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Çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Ðåç-
í³êîâ çàÿâèâ, ùî
Òðóõàí³â îñòð³â º ³
çàëèøèòüñÿ ðåêðå-
àö³éíîþ çîíîþ.
«Îñòàíí³ äí³ àêòèâíî îáãîâîðþº-
òüñÿ çàðåºñòðîâàíèé íà ñàéò³ Êè-
¿âðàäè ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî ïå-
ðåäà÷³ ïðèâàòí³é êîìïàí³¿ ï³âãåê-
òàðà çåìë³ íà Òðóõàíîâîìó îñòðî-
â³. ²ç þðèäè÷íî¿ òî÷êè çîðó, áóäü-
ÿêèé âëàñíèê ñïîðóä ³ áóä³âåëü
ìàº ïðàâî êëîïîòàòè ïðî îôîðì-
ëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ ä³ëÿí-

êîþ, íà ÿê³é éîãî ñïîðóäè ðîçòà-
øîâàí³, ïðîòå ñàìå Êè¿âðàäà ìî-
æå âìîòèâîâàíî â³äìîâèòè â òà-
êîìó êëîïîòàíí³, ÿêùî º ï³äñòà-
âè», — ñêàçàâ Îëåêñ³é Þð³éîâè÷.

Äëÿ òîãî, àáè âìîòèâîâàíî ïî-
ãîäæóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî çåì-
ëåâ³äâåäåííÿ, àáî íàâïàêè — â³ä-
ìîâëÿòè, Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ çàêëè-
êàâ äåïóòàò³â îïðàöþâàòè ìàòåð³-
àëè ðîáîòè Êîì³ñ³¿ ³ç ïèòàíü ïå-
ðåâ³ðêè çàêîííîñò³ ðîçòàøóâàí-
íÿ ³ñíóþ÷èõ áóäèíê³â, áóä³âåëü,
ñïîðóä, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà êî-
ìóí³êàö³é, ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ

ôîðì, à òàêîæ çàêîííîñò³ ïåðåäà-
÷³ (íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà Òðóõàíîâîìó ³
âèçíà÷èòè çàêîíí³ é íåçàêîíí³
îá’ºêòè íà òåðèòîð³¿ îñòðîâó.

«Êîëåãè-äåïóòàòè,ó âàñ º íàïðà-
öþâàííÿ Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ïåðå-
â³ðêè çàêîííîñò³ ðîçòàøóâàííÿ
ñïîðóä íà òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî
îñòðîâà, ùî ïðàöþâàëà ï³ä ãîëî-
âóâàííÿì Îëåêñ³ÿ Ãðèöåíêà â ìè-
íóë³é êàäåíö³¿. Öÿ êîì³ñ³ÿ çàâåð-
øèëà ðîáîòó â çâ’ÿçêó ç îáðàííÿì
íîâîãî ñêëàäó Êè¿âðàäè, àëå ðèñ-
êó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ íå âñòèãëà ï³ä-
âåñòè. ß çàêëèêàþ âàñ âèâ÷èòè
íàïðàöþâàííÿ é äîêóìåíòè òà
äàòè âðåøò³-ðåøò â³äïîâ³äü êè-
ÿíàì òà ñàìèì ñîá³, ÿê³ áóäîâè º
íåçàêîííèìè òà í³êîëè íå îòðè-
ìàþòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, íàâ³òü
ï³ä ñîóñîì «ðåêðåàö³¿», à ÿêèì âè
ìîæåòå ïðîäîâæóâàòè îðåíäó çåì-
ë³, àáè îñòð³â ðîçâèâàâñÿ ó ñïîð-
òèâíî-ðåêðåàö³éíîìó íàïðÿì³  òà
ì³ñüêèé áþäæåò òàêîæ ìàâ ç öüî-
ãî êîðèñòü. Àáî, ÿêùî âáà÷àºòå
íåîáõ³äí³ñòü, ïðîäîâæ³òü ðîáîòó
Êîì³ñ³¿ íîâèì ñêëàäîì», — íàãî-
ëîñèâ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ äî-
äàâ, ùî æîäíå ð³øåííÿ, ÿêå ñó-
ïåðå÷èòü ³íòåðåñàì êèÿí ³ º ñóì-
í³âíèì ó ÷àñòèí³ çàêîííîñò³, íå
áóäå ëåã³òèì³çîâàíå ï³äïèñîì
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

«Ì³ñüêèé ãîëîâà ìàº ïðàâî çó-
ïèíèòè áóäü-ÿêå ð³øåííÿ, ÿêå â
òîé ÷è ³íøèé ñïîñ³á ñóïåðå÷èòü
³íòåðåñàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà, àáî º íåäîëóãèì ç òî÷-
êè çîðó çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè. ² ÿ ïå-
âåí, ùî Â³òàë³é Êëè÷êî ñòàíå íà
çàõèñò êèÿí ³ ñêîðèñòàºòüñÿ öèì
ïðàâîì», — ðåçþìóâàâ Îëåêñ³é
Ðåçí³êîâ.

«Õðåùàòèê» ïîö³êàâèâñÿ ó äå-
ïóòàò³â Êè¿âðàäè: ùî âîíè äóìà-
þòü ç ïðèâîäó ðîçòàøóâàííÿ îá’ºê-
ò³â íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³.«Îçíà-
éîìèâñÿ ³ç çàÿâîþ Îëåêñ³ÿ Ðåçí³-
êîâà ñòîñîâíî òîãî,ùî Òðóõàí³â îñ-
òð³â º ³ çàëèøèòüñÿ ðåêðåàö³éíîþ
çîíî, ³ ïîâí³ñòþ ¿¿ ï³äòðèìóþ, —
ðîçïîâ³â ãîëîâà Ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-
òàíü ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà
çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿ Îëåêñàíäð Ì³-
ùåíêî. — Âæå íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ïëàíóºìî ñòâîðèòè îíîâëåíó
Êîì³ñ³þ ³ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè çà-
êîííîñò³ ðîçòàøóâàííÿ ñïîðóä íà
òåðèòîð³¿ îñòðîâà, ùî ìàº äîâåñ-
òè ñïðàâó ñâîº¿ ïîïåðåäíèö³ äî
ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ. Ñêîð³ø çà
âñå, àëå öå ïîïåðåäíüî, ¿¿ î÷îëèòü
ïðåäñòàâíèê Äåïóòàòñüêî¿ ôðàê-
ö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ
«Ñâîáîäà» �

Òðóõàí³â áóâ ³ çàëèøèòüñÿ
ðåêðåàö³éíîþ çîíîþ
� Ó Êè¿âðàä³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè Êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè çàêîííîñò³ ðîçòàøóâàííÿ

ñïîðóä íà òåðèòîð³¿ îñòðîâà

ÊÌÄÀ ïîäáàº 
ïðî áåçïåêó 
ï³ä ÷àñ Ìàðøó Ð³âíîñò³
Ñòîëè÷íà âëàäà ïîäáàº ïðî áåçïåêó ï³ä

÷àñ Ìàðøó Ð³âíîñò³. Ïðî öå ï³ä ÷àñ íà-

ðàäè ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîí-

íèõ îðãàí³â,ïîæåæíî¿ îõîðîíè òà ìåäè÷-

íî¿ äîïîìîãè çàÿâèâ ïåðøèé çàñòóïíèê

ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

«Ìè ìàºìî äîêëàñòè âñ³õ çóñèëü, àáè

çàõ³ä ïðîéøîâ ìèðíî.Ñàìå äëÿ öüîãî ìè

ç³áðàëè ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ çàä³ÿíèõ

ñòðóêòóð, àáè îáãîâîðèòè êîîðäèíàö³þ.

