромади�міста�Києва)���власність

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

 о�б�дин�,� осподарсьих�б�дівель�і�спор�д

(К-23508).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

ління�земельних�рес�рсів�від�22.02.2011�№ 05-

7142.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

ля ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

онодавства.

3.�Ком�нальном��підприємств��з��три-

мання�та�еспл�атації�житлово о�фонд��спе-

ціально о�призначення�«СПЕЦЖИТЛОФОНД»

��місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�вионавчо о�ор ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�до�менти,�визначені

заонодавством,�для��ладання�додатової

� оди�про�поновлення�до овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�17.05.2005�№ 75-6-

00201.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо о�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
«Фірма «Іскра» договору оренди  земельної ділянки 

для експлуатації  та обслуговування адміністративного будинку 
та господарських будівель на вул. Промисловій, 8 

у Голосіївському районі м. Києва  та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 903/1767 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем)
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са)
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Іс)
кра» від 29.12.2011 № 90/11, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро
ів�доовір�на�право�тим-

часовоо�довостро
овоо�
орист�вання�зем-

лею�на��мовах�оренди�від�15.03.99�№ 90-5-

00048�площею�0,1277�а�(
адастровий�номер

8000000000:90:115:0005),��
ладений�між�Ки-

ївсь
ою�місь
ою�державною�адміністрацією

та�товариством�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Фірма�«Іс
ра»�для�е
спл�атації�та�обсл�-

ов�вання�адміністративноо�б�дин
��та�ос-

подарсь
их�б�дівель�на�в�л.�Камишинсь
ій,�2

��Хар
івсь
ом��районі�м.�Києва�на�підставі

розпорядження�Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації�від�31.12.97�№ 2179�«Про�на-

дання�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Фірма�«Іс
ра»�земельної�ділян
и�для

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

тивноо�б�дин
��та�осподарсь
их�б�дівель

на�в�л.�Камишинсь
ій,�2���Хар
івсь
ом��райо-

ні»�(справа�№�А-20073).

2.�Внести�зміни�до�доовор��на�право�тим-

часовоо�довостро
овоо�
орист�вання�зем-

лею�на��мовах�оренди�від�15.03.99�№ 90-5-

00048,�а�саме:

— слова�«на�в�л.�Камишинсь
ій,�2���Хар
ів-

сь
ом��районі»�замінити�словами�«на�в�л.�Про-

мисловій,�8���Голосіївсь
ом��районі».

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

плати,�визначеної�в�дооворі�на�право�тимча-

совоо�довостро
овоо�
орист�вання�землею

на��мовах�оренди�від�15.03.99�№ 90-5-00048,

підляає�приведенню���відповідність�до�норм

за
онодавства.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Фірма�«Іс
ра»:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�ора-

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

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

ним�за
онодавством,�для��
ладання�додат
о-

вої��оди�про�поновлення�та�внесення�змін�до

доовор��на�право�тимчасовоо�довостро
о-

воо�
орист�вання�землею�на��мовах�оренди

від�15.03.99�№ 90-5-00048.

4.2.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо

оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�від�10.12.2014

№ 057041-13967.

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

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

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

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

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

��випад
ах,�встановлених�за
онодавством.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

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

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

земле
орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «Артур» 

договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування магазину 

на просп. Перемоги, 57)а у Солом’янському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 899/1763 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариства з

обмеженою відповідальністю «Артур» від 15.05.2014 № КОП)0189, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро
ів�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян
и�від�26.02.2004�№ 72-6-00139

площею� 0,0576� а� (
адастровий� номер

8 000000000 69:011:0016)�для�е
спл�атації�та

обсл�ов�вання�маазин��на�просп.�Перемо-

и,�57-а���Солом’янсь
ом��районі�м.�Києва,

�
ладений�між�Київсь
ою�місь
ою�радою�та�то-

вариством�з�обмеженою�відповідальністю�«Ар-

т�р»�на�підставі�п�н
т��9�рішення�Київсь
ої�місь-


ої�ради�від�19.12.2002�№ 172/332�«Про�оформ-

лення�права�
орист�вання�земельними�ділян-


ами»�(справа�А-21111).

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

плати,�визначеної���дооворі�оренди�земельної

ділян
и�від�26.02.2004�№ 72-6-00139,�підля-

ає�приведенню���відповідність�до�норм�за
о-

нодавства.

3.�Внести�зміни�до�доовор��оренди�земель-

ної�ділян
и�від�26.02.2004�№ 72-6-00139,�а�саме:

— цільове�призначення�земельної�ділян
и

Про поновлення приватному підприємству 
«ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ВІДОМОСТІ» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування офісної будівлі 

на вул. Червоноармійській (Великій Васильківській), 28)б 
у Голосіївському районі м. Києва 

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 900/1764 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист)звернення приватно)
го підприємства «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ВІДОМОСТІ» від 12.08.2014 № 08/11698, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро
ів�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян
и�від�23.09.2004�№ 79-6-00232

площею� 0,0255� а� (
адастровий� номер

8000000000:76:065:0059),��
ладений�між�Ки-

ївсь
ою�місь
ою�радою�та�приватним�підпри-

ємством�«ВИДАВНИЧИЙ�ДІМ�«ВІДОМОСТІ»�для

ре
онстр�
ції,�е
спл�атації�та�обсл�ов�вання

офісної�б�дівлі�на�в�л.�Червоноармійсь
ій�(Ве-

ли
ій�Василь
івсь
ій),�28-б���Голосіївсь
ом�

районі�м.�Києва�на�підставі�п�н
т��6�рішення

Київсь
ої�місь
ої�ради�від�18.03.2004�№ 125/1335

«Про�надання�і�вил�чення�земельних�діляно


та�припинення�права�
орист�вання�землею».