² âñ³ âîíè çàïåâíèëè, ùî ïîâí³ñòþ ãî-

òîâ³ çàáåçïå÷èòè ïîðÿäîê. ßêùî äëÿ êî-

îðäèíóâàííÿ ä³é ïîòð³áí³ áóäóòü äîäàò-

êîâ³ çóñòð³÷³ òà íàðàäè — ìè ïðîâåäå-

ìî ¿õ»,— çàçíà÷èâ ïàí Ïë³ñ.

Â³í çàêëèêàâ êèÿí ³ ãîñòåé ì³ñòà áó-

òè òîëåðàíòíèìè, ïîâàæàòè îäèí îäíî-

ãî é óòðèìàòèñÿ â³ä ïðîÿâ³â àãðåñ³¿.

«Öå íàø òåñò íà ëþäÿí³ñòü. Êè¿â —

ñòîëèöÿ, ÿêà ïðàãíå äî ð³âíîñò³ òà âáà-

÷àº ïð³îðèòåòîì ºâðîïåéñüêèé ðîçâèòîê,

³ ìè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü çàñâ³ä÷èòè öå», —

ï³äêðåñëèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ.

Íàãàäàºìî, ùî Ìàðø Ð³âíîñò³ â³äáó-

äåòüñÿ ó Êèºâ³ 12 ÷åðâíÿ, ³ ðîçïî÷íåòüñÿ

î 10-é ðàíêó á³ëÿ ãîëîâíîãî êîðïóñó Êè-

¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ó çàõîä³ â³çü-

ìóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè äèïëîìàòè÷-

íèõ ì³ñ³é, àêòèâ³ñòè, ãðîìàäñüê³ñòü. Ï³ä

÷àñ Ìàðøó ìîæëèâå òèì÷àñîâå îáìå-

æåííÿ àâòîðóõó, äîäàòêîâî ïðàöþâàòè-

ìóòü áðèãàäè ïîë³ö³¿,Íàöãâàðä³¿, ïîæåæ-

íî¿ îõîðîíè ³ êàðåòè øâèäêî¿.

Ó Êèºâ³ ïðîâåäóòü
í³÷íèé çàá³ã
Ö³º¿ ñóáîòè, 11 ÷åðâíÿ, î 20.30 ó ñòîëè-

ö³ â³äáóäåòüñÿ äðóãèé ùîð³÷íèé í³÷íèé

çàá³ã, ó ÿêîìó â³çüìóòü ó÷àñòü óñ³, õòî çà-

õîïëþºòüñÿ á³ãîì. Çàõ³ä ñòàðòóº ï³ä çà-

ïàëüíó ìóçèêó â³äîìèõ ä³-äæå¿â, àäæå

öå íå çâè÷íå çìàãàííÿ, à ñïðàâæíº ðîç-

âàæàëüíå øîó.

Ó ïðîãðàì³ — äâ³ á³ãîâ³ äèñòàíö³¿: 5

òà 10 êì öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè ì³ñòà,

à òàêîæ çà¿çä ðîëåð³â íà 10 êì. Êîæåí

ó÷àñíèê ìàêñèìàëüíîãî ìàðøðóòó (10 êì)

îòðèìàº íà ô³í³ø³ ìåäàëü.

Ñòàðò/ô³í³ø — á³ëÿ Ïàëàöó Ñïîðòó.

Äàë³ ìàðøðóò ïðîëÿãàòèìå âóëèöÿìè:

Åñïëàíàäíà — Ñàêñàãàíñüêîãî — Ñ. Ïåò-

ëþðè — Æèëÿíñüêà — Øîòà Ðóñòàâåë³ —

Åñïëàíàäíà. Ðîäçèíêîþ çàá³ãó ñòàíóòü

ñâ³òëîâ³ åëåìåíòè íà ñòàðò³ òà óïðîäîâæ

çàõîäó âñ³ ó÷àñíèêè á³ãòèìóòü ç³ ñâ³òëî-

â³äáèâàþ÷èìè ïðèëàäàìè. Ï³ñëÿ ñïîð-

òèâíî¿ ÷àñòèíè â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò ô³-

íàë³ñòà öüîãîð³÷íîãî â³äáîðó íà ªâðî-

áà÷åííÿ, â³ò÷èçíÿíîãî ãóðòó Brunettes

Shoot Blondes.

Ðåºñòðàö³ÿ íà ñàéò³: http//galaxys7.

kyivnightrun. org/

Äåòàëüíà ïðîãðàìà ïðîá³ãó çà ïîñè-

ëàííÿì: http://galaxys7. kyivnightrun.

org/programma/

Ïðîñèìî çâåðíóòè óâàãó âîä³¿â, ùî

ï³ä ÷àñ çàá³ãó ìîæëèâå ÷àñòêîâå îáìå-

æåííÿ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó, ïðî ùî áó-

äå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî.

íîâèíè

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ çàêëè-
êàº äåïóòàò³â Êè¿âðàäè âèâ÷èòè íàïðàöþâàííÿ ³
äîêóìåíòè ðîáîòè Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè çà-
êîííîñò³ ðîçòàøóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ áóäèíê³â, áóä³-
âåëü, ñïîðóä, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ êîìóí³êàö³é,
ÌÀÔ³â, à òàêîæ çàêîííîñò³ ïåðåäà÷³ òåðèòîð³é òà
äàòè â³äïîâ³äü êèÿíàì, ÿê³ îá’ºêòè º íåçàêîííèìè
òà í³êîëè íå îòðèìàþòü ä³ëÿíêè (íàâ³òü ï³ä ñî-
óñîì «ðåêðåàö³¿»), à ÿêèì ìîæëèâî ïðîäîâæóâà-
òè îðåíäó çåìë³, àáè Òðóõàí³â îñòð³â ðîçâèâàâñÿ
ó ñïîðòèâíî-ðåêðåàö³éíîìó íàïðÿì³, ³ ì³ñüêèé
áþäæåò òàêîæ ìàâ ç öüîãî êîðèñòü.

Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Òðóõàí³â îñòð³â — öå îäíå ç óëþáëåíèõ ì³ñöü â³äïî÷èíêó äëÿ êèÿí òà ö³êàâà òåðèòîð³ÿ äëÿ ìàíäð³âíèê³â ³ òóðèñò³â, ùî ïðèõîâóº â ñîá³ áàãàòî ³ñòîðè÷íèõ ôàêò³â
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

Шарію Володимиру Павловичу у 5�му пров. Садовому, 5 
у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 241/1106 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Шарію Володимиру Павловичу у 5�му пров. Садовому, 5 у Деснянському райо�
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 кому�
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Шарію�Володимир��Пав-

лович����5-м��пров.�Садовом�,�5���Деснянсь�о-

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

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

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

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

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

(К-21160).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Мартинюку Андрію Васильовичу у 5�му пров. Садовому, 
3�а у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 243/1108 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Мартинюку Андрію Васильовичу у 5�му пров. Садовому, 3�а у Деснянському
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�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Мартиню���Андрію�Васи-

льович����5-м��пров.�Садовом�,�3-а���Деснян-

сь�ом� районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,10��а (земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва)��

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

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

спор�д�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-21162).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 Мельнику Євгенію Олександровичу 

у 4�му пров. Садовому, 12 
у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 236/1101 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Мельнику Євгенію Олександровичу у 4�му пров. Садовому, 12 у Деснянсько�
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 самоврядування
в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��зе-

мле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

�ромадянин��Мельни���Єв�енію�Оле�сандрович�

��4-м��пров.�Садовом�,�12���Деснянсь�ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а�(земельна

ділян�а��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)���власність�для�б�дів-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-21153).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 Безрук Тетяні

Володимирівні, члену садового товариства 
«Містобудівник», на вул. Малиновій, діл. 26 

у Подільському районі м. Києва 
для ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 226/1091 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Безрук Тетяні Володимирівні, члену садового товариства «Містобудівник», на
вул. Малиновій, діл. 26 у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Зе�
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що�
до 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�прое�т�

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

лян�и��ромадянці�Безр���Тетяні�Володимирів-

ні,�член��садово�о�товариства�«Містоб�дівни�»,

на�в�л.�Малиновій,�діл.�26���Подільсь�ом��райо-

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

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)���власність�для�ве-

дення��оле�тивно�о�садівництва�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22115).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 Осадчому Миколі Олександровичу 

на вул. Чайковського, 4 у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 228/1093 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Осадчому Миколі Олександровичу на вул. Чайковського, 4 у Дарницькому
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�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Осадчом��Ми�олі�Оле�сан-

дрович��на�в�л.�Чай�овсь�о�о,�4���Дарниць�о-

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

0,09��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва)��

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

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

спор�д�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-21481).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 Міщенку Олександру Петровичу 
на вул. Луговій, 4�а у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 227/1092 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Міщенку Олександру Петровичу на вул. Луговій, 4�а у Солом’янському 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�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Міщен���Оле�сандр��Пет-

рович��на�в�л.�Л��овій,�4-а���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05��а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

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

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

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

(К-22356).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про передачу об’єднанню співвласників багатоквартирного 
будинку «Союз�А2» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування багатоквартирного будинку 
на просп. Відрадному, 83 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 255/1120 від 5 березня 2015 року
Відповідно до статей 9, 42, 79�1, 83 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеуст�

рій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки, Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�об’єднанню�спів-

власни�ів�ба�ато�вартирно�о�б�дин���«Союз-

А2»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�а-

то�вартирно�о�б�дин���на�просп.�Відрадном�,

83���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови,�справа�Д-1962,�заява�ДЦ�№ 01109-

000160599-014�від�11.12.2014).

2.�Передати�об’єднанню�співвласни�ів�ба-

�ато�вартирно�о�б�дин���«Союз-А2»,�за��мо-

ви�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���влас-

ність�земельн��ділян���площею�0,2102��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:69:247:0005)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�ато�вартир-

но�о�б�дин���на�просп.�Відрадном�,�83���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Об’єднанню�співвласни�ів�ба�ато�вартир-

но�о�б�дин���«Союз-А2»:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

те�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від

12.07.2006�№ 19-5798,�Головно�о��правлін-

ня�Держзема�ентства���м.�Києві�від�28.11.2013

№ 4947.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

ня�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�

в� поряд��,� визначеном�� за�онодавством�

У�раїни.

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Сергіївні на вул. 3�й Садовій, діл. 69 у Святошинському районі 
м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 225/1090 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Омельчук Ользі Сергіївні на вул. 3�й Садовій, діл. 69 у Святошинському 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�прое�т�

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

лян�и��ромадянці�Омельч���Ользі�Сер�іївні�на

в�л.�3-й�Садовій,�діл.�69���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,06��а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

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

для�ведення�садівництва�з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-22969).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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 Забрамному Борису Вікторовичу 
у 2�му пров. Маршака, 4�а у Святошинському районі 

м. Києва для будівництва індивідуального гаража
Рішення Київської міської ради № 224/1089 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Забрамному Борису Вікторовичу у 2�му пров. Маршака, 4�а у Святошинсько�
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 самовряду�
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Забрамном��Борис��Ві�-

торович����2-м��пров.�Марша�а,�4-а���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,01��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�б�дівництва�індивід�ально�о

�аража�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-22680).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 Касьяну Леоніду Ігоровичу 
на вул. Лесі Українки, 12 у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 223/1088 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Касьяну Леоніду Ігоровичу на вул. Лесі Українки, 12 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�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Касьян��Леонід��І�орови-

ч��на�в�л.�Лесі�У�раїн�и,�12���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05��а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

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

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

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

(К-21888).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 Скрипкіній Александрі Сергіївні 
на вул. Академіка Кащенка, 28�б у Голосіївському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 221/1086 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Скрипкіній Александрі Сергіївні на вул. Академіка Кащенка, 28�б у Голосіївсько�
му район 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 самовряду�
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянці�С�рип�іній�Але�сандрі�Сер-

�іївні�на�в�л.�А�адемі�а�Кащен�а,�28-б���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіально��ромади�міста�Києва)

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

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

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

рішення)�(К-22772).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
СПЕЦІАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
на вул. Вишгородській, 150 в Оболонському районі 

м. Києва для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд 1 Спеціального 

центру швидкого реагування ДСНС України
Рішення Київської міської ради № 130/995 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки 1 СПЕЦІАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАД�
ЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ на вул. Вишгородській, 150 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, ке�
руючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
Закону 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�земельної�ді-

лян�и�1�СПЕЦІАЛЬНОМУ�ЦЕНТРУ�ШВИДКОГО

РЕАГУВАННЯ�ДЕРЖАВНОЇ�СЛУЖБИ�УКРАЇНИ

З�НАДЗВИЧАЙНИХ�СИТУАЦІЙ�на�в�л.�Виш�о-

родсь�ій,�150�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�8,09��а�(земельна�ділян-

�а�державної�власності)���постійне��орист�-

вання�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дівель�і�спор�д�1�Спеціально�о

центр��швид�о�о�реа��вання�ДСНС�У�раїни

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

(№�К-23265).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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 громадянці Прокудіній

Людмилі Дмитрівні, товариству з обмеженою відповідальністю
«Норвік Україна», компанії Європа Ессетс Енд Інвестментс 

Лімітед, Рексал Інтеллектуал Файненсис Лімітед на
вул. Жилянській, 97, 101 в Шевченківському районі м. Києва для

обслуговування та експлуатації інженерно�побутового корпусу,
виробничо�складських будівель та споруд