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

ної�ділян
и�від�23.09.2004�№ 79-6-00232�а�са-

ме:�слова�«для�ре
онстр�
ції,�е
спл�атації�та

обсл�ов�вання�офісної�б�дівлі»�замінити�сло-

вами�«для�е
спл�атації�та�обсл�ов�вання�офіс-

ної�б�дівлі»�(справа�А-21186).

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

плати,�визначеної�в�дооворі�оренди�земель-

ної�ділян
и�від�23.09.2004�№ 79-6-00232,�під-

ляає�приведенню���відповідність�до�норм�за-


онодавства.

4.�Приватном��підприємств��«ВИДАВНИЧИЙ

ДІМ�«ВІДОМОСТІ»:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�ора-

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

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

ним�за
онодавством,�для��
ладання�додат
о-

вої��оди�про�поновлення�доовор��оренди�зе-

мельної�ділян
и�від�23.09.2004�№ 79-6-00232.

4.2.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо

оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�від�21.10.2014

№ 05704-11329.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

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

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

земле
орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення приватному підприємству «ПРОСПЕР» 
договору оренди земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі 
адміністративного призначення на Мінському шосе, 6)а 

в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 902/1766 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем)
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са)
моврядування в Україні» та враховуючи звернення приватного підприємства «ПРОСПЕР» від 14.10.2011 № 41,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро
ів�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян
и�від�13.09.2007�№ 78-6-00457

площею� 0,0360� а� (
адастровий� номер

8000000000:78:011:0059),��
ладений�між�Ки-

ївсь
ою�місь
ою�радою�та�приватним�підпри-

ємством�«ПРОСПЕР»�для�е
спл�атації�та�об-

сл�ов�вання�нежитлової�б�дівлі�адміністра-

тивноо�призначення�з�апте
ою�на�Мінсь
ом�

шосе,�6-а�в�Оболонсь
ом��районі�м.�Києва�на

підставі�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від

08.02.2007�№ 91/752�«Про�передач��приват-

ном��підприємств��«Проспер»�земельної�ді-

лян
и�для�е
спл�атації�та�обсл�ов�вання�не-

житлової�б�дівлі�адміністративноо�призначен-

ня�з�апте
ою�на�Мінсь
ом��шосе,�6-а�в�Обо-

лонсь
ом��районі�м.�Києва»�(справа�№�А-19636).

2.�Внести�зміни�до�підп�н
т��2.1�п�н
т��2�до-

овор��оренди�земельної�ділян
и�від�13.09.2007

№ 78-6-00457,�а�саме:

— слова�«з�апте
ою»�ви
лючити.

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

плати,�визначеної�в�дооворі�оренди�земель-

ної�ділян
и�від�13.09.2007�№ 78-6-00457,�під-

ляає�приведенню���відповідність�до�норм�за-


онодавства.

4.�Приватном��підприємств��«ПРОСПЕР»:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�ора-

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

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

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

додат
ової��оди�про�поновлення�та�внесення

змін�до�доовор��оренди�земельної�ділян
и�від

13.09.2007�№ 78-6-00457.

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

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

навчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

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

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

��випад
ах,�встановлених�за
онодавством.

4.3.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо

оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�від�17.02.2015

№ 057041-2504.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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 включення до комунальної 
власності  територіальної 

громади міста Києва  нежилих приміщень
Рішення Київської міської ради № 638/1502 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пунк)
ту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра)
їні», враховуючи постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.06.2013 по справі № 5011)
19/11326)2012 та акт державного виконавця від 13.11.2014 про повернення ТОВ «І Ел Сі Груп» до комунальної
власності територіальної громади міста Києва нежилих приміщень (групи приміщень) у провулку Михайлів)
ському, 9 (літера Б), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�В
лючити�до�
ом�нальної�власності�тери-

торіальної�ромади�міста�Києва�нежилі�примі-

щення�з�№ 1�по�№ 28,�з�№ 31�по�№ 43�(р�пи

приміщень�№ 2а)�заальною�площею�405,10


в.�м,�розташовані���місті�Києві�за�адресою:

пров�л.�Михайлівсь
ий,�9�(літера�Б).

2.�За
ріпити�на�праві�осподарсь
оо�відан-

ня�за�
ом�нальним�підприємством�«Київжит-

лоспеце
спл�атація»�нежилі�приміщення,�за-

значені�в�п�н
ті�1�цьоо�рішення.

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�рішення

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:�«для�е
спл�атації�та

обсл�ов�вання�маазин�».

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Арт�р»:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо�ора-

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

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

ним�за
онодавством,�для��
ладання�додат
о-

вої��оди�про�поновлення�доовор��оренди�зе-

мельної�ділян
и�від�26.02.2004�№ 72-6-00139

та�внесення�змін�до�ньоо.