Рішення Київської міської ради № 120/985 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Прокудіній Людмилі Дмитрівні, товариству з обмеженою відповідальністю «Нор�
вік Україна», компанії Європа Ессетс Енд Інвестментс Лімітед, Рексал Інтеллектуал Файненсис Лімітед на 
вул. Жилянській, 97, 101 в Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123,
124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра�
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�прое�т�

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

лян�и��ромадянці�Про��діній�Людмилі�Дмит-

рівні,�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Норві��У�раїна»,��омпанії�Європа�Ессетс

Енд�Інвестментс�Лімітед,�Ре�сал�Інтелле�т�ал

Файненсис�Лімітед�на�в�л.�Жилянсь�ій,�97,�101

в�Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�1,58��а�(земельна�ділян�а��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва)�в��орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів

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

но-поб�тово�о��орп�с�,�виробничо-с�ладсь�их

б�дівель�та�спор�д�з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-16647).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про передачу земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ФІДОБАНК» для експлуатації та обслуговування
існуючих адміністративно�офісних будівель, які знаходяться у

власності ПАТ «ФІДОБАНК», на вул. Червоноармійській, 10 у
Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 104/969 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статей 93, 123, 120, 124, 141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен�

ду землі», враховуючи лист ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» від 05.12.2014 № 11�3/8301
та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за�з�одою�сторін:

1.1.�До�овір�на�право�тимчасово�о��орист�-

вання�землею�(в�том��числі�на��мовах�оренди)

від�03.09.1997�№ 76-5-00015�щодо�земельної

ділян�и�площею�0,2634��а�(�адастровий�номер

8000000000:76:052:0011)�та�до�овір�на�право

тимчасово�о��орист�вання�землею�(в�том��чис-

лі�на��мовах�оренди)�від�03.09.1997�№76-5-00016

(із�змінами,�внесеними�додат�овою���одою�до

до�овор��на�право�тимчасово�о��орист�вання

землею�(в�том��числі�на��мовах�оренди)�від

02.09.2003�№ 76-5-00052)�щодо�земельної�ді-

лян�и�площею�0,0482��а�(�адастровий�номер

8000000000:76:052:0012),���ладені�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�а�ціонерним�бан�ом

«АЖІО»�на�підставі�розпорядження�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�13.08.1997

№ 1240�«Про�надання�а�ціонерном��бан��

«АЖІО»�земельних�діляно��для�е�спл�атації�і

обсл��ов�вання�адміністративних�б�дин�ів�на

в�л.�Червоноармійсь�ій,�10-а,�10-б�та�влашт�-

вання�з�подальшою�е�спл�атацією�майданчи-

�а�для�технічно�о�відстою�автомобілів�ін�аса-

ції�і�охорони�бан���на�в�л.�Червоноармійсь�ій,

12-6���Старо�иївсь�ом��районі».

1.2.�До�овір�оренди�земельної�ділян�и�від

27.08.2003�№ 91-6-00153�площею�0,0150��а

(�адастровий�номер�8000000000:76:052:0018),

��ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�а�-

ціонерним�бан�ом�«АЖІО»�на�підставі�п�н�т�

30�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02.10.2001

№ 41/1475�«Про�надання�та�вил�чення�земель-

них�діляно�».

2.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АК-

ЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ФІДОБАНК»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючих�адмі-

ністративно-офісних�б�дівель,�я�і�знаходяться

��власності�ПАТ�«ФІДОБАНК»,�на�в�л.�Черво-

ноармійсь�ій,�10���Шевчен�івсь�ом��районі�

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

та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�05.12.2014

№ 01006-000159795-014,�справа�Д-6948).

3.�Передати�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«ФІДОБАНК»,�за��мови�ви�онан-

ня�п�н�т��4�цьо�о�рішення,�в�дов�остро�ов�

оренд��на�25�ро�ів�земельн��ділян���площею

0,3222� �а� (�адастровий� номер

8000000000:76:052:0035)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�існ�ючих�адміністративно-офіс-

них�б�дівель,�я�і�знаходяться���власності�ПАТ

«ФІДОБАНК»�на�в�л.�Червоноармійсь�ій,�10���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва,�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

4.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«ФІДОБАНК»:

4.1.�Влашт�вати�проїзд�з�в�л.�Червоноармій-

сь�ої.

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

�онодавством,�для���ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�ділян�и.

4.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

від�18.03.2013�№ 3248/0/12/19-13,�Головно�о

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

16.04.2014�№ 8-26-0.31-1887/2-14,��правлін-

ня�охорони���льт�рної�спадщини�від�28.11.2014

№ 066/09-3165.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

багатоквартирного будинку «БІЛИЙ ДІМ» у пров. Василя 
Жуковського, 10 у Голосіївському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування житлового будинку 

та прибудинкової території
Рішення Київської міської ради № 117/982 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «БІЛИЙ ДІМ» у пров. Василя Жуков�
ського, 10 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79�1 Земельного
кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до де�
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�прое�т�

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

лян�и�об’єднанню�співвласни�ів�ба�ато�вар-

тирно�о�б�дин���«БІЛИЙ�ДІМ»���пров.�Василя

Ж��овсь�о�о,�10���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,44��а�(земельна�ді-

лян�а��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)���власність�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин���та

приб�дин�ової�території�з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-20007,�заява�ДЦ

№ 01026-35262-14�від�20.06.2012).

2.�Розробни���до��ментації�із�земле�строю

врах�вати�пропозиції,�ви�ладені���витязі�з�про-

то�ол��засідання�постійної��омісії�Київсь�ої

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

т�ри�та�земле�орист�вання�№ 08/281-307�.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» на просп. Леся
Курбаса, 15�а (літера А) у Святошинському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації магазину
Рішення Київської міської ради № 298/1163 від 19 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» на просп. Леся Курбаса, 15�а
(літера А) у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельно�
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВА-

РИСТВУ�«СІЛЬПО�РІТЕЙЛ»�на�просп.�Леся�К�р-

баса,�15-а�(літера�А)���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,32��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)�в��орот�остро�ов�

оренд��на�5�ро�ів�для�обсл��ов�вання�та�е�с-

пл�атації�ма�азин��з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-22286).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству

«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київ�
будреконструкція» на узвозі Кудрявському, 2 у Шевченківському

районі м. Києва для реконструкції систем теплопостачання 
житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень 

на модульні (встановлення модульних котелень)
Рішення Київської міської ради № 302/1167 від 19 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київ�
будреконструкція» на узвозі Кудрявському, 2 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керу�
ючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части�
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��зем-

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

�ом�нальном��підприємств��«Дире�ція�з��апі-

тально�о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції»�Київб�д-

ре�онстр��ція»�на��звозі�К�дрявсь�ом�,�2���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,02��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва)�в�по-

стійне��орист�вання�для�ре�онстр��ції�систем

теплопостачання�житлових�б�дин�ів�шляхом�за-

міни�вб�дованих��отелень�на�мод�льні�(вста-

новлення�мод�льних��отелень)�з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-20677).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про поділ земельної ділянки, що перебуває 
в оренді приватного підприємства «Женя» 

на вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі 
м. Києва, внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки та передачу земельних ділянок приватному 
підприємству «СВ» на вул. Оноре де Бальзака, 
3 та 3 (літ. Б) у Деснянському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
будівлі шиномонтажу

Рішення Київської міської ради № 154/1019 від 19 лютого 2015 року

Відповідно до статей 9, 79�1, 93, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про
оренду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та технічну доку�
ментацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), врахову�
ючи звернення (згоду) приватного підприємства «Женя» від 10.02.2014 № 521, а також розглянувши про�
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�поділ�земельної�ділян�и��о-

м�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�площею�0,1550��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:62:147:0001)�на�в�л.