4.2.�Ви
онати�вимои,�ви
ладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви
онавчоо

оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�від�25.07.2014

№ 05704-7064.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьоо�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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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

1�червня�2016�р.�за�№ 59/1372

Про внесення змін до Тарифів 
та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд

та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг,
по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків 
із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше 

або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Розпорядження № 320 від 13 травня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядуван)
ня в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово)комунальні послуги», поста)
нов Кабінету Міністрів України від28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну

1.�Унести�Зміни�до�Тарифів�та�стр�
т�ри�та-

рифів�на�посл�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спо-

р�д�та�приб�дин
ових�територій,�я
і�надають�ви-


онавці�цих�посл�,�по�
ожном��б�дин
��о
ре-

мо�для�здійснення�розрах�н
ів�із�споживача-

ми�залежно�від�оплати�останніми�не�пізніше

або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за�роз-

рах�н
овим,�встановлених�розпорядженням

ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�30

вересня�2014�ро
��№ 1078,�зареєстрованих�в

Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�20�жовт-

ня�2014�ро
��за�№ 42/1095�(��реда
ції�розпо-

рядження�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої

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

ції)�від�06�березня�2015�ро
��№ 210),�що�до-

даються.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йоо�оприлюднення.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчоо�оран��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

13.05.2016�р.�№�320

Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно 

від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

реєстрацію нормативно)правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 01 червня 2011
року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово)комунальні послуги», з
метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно)гігієнічного, протипожеж)
ного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого са)
моврядування:

31 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Вишняківська 6�а 0,3284 0,3123 0,3575 0,0000 0,1342 0,0000 0,3505 0,0229 0,0458 0,0000 0,1113 0,9857 0,0164 0,0427 0,0000 0,1655 0,1465 0,24 3,91 3,55 3,76 3,41

32 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Ревуцького 44�б 0,5215 0,4823 0,2993 0,0000 0,1664 0,0000 0,3507 0,0312 0,0623 0,0000 0,1431 0,6341 0,0278 0,0679 0,0000 0,1905 0,1883 0,25 4,10 3,64 3,94 3,50

33 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Сортувальна 4 0,3294 0,6622 0,3095 0,0000 0,2173 0,0000 0,4184 0,0300 0,0600 0,0000 0,1401 0,6640 0,0113 0,0429 0,0000 0,2806 0,2505 0,27 4,43 3,82 4,26 3,67

34 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Срібнокільська 24 0,2885 0,5341 0,1740 0,0000 0,2535 0,0000 0,3975 0,0344 0,0686 0,0000 0,0967 0,9411 0,0065 0,0376 0,0000 0,3889 0,1966 0,27 4,43 3,85 4,26 3,70

14 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Панельна 3 0,4690 0,5220 0,3001 0,0000 0,5012 0,0000 0,5011 0,0571 0,1140 0,0000 0,1546 0,9745 0,0167 0,0611 0,0000 0,2209 0,4446 0,35 5,62 4,39 5,40 4,23

15 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Шептицького
Андрея
Митрополита

3�г 0,4844 0,6688 0,3258 0,0000 0,2467 0,0000 0,4119 0,0636 0,1270 0,0000 0,1209 0,4534 0,0148 0,0631 0,0000 0,2950 0,2221 0,28 4,53 3,93 4,36 3,77

16 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Шептицького
Андрея
Митрополита

7 0,5698 0,5030 0,3536 0,0000 0,2847 0,0000 0,3505 0,0409 0,0816 0,0000 0,2695 0,2489 0,0328 0,0742 0,0000 0,3373 0,2699 0,27 4,43 3,71 4,26 3,57

17 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

просп. Тичини
Павла

10 1,0299 0,5742 0,2967 0,0000 0,2240 0,0000 0,6136 0,0461 0,0920 0,0000 0,2229 0,5148 0,0168 0,1341 0,0000 0,4184 0,2407 0,35 5,73 5,13 5,51 4,93 

7 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Тимошенка
Маршала

19 0,7303 0,6325 0,2683 0,0000 0,2196 0,0000 0,3507 0,0472 0,0943 0,0000 0,0801 0,3217 0,0138 0,0951 0,0000 0,4791 0,2232 0,28 4,61 4,03 4,43 3,88

1.�Розділ�"Дарниць
ий�район"�доповнити�та
ими�позиціями:

2.�Розділ�"Дніпровсь
ий��район"�доповнити�та
ими�позиціями:

3.�Розділ�"Оболонсь
ий�район"�доповнити�та
ою�позицією:

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

1�червня�2016�р.�за�№ 59/1372
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 16 вересня 2010 року № 730 
«Про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат в м. Києві»

Розпорядження № 346 від 20 травня 2016 року
У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення діяльності тимчасової комісії з питань погашен)

ня заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
в м. Києві:

1.�П�н
т�3�розпорядження�ви
онавчоо�ор-

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

державної�адміністрації)�від�16�вересня�2010

ро
��№ 730�«Про�тимчасов��
омісію�з�питань

поашення�заборованості�із�заробітної�плати

(рошовоо�забезпечення),�пенсій,�стипендій

та�інших�соціальних�виплат�в�м.�Києві»�ви
лас-

ти�в�та
ій�реда
ції:

«3.�Призначити�оловою�тимчасової�
омісії

з�питань�поашення�заборованості�із�заробіт-

ної�плати�(рошовоо�забезпечення),�пенсій,

стипендій�та�інших�соціальних�виплат�в�м.�Ки-

єві�заст�пни
а�олови�Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації�Поворозни
а�Ми
ол��Юрі-

йовича».

2.�Затвердити�зміни�до�посадовоо�с
лад�

тимчасової�
омісії�з�питань�поашення�забор-

ованості�із�заробітної�плати�(рошовоо�за-

безпечення),�пенсій,�стипендій�та�інших�со-

ціальних�виплат�в�м.�Києві,�затвердженоо�роз-

порядженням�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої

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

міністрації)�від�16�вересня�2010�ро
��№ 730�(в

реда
ції�розпорядження�ви
онавчоо�оран�

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

жавної�адміністрації)�від�15�жовтня�2014�ро
�

№ 1139),�ви
лавши�йоо�в�реда
ції,�що�додає-

ться.