Оноре�де�Бальза�а���Деснянсь�ом��районі

м.�Києва,�що�переб�ває�в�оренді�приватно-

�о�підприємства�«Женя»�на�підставі�до�ово-

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

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

до�оворів�оренди�землі�від�20.10.2000�за

№ 62-6-00011,�на�сформовані�земельні�ді-

лян�и�в�межах��ате�орії�земель�житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови:

— площею�0,1087��а�(�адастровий�номер

8000000000:62:147:0035) —�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�автозаправної�станції

на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а,�3�(літ.�А)���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва;

— площею�0,0463��а�(�адастровий�номер

8000000000:62:147:0036) —�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�шиномонтаж�

на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а,�3�(літ.�Б)���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�А-20883,

заява�ДЦ�від�31.07.2014�№ 01019-000142979-

014).

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

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

записів�державної�реєстрації�до�оворів�орен-

ди�землі�від�20.10.2000�за�№ 62-6-00011,

залишивши�на�15�ро�ів�в�дов�остро�овій

оренді�приватно�о�підприємства�«Женя»�в

межах��ате�орії�земель�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови�земельн��ділян���площею

0,1087� �а� (�адастровий� номер

8000000000:63:147:0035)�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�автозаправної�станції�на

в�л.�Оноре�де�Бальза�а,�3�(літ.�А)���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Приватном��підприємств��«Женя»���мі-

сячний�термін�надати�до�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

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

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

�овор��про�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и,�зареєстровано�о�в

�низі�записів�державної�реєстрації�до�ово-

рів�оренди�землі�від�20.10.2000�№ 62-6-

00011.

4.�Передати�приватном��підприємств�

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

шення,�із�земель��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва���дов�о-

стро�ов��оренд��на�15�ро�ів�земельн��ді-

лян���площею�0,0463��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:62:147:0036)�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�шиномон-

таж��на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а,�3�(літ.�Б)��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва���зв’яз���з

переходом�права�власності�на�нер�хоме

майно�(до�овір���півлі-продаж��нер�хомо-

�о�майна�від�16.03.2012�№ 2055�із�змінами,

рішення�с�д��від�06.08.2012�та�витя��про

державн��реєстрацію�прав�№ 35555786�від

19.09.2012)�(�ате�орія�земель —�землі�жит-

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

А-21105,�заява�ДЦ�від�05.06.2014�№ 01013-

000137065-014).

5.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�приватном�

підприємств��«СВ»�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівлі�шиномонтаж��на�в�л.

Оноре�де�Бальза�а,�3���Деснянсь�ом��райо-

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

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

Д-6879,�заява�ДЦ�від�31.07.2014�№ 01019-

000142980-014).

6.�Передати�приватном��підприємств�

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

шення,���дов�остро�ов��оренд��на�15�ро�ів

земельн��ділян���площею�0,0186��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:62:0147:0032)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�ши-

номонтаж��на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а,�3��

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

м�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва���зв’яз���з�переходом�права

власності�на�нер�хоме�майно�(до�овір���пів-

лі-продаж��нер�хомо�о�майна�від�16.03.2012

№ 2055�із�змінами,�рішення�с�д��від�06.08.2012

та�витя��про�державн��реєстрацію�прав

№ 35555786�від�19.09.2012).

7.�Приватном��підприємств��«СВ»:

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

тамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

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

ти,�визначені�за�онодавством,�необхідні

для���ладання�до�оворів�оренди�земельних

діляно�.

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

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

ри�від�28.11.2013�№ 20691/0/12/19-13,�Го-

ловно�о��правління�Держзема�ентства���

м.�Києві�від�14.02.2014�№ 19-26-0.31-718/

2-14.

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельних�діляно�.

7.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре-

�онстр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання

оформлення�дозвільної�та�прое�тно-�ошто-

рисної�до��ментації,�а�та�ож�питання�пайо-

вої��часті���розвит��� інфрастр��т�ри�міста

виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�оно-

давством�У�раїни.

8.�Попередити�земле�орист�вачів,�що�ви-

�ористання�землі�не�за�цільовим�призначен-

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

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішен-

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

місь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архі-

те�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«ДІМ НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ» земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування нежитлового будинку (офісних приміщень) 

на вул. Михайлівській, 7 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 305/1170 від 19 березня 2015 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду
землі» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель�
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

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

відальністю�«ДІМ�НА�МИХАЙЛІВСЬКІЙ»,�за��мо-

ви�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в�дов�о-

стро�ов��оренд��на�25�ро�ів�земельн��ділян��

площею� 0,0475� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:017:0010)�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�нежитлово�о�б�дин���(офісних�при-

міщень)�на�в�л.�Михайлівсь�ій,�7�(літ.�А)���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�05.06.2014

№ 01109-000137174-014,�справа�А-20344).

2.�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ДІМ�НА�МИХАЙЛІВСЬКІЙ»:

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

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

де�с��У�раїни.

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

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

інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���ме-

жах�земельної�ділян�и.

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

�становленом��поряд��.

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

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

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

ментації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в

поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

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

ством,�для���ладання�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и.

3.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�оренди

земельної�ділян�и�від�13.09.2004�№ 91-6-00329

площею� 0,0475� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:017:0010),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�від�ритим�а�ціонерним

товариством�«Нер�хомість�столиці»�на�підставі�п�н�-

т��4�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�10.07.2003

№638-13/798�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

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

землею».

4.�Визнати�та�им,�що�втратив�чинність,�п�н�т

4�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�10.07.2003

№638-13/798�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

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

землею».

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�право

�орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�ти

припинено�відповідно�до�статей�141,�143�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

ле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки приватному акціонерному

товариству «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» на просп. Оболонському, 36�б 
(літ. А, В) в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування нежитлових будівель — магазину та складу
Рішення Київської міської ради № 299/1164 від 19 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки приватному акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» на просп. Оболонському, 36�б (літ.
А, В) в Оболонському 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�прое�т��зем-

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

приватном��а�ціонерном��товариств��«СІЛЬПО

РІТЕЙЛ»�на�просп.�Оболонсь�ом�,�36-б�(літ.�А,

В)�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,21��а�(земельна�ділян�а��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва)�в��орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлових

б�дівель —�ма�азин��та�с�лад��з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(№�К-22312).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки автокооперативу «Актив»

на вул. Фанерній, 17 у Дніпровському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування гаражів

Рішення Київської міської ради № 301/1166 від 19 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки автокооперативу «Актив» на вул. Фанерній, 17 у Дніпровському районі м. Києва та додані
документи, керуючись статтями 9, 41, 79�1, 123, 124 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України
«Про землеустрій», 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 рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��зем-

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

авто�ооператив��«А�тив»�на�в�л.�Фанерній,�17

��Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,16��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в��орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання��аражів�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21038).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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 комунальному 

підприємству виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «КИЇВСЬКЕ 
ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО» на вул. Василя Порика, 7�9 

у Подільському районі м. Києва для будівництва 
багатофункціонального комплексу з підземним паркінгом

Рішення Київської міської ради № 304/1169 від 19 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) «КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО» на вул. Василя Порика, 7�9 у Подільському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 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�прое�т�

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«КИЇВСЬКЕ�ІНВЕС-

ТИЦІЙНЕ�АГЕНТСТВО»�на�в�л.�Василя�Пори�а,

7-9���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�1,15��а�(земельна�ділян�а��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва)�в�постійне��орист�вання�для�б�дів-

ництва�ба�атоф�н�ціонально�о��омпле�с��з�під-

земним�пар�ін�ом�з�ідно�з�планом-схемою�

(додато��до�рішення)�(К-24294).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАН�УКРАЇНА» 

для експлуатації та обслуговування офісної 
будівлі та влаштування паркінгу 

на вул. Довнар�Запольського, 5 (літ. А) 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 306/1171 від 19 березня 2015 року
Відповідно доастатей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЛАН-УКРА-

ЇНА»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�офіс-

ної�б�дівлі�та�влашт�вання�пар�ін���на�в�л.�До-

внар-Запольсь�о�о,�5�(літ.�А)���Шевчен�івсь�о-

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

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ

від�25.12.2014�№ 01005-000163012-014,�спра-

ва�Д-6885).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЛАН-УКРАЇНА»,�за��мо-

ви�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�дов-

�остро�ов��оренд��на�15�ро�ів�земельн��ділян-

���площею�0,3557��а�(�адастровий�номер

8000000000:88:104:0062)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�офісної�б�дівлі�та�влашт�ван-

ня�пар�ін���на�в�л.�Довнар-Запольсь�о�о,�5

(літ.�А)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�із

земель��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з�наб�ттям

права�власності�на�майно�(витя��з�Держав-

но�о�реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�май-

но� про� реєстрацію� права� власності� від

26.06.2013).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ЛАН-УКРАЇНА»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

�онодавством,�для���ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

від�10.10.2013�№ 18055/0/12/19-13,�Головно-

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

15.07.2014�№ 19-26-0.3-3595/2-14,��правлін-

ня�охорони���льт�рної�спадщини�від�03.04.2014

№ 066/09-786.

3.7.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

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

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

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

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

ством.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«СІЛЬПО РІТЕЙЛ» на бульв. Кольцова, 14�м (літера А) 

у Святошинському районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації торговельного центру

Рішення Київської міської ради № 300/1165 від 19 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» на бульв. Кольцова, 14�м (лі�
тера А) у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного ко�
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�
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�прое�т�

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

лян�и�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВА-

РИСТВУ�«СІЛЬПО�РІТЕЙЛ»�на�б�льв.�Кольцо-

ва,�14-м�(літера�А)���Святошинсь�ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,21��а�(зе-

мельна�ділян�а��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва)�в��орот�о-

стро�ов��оренд��на�5�ро�ів�для�обсл��ов�ван-

ня�та�е�спл�атації�тор�овельно�о�центр��з�ід-

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

(К-22287).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про поновлення фізичній особі — підприємцю 
Артеняну Гнелу Серьожайовичу договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування торговельного павільйону 

з літнім майданчиком на вул. Дегтярівській, 62 (літера «Б») 
у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 308/1173 від 20 березня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист�звернення фізичної осо�

би — підприємця Артеняна Гнела Серьожайовича від 12.11.2009 № 5/09, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�24.02.2005�№ 91-6-00412

площею� 0,0202� �а� (�адастровий� номер

8000000000:91:059:0031),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�с�б’є�том�підпри-

ємниць�ої�діяльності —�фізичною�особою�Ар-

теняном�Гнелом�Серьожайовичем�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�павіль-

йон��з�літнім�майданчи�ом�на�в�л.�Де�тярів-

сь�ій,�62���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

на�підставі�п�н�т��2�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�30.09.2004�№ 520/1930�«Про�надан-

ня�і�вил�чення�земельних�діляно��та�припинен-

ня�права��орист�вання�землею»�(справа�№�А-

19905).

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

ної�ділян�и�від�24.02.2005�№ 91-6-00412,�а�са-

ме:

— слова�«с�б’є�т�підприємниць�ої�діяльно-

сті —�фізична�особа»�замінити�словами�«фі-

зична�особа —�підприємець»���відповідних�від-

мін�ах;

— слова�та�цифри�«на�в�л.�Де�тярівсь�ій,�62»

замінити�словами�та�цифрами�«на�в�л.�Де�тя-

рівсь�ій,�62�(літера�«Б»)».

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

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

ної�ділян�и�від�24.02.2005�№ 91-6-00412,�під-

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

�онодавства.

4.�Фізичній�особі —�підприємцю�Артенян�

Гнел��Серьожайович�:

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

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

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

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

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

ди�про�поновлення�та�внесення�змін�до�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�від�24.02.2005

№ 91-6-00412;

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

партамент��земельних�рес�рсів�від�30.09.2013

№ 05704-20750.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю спільному підприємству «ЕЛАНДА АСТРА»

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування виробничої бази і складських 

приміщень на вул. Алма�Атинській, 14�а 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 311/1176 від 20 березня 2015 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист�звернення товариства з об�

меженою відповідальністю спільного підприємства «ЕЛАНДА АСТРА» від 26.09.2012 № 45, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�04.04.2008�№ 66-�6-00467

площею� 1,1231� �а� (�адастровий� номер

8000000000:66:265:0006),���ладений�між�Ки-

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

меженою�відповідальністю�спільним�підпри-

ємством�«ЕЛАНДА�АСТРА»�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�виробничої�бази�і�с�лад-

сь�их�приміщень�на�підставі�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�26.06.2007�№ 977/1638

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

повідальністю�спільном��підприємств��«ЕЛАН-

ДА�АСТРА»�земельної�ділян�и�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�виробничої�бази�і�с�лад-

сь�их�приміщень�на�в�л.�Алма-Атинсь�ій,�

14-а���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва»�(спра-

ва�№�А-20401).

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

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

ної�ділян�и�від�04.04.2008�№ 66-6-00467,�під-

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

�онодавства.