3.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�тим-

часов��
омісію�з�питань�поашення�заборо-

ваності�із�заробітної�плати�(рошовоо�забез-

печення),�пенсій,�стипендій�та�інших�соціаль-

них�виплат�в�м.�Києві,�затвердженоо�розпоря-

дженням�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої

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

ції)�під�16�вересня�2010�ро
��№ 730,�що�до-

даються.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчоо�оран��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

16.09.2010�р.�№�730

(��реда
ції�розпорядження�ви
онавчоо�оран��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

20.05.2016�р.�№�346)

Посадовий склад тимчасової комісії 
з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
в м. Києві

Заст�пни
�олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації,�олова�тимчасової�
омісії

Дире
тор�Департамент��соціальної�політи
и�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�заст�пни
�олови�тимчасової�
омісії

Заст�пни
�дире
тора�Департамент� —�начальни
�бюджетноо��правління�Департамент��фі-

нансів�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�за-

ст�пни
�олови�тимчасової�
омісії

Начальни
��правління�праці�та�зайнятості�Департамент��соціальної�політи
и�ви
онавчоо�ор-

ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�се
ретар�тимчасової�
о-

місії

Перший�заст�пни
�дире
тора�Департамент��транспортної�інфрастр�
т�ри�ви
онавчоо�ор-

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

Заст�пни
�дире
тора�Департамент� —�начальни
��правління�
оординації�реіональної�е
о-

номічної�політи
и�Департамент��е
ономі
и�та�інвестицій�ви
онавчоо�оран��Київсь
ої�місь
ої

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

Заст�пни
�дире
тора�Департамент� —�начальни
��правління�приватизації,�
орпоративних

прав,�форм�вання�і�розподіл��
ом�нальної�власності�Департамент��
ом�нальної�власності�

22 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

бульв. Лесі
Українки

9�в 0,6019 0,3765 0,2661 0,0000 0,1298 0,0000 0,4504 0,0962 0,1921 0,0000 0,1823 0,7235 0,0193 0,0784 0,0000 0,1995 0,1874 0,28 4,54 4,13 4,37 3,97

23 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

бульв. Лесі
Українки

21�а 1,0273 0,3779 0,1966 0,0000 0,2714 0,0000 0,4401 0,0141 0,0281 0,0000 0,0993 0,2292 0,0679 0,1338 0,0000 0,4103 0,4540 0,30 4,86 3,92 4,67 3,77

24 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

бульв. Лесі
Українки

21�б 0,7531 0,3680 0,1998 0,0000 0,2757 0,0000 0,4415 0,0419 0,0418 0,0000 0,1069 0,5434 0,0639 0,0981 0,0000 0,3667 0,4536 0,30 4,87 3,92 4,68 3,77

25 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Мирного
Панаса

27 0,5613 0,3474 0,2765 0,0000 0,1066 0,0000 0,4451 0,0349 0,0698 0,0000 0,1063 0,9799 0,0120 0,0731 0,0000 0,2318 0,1689 0,27 4,42 4,07 4,25 3,91

26 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Шовковична 29 0,6951 0,3128 0,2053 0,0000 0,4405 0,0000 0,4004 0,0882 0,1762 0,0000 0,1133 0,0708 0,0167 0,0905 0,0000 0,1666 0,4733 0,26 4,21 3,03 4,05 2,91

27 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

пров.
Виноградний

4 0,7930 0,4587 0,1329 0,0000 0,2901 0,0000 0,4331 0,0647 0,1293 0,0000 0,0894 0,1115 0,0325 0,1032 0,0000 0,1200 0,2393 0,24 3,89 3,20 3,74 3,08

32 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Бульварно�
Кудрявська 

7�б 0,7982 0,2147 0,2535 0,0000 0,2605 0,0000 0,4325 0,0506 0,2372 0,0000 0,1065 0,6524 0,0396 0,1039 0,0000 0,1669 0,2661 0,29 4,64 3,96 4,46 3,81

33 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Винниченка
Володимира

3 0,9099 2,8749 0,8819 0,0000 0,0000 0,0000 0,3506 0,0866 0,2662 0,0000 0,2845 0,8468 0,0324 0,1187 0,0000 0,1127 0,0000 0,54 8,77 8,77 8,43 8,43

34 Державне підприємство
"Управління житловими
будинками" Управління
справами Апарату
Верховної Ради
України"

вул. Обсерваторна 11/1 1,1070 2,7344 0,6503 0,0000 0,0000 0,0000 0,3506 0,0137 0,1243 0,0000 0,3013 0,8639 0,0173 0,1443 0,0000 0,1150 0,0000 0,51 8,32 8,32 8,00 8,00

4.�Розділ�"Печерсь
ий�район"��доповнити�та
ими�позиціями:

5.�Розділ�"Шевчен
івсь
ий��район"��доповнити�та
ими�позиціями:

Керівник апарату В. Бондаренко
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м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Начальни��відділ��промисловості��правління�промисловості�та�інноваційної�політи�и�Департамент��промислово-

сті�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)

Головний�е�ономіст�відділ��фінансів��ом�нальної�сфери��правління�фінансів�транспорт�,�зв’яз���та�сфери�посл��

Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Заст�пни��начальни�а�Головно�о��правління�статисти�и���м.�Києві�(за�з�одою)

Перший�заст�пни��начальни�а�Головно�о��правління�Держпраці���Київсь�ій�області�(за�з�одою)

Начальни���правління�платежів�до�Пенсійної�системи�та�захист��прав�застрахованих�осіб�Головно�о��правління

Пенсійно�о�фонд��У�раїни�в�місті�Києві�(за�з�одою)

Начальни��відділ��інспе�т�вання���соціальній�сфері�Державної�фінансової�інспе�ції�в�місті�Києві�(за�з�одою)

Заст�пни���олови�Об’єднання�профспіло�,�ор�анізацій�профспіло����м.�Києві�«Київсь�а�місь�а�рада�профспіло�»

(за�з�одою)

Заст�пни��начальни�а��правління�подат�ів�і�зборів�з�фізичних�осіб —�начальни��відділ���онтрольно-перевіроч-

ної�роботи�Головно�о��правління�ДФС���м.�Києві�(за�з�одою)

Начальни��відділення�Національної�сл�жби�посередництва�і�примирення�в�місті�Києві�та�Київсь�ій�області�(за

з�одою)

Заст�пни��начальни�а�відділ��протидії�злочинам���бюджетній�сфері��правління�захист��е�ономі�и���місті�Києві�Де-

партамент��захист��е�ономі�и�Національної�поліції�У�раїни�(за�з�одою)

Старший�слідчий�слідчо�о��правління�Головно�о��правління�Національної�поліції���м.�Києві�(за�з�одою)

Начальни��відділ��фінансів�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��зайнятості�(за�з�одою)

Заст�пни��начальни�а�Головно�о�територіально�о��правління�юстиції�з�питань�державної�ви�онавчої�сл�жби —

начальни��Управління�державної�ви�онавчої�сл�жби�Головно�о�територіально�о��правління�юстиції���м.�Києві�(за

з�одою)

Начальни��відділ��з�питань�бан�р�тства�Головно�о�територіально�о��правління�юстиції���м.�Києві�(за�з�одою)

Голова�ради�Федерації�роботодавців�м.�Києва�(за�з�одою)

Головний�б�х�алтер�Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�роботодавців�(за�з�одою)

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.05.2016�р.�№�346)

Зміни 
до Положення про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат в м. Києві

1.�У�п�н�ті�8�слова�«Державної�інспе�ції�У�раїни�з�питань�праці»�замінити�словами�«Державної�сл�жби�У�раїни�з

питань�праці»,�слова�«Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни»�замінити�словами�«Національної�поліції�У�раїни».

2.�П�н�т�12�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«12.�Ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�роботи�тимчасової��омісії�здійснює�Депар-

тамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)».

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÑÍßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà —
2 ðîêè 364 äí³.

Ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäî-
âàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâè-
íåí ïîäàòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³ä-
íî ç ïåðåë³êîì,âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì.

Óìîâè êîíêóðñó:
- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé

ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç Ìåòîäè-
êîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïå-
ðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóá-
ë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
ìàéíî â îðåíäó. Îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî
äî êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ïåðåìîæöÿ;

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüî-
âèì ïðèçíà÷åííÿì;

- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿
îá'ºêòà;

- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèò-

ðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ³íøîãî ñóá'ºêòà íà çä³é-
ñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè;

- âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ï³äïðèºìñòâà-
áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåí-
íÿ ïðî êîíêóðñ,à ñàìå ïóáë³êàö³ÿ îãîëîøåííÿ
â ãàçåò³ "Õðåùàòèê"çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêà-
ìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâèõ ³íôîðìàö³é;

-âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ äîòðèìàí-
íÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

- ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³;
-äîòðèìàííÿ óìîâ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ

îá'ºêò³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó
âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè
îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïî-
ðÿäêó;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïå-
ðåìîæöåì êîíêóðñó;

- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³-
òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì;

-â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñà-
ìå: ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷à); â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðè-
ºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèí-
êîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó
³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî
îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìå-
ðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó,
âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³
äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çî-
áîâ'ÿçàíü, ùî çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³, kievcity.gov.ua.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó

êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóð-

ñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ïîâíîâà-

æåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ

äîêóìåíò³â;

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî
ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â
äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî
âêëþ÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ (çà-
â³ðåíà çàÿâíèêîì);

-ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹1,2,3)
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðå-
òåíäåíòà íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàí-
êðóòñòâî;

- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷-
íîþ îñîáîþ îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿê-
ùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâ-
íèêîì);

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1,2,11) ( çàâ³ðåíà
çàÿâíèêîì);

- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðå-
íà çàÿâíèêîì);

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî
ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â
äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â (çà íàÿâíîñò³);

- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó
çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðè-
ºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäè-
íîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêî-
íàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿
ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòü-
ñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðå-
òåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çè-
òè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïî-
âåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 04.07.2016 çà
àäðåñîþ; ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âî-
ëîäèìèðà, 29, êàá. 217, 2 ïîâåðõ, î 10.00.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ
ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè, íàéìå-
íóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà
íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ" (êîíâåðò ìàº
áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³).

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàé-
ìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè
àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ïî áàòüêîâ³ — ô³çè÷íî¿
îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè (àäðå-
ñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóàâà÷).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåí-
äè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïè-
ñîì "Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿".

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ —30.06.2016 ( êàá.220,222)
äî 18.00.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî Âîëîäèìèðà, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
ê. 239, 237,òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 546-20-51,
546-20-71.

×àñ ðîáîòè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿: ïí. - ÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ï'ÿò. —
ç 9.00 äî 16.45.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 

äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", òåë. 546-39-17

1. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 129,7 êâ.ì çà àäðåñîþ:
02217, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 26 (2 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ îô³ñ-
íîãî ïðèì³ùåííÿ 25 605,00 51 210,00 ð/ð 26008301848234,

Áàíê: â ÒÂÁÂ ¹ 10026/066 ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó
òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ AT "Îùàäáàíê"
ÌÔÎ 322669, ªÄÐÏÎÓ 396054522. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159,8 êâ.ì çà àäðåñîþ:

02217, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 26 (2 ïîâåðõ)
Ðîçì³ùåííÿ îô³ñ-
íîãî ïðèì³ùåííÿ 31 547,50 63 095,00

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- äèðåêòîðà ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó "Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà";

- äèðåêòîðà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ³ì. Ì. Ðèëüñüêîãî;

- äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ òà êóëüòóðîëîã³÷íèõ

äîñë³äæåíü.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè
ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ
äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê
³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó
ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ
ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî
çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè
äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè
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.