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

тю�спільном��підприємств��«ЕЛАНДА�АСТРА»

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

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

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

ством,�для���ладання�додат�ової���оди�про�по-

новлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и

від�04.04.2008�№ 66-6-00467.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю 
«ДВ КОНСТРАКШН» на вул. Нижньоюрківській, 47 (літери Б, В) 

у Подільському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративних будівель

Рішення Київської міської ради № 211/1076 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе9

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ДВ КОНСТРАКШН» на вул. Нижньоюрківській,
47 (літери Б, В) у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земель9
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз9
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра9
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ДВ�КОНСТРАКШН»�на�в�л.�Нижньоюр-

�івсь�ій,�47�(літери�Б,�В)���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,19�*а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�*ромади�міста�Києва)�в��орот�остро�ов�

оренд��на�5�ро�ів�для�е�спл�атації�та�обсл�*о-

в�вання�адміністративних�б�дівель�з*ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22550).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 «Проект9Бюро» 
у пров. Михайлівському, 10/2 (літ. А) 

у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування нежитлової 
будівлі офісного призначення

Рішення Київської міської ради № 213/1078 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе9

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Проект9Бюро» у пров. Михайлівському, 10/2
(літ. А) у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земель9
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз9
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра9
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Прое�т-Бюро»���пров.�Михайлівсь�ом�,�10/2

(літ.�А)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,12�*а�(земельна�ділян�а

�ом�нальної�власності�територіальної�*ромади

міста�Києва)�в��орот�остро�ов��оренд��на�5�ро-

�ів�для�е�спл�атації�та�обсл�*ов�вання�нежит-

лової�б�дівлі�офісно*о�призначення�з*ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-23201).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 «Бест Лайн» 

на вул. Промисловій, 4 у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування складських будівель

Рішення Київської міської ради № 212/1077 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе9

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Бест Лайн» на вул. Промисловій, 4 у Голосіїв9
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, За9
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер9
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само9
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Бест�Лайн»�на�в�л.�Промисловій,�4���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,50�*а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної�*ромади�міста�Києва)

в�дов*остро�ов��оренд��на�15�ро�ів�для�б�дів-

ництва�та�обсл�*ов�вання�с�ладсь�их�б�дівель

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

(К-22692).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 передачу земельної ділянки громадянину
Романишину Ігорю Івановичу для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Червонофлотській, 3 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 249/1114 від 5 березня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�*ромадянин��Ро-

манишин��І*орю�Іванович��для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Червонофлот-

сь�ій,�3�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те*орія�земель —�землі�житлової�та�*ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�№�А-19152).

2.�Передати�*ромадянин��Романишин��І*о-

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

*о�рішення,���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,0767�*а�(�адастровий�номер

8000000000:85:112:0036)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Червонофлот-

сь�ій,�3�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної�*ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Романишин��І*орю�Іванови-

ч�:

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

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

но*о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

м��поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о*о�середовища�від�27.08.2010

№ 19-10292,�Державно*о��правління�охорони

нав�олишньо*о�природно*о�середовища�в�

м.�Києві�від�11.04.2011�№ 05-08/1773,�Міністер-

ства���льт�ри�У�раїни�від�22.03.2012�№ 22-

362/35,�Головно*о��правління�Держзема*ент-

ства���м.�Києві�від�16.07.2014�№ 3014.

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

що�право�приватної�власності�на�землю�може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки фізичній особі Маркову Ігорю Юхимовичу 

на вул. Зарічній, 459т (літ. А) у Дарницькому районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 

нежитлового будинку, магазину
Рішення Київської міської ради № 210/1075 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе9
мельної ділянки фізичній особі Маркову Ігорю Юхимовичу на вул. Зарічній, 459т (літ. А) у Дарницькому райо9
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом Укра9
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко9
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�фізичній�особі�Мар�ов��І*орю�Юхимови-

ч��на�в�л.�Зарічній,�45-т�(літ.�А)���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,04

*а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної�*ромади�міста�Києва)�в��орот�о-

стро�ов��оренд��на�5�ро�ів�для�е�спл�атації�та

обсл�*ов�вання�нежитлово*о�б�дин��,�ма*ази-

н��з*ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рішен-

ня)�(К-22853).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 
«КП «Оптова база» на вул. Леніна, будинок 42К 

у Дарницькому районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування нежитлової 

споруди9холодильника
Рішення Київської міської ради № 216/1081 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе9
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «КП «Оптова база» на вул. Леніна, будинок 42К у
Дарницькому 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 дер9
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само9
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«КП�«Оптова�база»�на�в�л.�Леніна,�б�дино�

42К���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�1,34�*а�(земельна�ділян�а��ом�-
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нальної�власності�територіальної�*ромади�міс-

та�Києва)�в�дов*остро�ов��оренд��на�25�ро�ів

для�е�спл�атації�та�обсл�*ов�вання�нежитло-

вої�спор�ди —�холодильни�а�з*ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-23705).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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 

державному територіально9галузевому об’єднанню 
«Південно9Західна залізниця» на просп. Відрадному, 52 
у Святошинському районі м. Києва для обслуговування 

та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, 
захисних та укріплювальних зелених насаджень
Рішення Київської міської ради № 217/1082 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе9
мельної ділянки державному територіально9галузевому об’єднанню «Південно9Західна залізниця» на просп.
Відрадному, 52 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель9
ного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих 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 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська місь9
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��зем-

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

державном��територіально-*ал�зевом��об’єд-

нанню�«Південно-Західна�залізниця»�на�просп.

Відрадном�,�52���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�2,77�*а�(земельна�ді-

лян�а�державної�власності)�в�постійне��орист�-

вання�для�обсл�*ов�вання�та�е�спл�атації�б�ді-

вель�і�спор�д�залізнично*о�транспорт�,�захисних

та���ріплювальних�зелених�насаджень�з*ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-20948).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«Провулок Михайлівський, 8» у пров. Михайлівському, 8 

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

Рішення Київської міської ради № 214/1079 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе9

мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Провулок Михайлівський, 8» у пров.
Михайлівському, 8 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 7991
Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесен9
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас9
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ9
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�об’єднанню�співвласни�ів�ба*ато�вар-

тирно*о�б�дин���«Пров�ло��Михайлівсь�ий,�8»

��пров.�Михайлівсь�ом�,�8���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05�*а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної�*ромади�міста�Києва)���власність

для�е�спл�атації�та�обсл�*ов�вання�ба*ато�вар-

тирно*о�житлово*о�б�дин���з*ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-23629).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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
«БІГНАПІ і партнери» на просп. Генерала Ватутіна, 7 

у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування комплексу нежитлових будівель 

і споруд та гідротехнічної споруди
Рішення Київської міської ради № 215/1080 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе9
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «БІГНАПІ і партнери» на просп. Генерала Ватуті9
на, 7 у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодек9
су України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван9
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�прое�т��зем-

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

товариств��з�обмеженою�відповідальністю�

«БІГНАПІ і�партнери»�на�просп.�Генерала�Ват�ті-

на,�7���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,63�*а�(земельна�ділян�а��ом�наль-

ної�власності�територіальної�*ромади�міста�Києва)

в�дов*остро�ов��оренд��на�10�ро�ів�для�е�спл�-

атації�та�обсл�*ов�вання��омпле�с��нежитлових

б�дівель�і�спор�д�та�*ідротехнічної�спор�ди�з*ідно

з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22147).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 розірвання договору оренди земельної ділянки,
укладеного між Київською міською радою 