ÒÎÂ "Ñ²ÃÎÎ" ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð çä³éñíèòè çì³íó òàðèôó íà âèðîáíèöòâî òà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿
³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç ÖÎ òà ÃÂÏ äëÿ êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷³â "³íø³ ñïîæèâà÷³" òà "íàñåëåííÿ", â çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ
âàðòîñò³ ïàëèâà, åëåêòðîåíåðã³¿ òà çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Äëÿ êàòåãîð³¿ "³íø³ ñïîæèâà÷³" ðîçì³ð òàðèôó íà ÒÅ çà 1 Ãêàë áåç ÏÄÂ ñòàíîâèòü 1002 ãðí 64 êîï., ç ÏÄÂ
20% — 1203 ãðí 17 êîï.

Äëÿ êàòåãîð³¿ "íàñåëåííÿ" ðîçì³ð òàðèôó íà ÒÅ çà 1 Ãêàë áåç ÏÄÂ ñòàíîâèòü 908 ãðí 24 êîï., ç ÏÄÂ 20%
— 1089 ãðí 89 êîï. Ïëàíîâ³ òàðèôè íà ïîñëóãó ç ÖÎ ñòàíîâèòü 22,03 ãðí/ì2 íà ì³ñÿöü áåç ÏÄÂ, ç ÏÄÂ 20%
— 26,44 ãðí/ì2 íà ì³ñÿöü. Ïëàíîâ³ òàðèôè íà ïîñëóãó ç ÃÂÏ ñòàíîâèòü 59,95 ãðí/ì3 áåç ÏÄÂ, ç ÏÄÂ 20 % —
71,94 ãðí/ì3.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ.
Àäðåñà ï³äïðèºìñòâà: âóë. ²íñòèòóòñüêà, 18 ñåê. Á, ì. Êè¿â, 01021.

ÏðÀÒ "²íñòèòóò çåìëåâïîðÿäíèõ òåõíîëîã³é" ïîâ³äîìëÿº ïðî çáîðè ñóì³æíèõ
çåìëåâëàñíèê³â (çåìëåêîðèñòóâà÷³â). ÊÏ "Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó", ÏÀÒ"ÊÐÅÄ² ÀÃÐ²ÊÎËÜ ÁÀÍÊ",ÒÎÂ "ÊÎÏÅË²ÍÀ", ïðîñèìî
áóòè ïðèñóòí³ì Âàøîãî êåð³âíèêà ÷è óïîâíîâàæåíó äîâ³ðåí³ñòþ îñîáó çà àäðåñîþ:
âóë. Ñàëþòíà, 2-á ("Êè¿âÅêñïîÏëàçà", á³ëÿ âõîäó äî ïàâ³ëüéîíó ¹ 1), 15.06.2016
î 10.00 òà ïîãîäèòè ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà ïåðåäáà÷åíà äî â³äâåäåííÿ
ÏðÀÒ "ÖÅÍÒÐ ÀÃÐÎÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É". Çà çàïèòàííÿìè çâåðòàòèñÿ çà
òåëåôîíîì 332-02-03.

17.06.2016 î 13.30 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãð. Ðîãàëåâñüê³é Ìèðîñëàâ³ Îëåã³âí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ñîëîì'ÿíñüêèé ð-í, âóë. Âàòóò³íà, 77-à.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â: Ìåëüí³êà Ñåðã³ÿ ßêîâè÷à,Ìèðóòåíêî
Ìèêîëó Ìèêîëàéîâè÷à ³ Òðîöåíêî Ëþäìèëó Ìàêñèì³âíó.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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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 47961

8 ÷åðâíÿ 2016 ð.
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Íà òåðèòîð³¿ «Áàáèíîãî ßðó» 
îáëàøòóþòü àëå¿ Ïðàâåäíèê³â
³ Ìó÷åíèê³â

ÄËß ÓÂ²×ÍÅÍÍß ïàì’ÿò³ æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðå-
ñë³äóâàíü áóäå áëàãîóñòðîºíî ÷àñòèíó òåðèòîð³¿ Íà-
ö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíîãî çàïîâ³äíèêà
«Áàáèí ßð». Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çîêðåìà çàïëàíîâàíî îáëàøòóâàííÿ Àëå¿ Ïðà-
âåäíèê³â òà Àëå¿ Ìó÷åíèê³â (Äîðîãà Ñêîðáîòè) ç³
âñòàíîâëåííÿì ñêóëüïòóðíèõ êîìïîçèö³é ³ ïàì’ÿò-
íèõ çíàê³â ó ìåæàõ âóëèöü Ìåëüíèêîâà òà Îëåíè Òå-
ë³ãè ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.

Îáëàøòóâàííÿ òðèâàòèìå â ðàìêàõ çàõîä³â äî 
75-õ ðîêîâèí òðàãåä³¿ Áàáèíîãî ßðó. Çàìîâíèêîì

áëàãîóñòðîþ âèçíà÷åíî ÊÏ ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ».

Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó â³äáóâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê
ñóáâåíö³¿ ç Äåðæáþäæåòó òà êîøò³â ñòîëè÷íîãî áþ-
äæåòó �

ÎÍÎÂËÅÍÍß Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ïëî-
ù³ äåìîíñòðóº êîìïëåêñíèé ï³ä-
õ³ä äî ðåìîíòó ñòîëè÷íèõ àâòîäî-
ð³ã. Âðàõîâóþ÷è ðåêîíñòðóêö³þ

âóëèö³ Âàñèëüê³âñüêî¿, ïðîâåäåí-
íÿ êàïðåìîíòó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ïëî-
ù³, â òîìó ÷èñë³ òðîòóàð³â, öå áó-
ëî äîðå÷íèì ³ íåîáõ³äíèì.

«Íà Ãîëîñ³¿âñüê³é ïëîù³ âèêî-
íàëè ôðåçåðóâàííÿ àñôàëüòîáå-
òîííîãî ïîêðèòòÿ — 5 690 êâ. ì,
âñòàíîâèëè áîðòîâ³ êàìåí³, óëàø-
òóâàëè âåðõí³é øàð ïðî¿æäæî¿ ÷àñ-
òèíè — 18 064 êâ. ì, âñòàíîâèëè
áîðäþðè íà òðîòóàðàõ ³ çààñôàëü-
òóâàëè ¿õ, à íà äîðîãàõ íàíåñëè
ðîçì³òêó»,— ðîçïîâ³â ãåíäèðåê-
òîð ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» Îëåêñàíäð
Ãóñòºëºâ.

Ðîáîòè ç îáëàøòóâàííÿ ïëîù³
ðîçïî÷àëè ùå â 2013 ðîö³ òà çãî-
äîì ÷åðåç â³äñóòí³ñòü êîøò³â âî-
íè áóëè çàìîðîæåí³. Ðåìîíò â³ä-
íîâèëè ëèøå íèí³øíüîãî ðîêó, ³
âæå ó òðàâí³ çàâåðøèëè. Ïîðÿä ³ç
Ãîëîñ³¿âñüêîþ ïëîùåþ ðîçòàøî-
âàí³ öåíòðàëüí³ ðàéîíí³ äèòÿ÷à
òà äîðîñëà ïîë³êë³í³êè, Êè¿âñüêà
ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 10 òà
óëþáëåíå ì³ñöå â³äïî÷èíêó íå ò³ëü-
êè ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â, à é óñ³õ
êèÿí — Ãîëîñ³¿âñüêèé ïàðê �

Çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â íà ìàðøðóò³ ¹ 114 (R1)

Ç ÏÎÍÅÄ²ËÊÀ íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ ¹ 114 (R1),
ÿêèé êóðñóº: «Âóë. Ìèëîñëàâñüêà» — Çàë³çíè÷íèé
âîêçàë «Öåíòðàëüíèé», ó ðîáî÷³ äí³ çá³ëüøåíî ê³ëü-
ê³ñòü áóñ³â íà 5 îäèíèöü. Òàê, ³íòåðâàë ðóõó â ãîäè-
íè ï³ê ç 12-13 õâ çìåíøèòüñÿ äî 8-9 õâ.

Íàãàäàºìî, ùî âïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâèõ àâòîáó-

ñ³â íà ìàðøðóò³ ¹ 114 (R1) ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè
â³äíîâëåííþ ðóõîìîãî ñêëàäó íà âëàñí³é ñïåö³àë³çî-
âàí³é Ñòàíö³¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîáóñ³â.
Íà ÑÒÎ ïðîâîäÿòü ä³àãíîñòèêó òåõí³÷íîãî ñòàíó òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â, ïîòî÷í³ çàì³íè äâèãóí³â òà ïîãëèá-
ëåíèé ðåìîíò êóçîâ³â àâòîáóñ³â ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» �

Øòðàôè çà âèêèíóòå ñì³òòÿ ìîæóòü çðîñòè

ÇÌ²ÍÈ äî Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³íïðàâîïîðó-
øåííÿ äîçâîëÿòü çá³ëüøèòè ñóìó øòðàô³â äëÿ ô³-
çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á çà ïîðóøåííÿ áëàãîóñò-
ðîþ.

«Ó Êèºâ³ ìè âò³ëþºìî â æèòòÿ íîâèé ïðîåêò, ÿêèé
îòðèìàâ íàçâó «×èñòå ì³ñòî». Ó ðàìêàõ çàõîäó ³í³-
ö³þºìî íèçêó çàêîíîäàâ÷èõ çì³í, ÿê³ äîçâîëÿòü çá³ëü-
øèòè ñóìó øòðàôó çà âèêèíóòå ñì³òòÿ, àíòèñàí³òà-
ð³þ íà òåðèòîð³ÿõ ìàêñèìàëüíî äî 17 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Êð³ì òîãî, ïëàíóºòüñÿ ñïðîñòèòè ïðîöåäóðó íàêëà-
äåííÿ ñòÿãíåíü, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ äî
ö³º¿ ðîáîòè ãðîìàäñüêèõ ³íñïåêòîð³â òà êåð³âíèê³â
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ»,— çàÿâèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Â³í òàêîæ çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ì³ñüê³ òà ðàéîí-
í³ ³íñïåêòîðè ïåðåõîäÿòü íà íîâèé ïîñèëåíèé ôîð-
ìàò ðîáîòè. Çîêðåìà óñÿ òåðèòîð³ÿ Êèºâà áóäå ïî-
ä³ëåíà íà ñåêòîðè — áëèçüêî 50-60. ² çà êîæíèì ³ç

íèõ áóäå çàêð³ïëåíèé ³íñïåêòîð, ÿêèé ìàº öåé ïðîñ-
ò³ð ïðèâåñòè äî ëàäó. «Öå ³ áóäå îö³íêà éîãî ðîáî-
òè»,— ï³äêðåñëèâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ �

Àðõåîëîã³÷í³ ðîáîòè 
íà Ïîøòîâ³é òðèâàþòü

ÍÈÍ² ðîçêîïêè òà äîñë³äæåííÿ
àðõåîëîã³÷íèõ çíàõ³äîê íà Ïî-
øòîâ³é ïëîù³ ïðîäîâæóþòüñÿ.

«Íàì âàæêî ãîâîðèòè ïðî ñòðî-
êè çàâåðøåííÿ àðõåîëîã³÷íèõ
ðîá³ò, îñê³ëüêè ìàéæå ùîäíÿ àð-
õåîëîãè çíàõîäÿòü íîâ³ àðòåôàê-
òè òà åëåìåíòè ñïîðóä Ñòàðîäàâ-
íüîãî Êèºâà. Íàðàç³ òðèâàº ïåð-
øèé åòàï äîñë³äæåíü, ³ ï³ñëÿ éî-
ãî çàâåðøåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ
ñïåö³àëüíî¿ áåòîííî¿ ïëèòè ðîç-
ïî÷íåòüñÿ «äðóãà ÷åðãà» ðîçêîïîê
íèæíüîãî øàðó»,— çàçíà÷èëà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî.

Ïðè öüîìó âñ³ çíàõ³äêè áó-
äóòü çáåðåæåí³, à ÷àñòèíè îáî-
ðîííèõ ³ ïîáóòîâèõ ñïîðóä ³ç äå-
ðåâà — çàêîíñåðâîâàí³. Íà ñüî-

ãîäí³ âæå îáðàíèé íàéîïòèìàëü-
í³øèé âàð³àíò êîíñåðâàö³¿: ï³ñ-
ëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ñòàíó àðòåôàêòó
éîãî îáðîáëÿþòü ñïåö³àëüíèì
õ³ì³÷íèì ðîç÷èíîì çà ïåâíî¿
òåìïåðàòóðè.

Âîäíî÷àñ, ëèøå ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ âñ³õ àðõåîëîã³÷íèõ ðîá³ò
ìîæå áóòè ÷³òêî âèçíà÷åíà îñòà-
òî÷íà êîíöåïö³ÿ ìóçåºô³êàö³¿
òà ñòâîðåíî ìóçåé, ùîá çáåðåã-
òè âñ³ çíàéäåí³ àðòåôàêòè äëÿ
íàñòóïíèõ ïîêîë³íü. Àäæå çàâ-
äàííÿ ì³ñòà — ïåðåòâîðèòè Ïî-
øòîâó ïëîùó íà ùå îäíå çíàêî-
âå ì³ñöå ñòîëèö³, ïîðÿä ç òàêè-
ìè âèäàòíèìè êè¿âñüêèìè
ïàì’ÿòêàìè, ÿê Çîëîò³ âîðîòà,
Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà òà Ìèõàéë³â-
ñüêèé ñîáîð �

Íà ñòàíö³¿ «×åðí³ã³âñüêà» 
ðåìîíòóþòü ï³äëîãó

ÍÀ ÑÒÀÍÖ²¯ «×åðí³ã³âñüêà» ôàõ³âö³ ñëóæáè êîë³¿, òóíåëüíèõ ñïî-
ðóä ³ áóä³âåëü ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè ðåìîíòóþòü ãðàí³òíó ï³äëîãó ïå-
ðåä âõîäîì äî ñòàíö³¿ òà ó âåñòèáþëÿõ. Îêð³ì öüîãî, áóäå ÷àñòêîâî
çàì³íåíî ãðàí³òí³ ïëèòè òà â³äíîâëåíî ã³äðî³çîëÿö³þ.

Íàðàç³ òðèâàþòü ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè ó çàõ³äíîìó âåñòèáþë³ (ç áî-
êó ñòàíö³¿ «Äàðíèöÿ»), à ó ñåðïí³ ñïåö³àë³ñòè â³çüìóòüñÿ çà ³íøèé �

Ðîçïî÷àòî ïðèéîì ðóêîïèñ³â 
äëÿ âèäàííÿ çà ðàõóíîê 
ì³ñüêîãî áþäæåòó
ÏÐÎ ÖÅ «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â Äåïàðòàìåíò³ ñóñï³ëüíèõ êî-
ìóí³êàö³é ÊÌÄÀ.

Ðóêîïèñè ïðèéìàòèìóòüñÿ äî 21 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó. ×ëåíè Âè-
äàâíè÷î¿ ðàäè ïðè Äåïàðòàìåíò³ ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèçíà-
÷èëè ðåêîìåíäàö³éí³ âèìîãè äëÿ â³äáîðó òâîð³â:
http://dsk.kievcity.gov.ua/content/rekomendaciyni-vymogy.html.
Çîêðåìà äî ðîçãëÿäó ïðèéìàþòüñÿ ðóêîïèñè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
é ò³, ÿê³ íå âèäàâàëèñÿ ðàí³øå. Àâòîð ìàº îñîáèñòî ïîäàòè ðóêîïèñ
ó äðóêîâàíîìó òà åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ (ôîðìàò «.doc»), äîäàâøè
àâòîðñüêó äîâ³äêó òà âëàñíîðó÷ íàïèñàíó çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó ïðîåê-
ò³ http://dsk. kievcity.gov.ua/files/2015/6/25/Blank-zayavy-rukopys.doc.

Äî ðóêîïèñ³â êðàºçíàâ÷îãî õàðàêòåðó òà íà ³ñòîðè÷íó òåìó íå-
îáõ³äíî äîäàòè ôàõîâó ðåöåíç³þ â³ä ³ñòîðèê³â. Êð³ì òîãî, îêðåìî
ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ çá³ðêè ïîåç³¿ òà ïðîçè â³ä òâîð÷èõ ñï³ëîê ³ ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³¿ ì. Êèºâà.

Äîâ³äêè çà òåë. 278-15-99 (Îëåêñ³é Øåïåòîâè÷) �

Ãîëîñ³¿âñüêó ïëîùó âïîðÿäêóâàëè
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