та приватним підприємством «ПРОДМАРТ» від 16.04.2007 
№ 7896900434 на підставі рішення Київської міської ради 

від 22.02.2007 № 189/850
Рішення Київської міської ради № 157/1022 від 19 лютого 2015 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра9
їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та статтею
416 Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від 16.04.2007 
№ 7896900434 та тим, що приватним підприємством «ПРОДМАРТ» не виконано умов пункту 8.4 договору
оренди, а саме: не завершено забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною документацією
на будівництво, затвердженою в установленому порядку, тобто не пізніше ніж через три роки з моменту дер9
жавної реєстрації договору, а також беручи до уваги численні звернення громадськості проти забудови лі9
сопаркової зони Пуща9Водиці, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�до*овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�16.04.2007�№ 78-6-00434�площею

20,94�*а,���ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та�приватним�підприємством�«ПРОДМАРТ»

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

22.02.2007�№ 189/850�«Про�передач����дов-

*остро�ов��оренд��земельної�ділян�и�приват-

ном��підприємств��«ПРОДМАРТ»�для�б�дівниц-

тва,�обсл�*ов�вання�та�е�спл�атації�малопо-

верхових�житлових�б�дин�ів�з�об’є�тами�соці-

альної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�на�в�л.�Лісозахисній,�17�в�Оболонсь�ом�

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�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381,�в�лючивши�до�розподіл��лісових

площ�по�земле�орист�ваннях�П�ща-Водиць-

�о*о�лісництва��ом�нально*о�підприємства

«Святошинсь�е�ЛПГ»�(таблиця�15)�земельн��ді-

лян���площею�20,94�*а�на�в�л.�Лісозахисній,

17�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено*о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«КИЇВЗЕЛЕНБУД»�здійснити�від-

повідні�ор*анізаційно-правові�заходи�щодо

оформлення�права��орист�вання�земельною

ділян�ою�площею�20,94�*а�на�в�л.�Лісозахис-

ній,�17�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

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

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

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

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

від�16.04.2007�№ 78-6-00434,���ладено*о�між

Київсь�ою�місь�ою�радою�та�приватним�під-

приємством�«ПРОДМАРТ».

4.2.�Проінформ�вати�приватне�підприємство

«ПРОДМАРТ»�про�прийняття�цьо*о�рішення.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову публічному акціонерному 
товариству тресту «Київміськбуд91» імені М. П. Загороднього

в поновленні договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку 

на вул. Олександра Сабурова, 169в у Деснянському районі 
м. Києва та визначення переліку земельних ділянок 

для опрацювання можливості продажу їх 
(або права їх оренди) на земельних торгах

Рішення Київської міської ради № 251/1116 від 5 березня 2015 року
Відповідно до статей 9, 93, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про орен9

ду землі», пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської
міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 «Про врегулювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві»
(із змінами і доповненнями), розглянувши звернення публічного акціонерного товариства тресту «Київміськ9
буд91» імені М. П. Загороднього від 13.02.2013 № 73 про поновлення договору оренди земельної ділянки та
враховуючи те, що земельна ділянка не забудована відповідно до умов договору оренди та знаходиться все9
редині житлового мікрорайону і в разі будівництва житлового будинку може спричинити соціальну напругу
серед населення, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�п�блічном��а�ціонерном��това-

риств��трест��«Київмісь�б�д-1»�імені�М.�П.�За-

*ородньо*о�в�поновленні�до*овор��оренди�земель-

ної� ділян�и� від� 31.03.2005�№ 62-6-00214�

(з� �рах�ванням� до*оворів� від� 25.03.2009�

№ 62-6-00517,�від�24.11.2010�№ 62-6-00563)

площею� 0,4500� *а� (�адастровий� номер

8000000000:62:009:0074),���ладено*о�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�від�ритим�а�ціонер-

ним�товариством�трестом�«Київмісь�б�д-1»�іме-

ні�М.�П.�За*ородньо*о�для�б�дівництва�житло-

во*о�б�дин���на�в�л.�Оле�сандра�Саб�рова,�

16-в���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�на�підста-

ві�п�н�т��24�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

15.07.2004�№ 419-5/1829�«Про�надання�і�вил�-

чення�земельних�діляно��та�припинення�права

�орист�вання�землею»�(справа�№�А-20669).

2.�Надати�Департамент��земельних�рес�р-

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

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

звіл:

2.1.�На�опрацювання�земельної�ділян�и�орі-

єнтовною�площею�0,45�*а�для�б�дівництва�со-

ціально-поб�тово*о��омпле�с��на�в�л.�Оле�-

сандра�Саб�рова,�16-в���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�щодо�можливості�її�продаж��або

продаж��права�її�оренди�на�земельних�тор*ах.

2.2.�На�розроблення�до��ментації�із�земле-

�строю�та�іншої�до��ментації,�передбаченої�за-

�онодавством�У�раїни,�необхідної�для�під*о-

тов�и�зазначеної�земельної�ділян�и�до�прода-

ж��на�земельних�тор*ах.

3.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації):

3.1.�Проінформ�вати�від�рите�а�ціонерне�то-

вариство�трест�«Київмісь�б�д-1»�імені�М.�П.

За*ородньо*о�про�прийняття�цьо*о�рішення.

3.2.�Вжити�ор*анізаційних�заходів,�пов’яза-

них�з�під*отов�ою�та�проведенням�земельних

тор*ів�з�продаж��земельної�ділян�и�орієнтов-

ною�площею�0,45�*а�для�б�дівництва�соціаль-



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
10 ÷åðâíÿ 2016 ð.

¹62(4832)

9

но-поб�тово*о��омпле�с��на�в�л.�Оле�сандра

Саб�рова,�16-в���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо*о�ор*ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

по*одженні�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и,�зазначеної���підп�н�-

ті�2.1�п�н�т��2�цьо*о�рішення,�забезпечити�на-

дання�Департамент��земельних�рес�рсів�ви-

�онавчо*о�ор*ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

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

дівних��мов�і�обмежень�щодо�її�заб�дови.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

з обмеженою відповідальністю «ІТАК» 
на вул. Магнітогорській, 1 (літ. Е) у Деснянському районі 

м. Києва для обслуговування та експлуатації 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 197/1062 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе9

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ІТАК» на вул. Магнітогорській, 1 (літ. Е) у Дес9
нянському 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 дер9
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само9
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ІТАК»�на�в�л.�Ма*ніто*орсь�ій,�1�(літ.�Е)

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�1,23�*а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної�*ромади�міста�Києва)

в��орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів�для�об-

сл�*ов�вання�та�е�спл�атації�*осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�з*ідно�з�планом-схемою�(до-

дато��до�рішення)�(К-22032).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 передачі у власність громадській організації 

садівницькому товариству «Фронтовик» земель 
загального користування (дороги, проїзди, будівлі охорони) 

на вул. Медовій у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 196/1061 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо передачі у влас9
ність громадській організації садівницькому товариству «Фронтовик» земель загального користування (до9
роги, проїзди, будівлі охорони) на вул. Медовій у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, ке9
руючись статтями 9, 35 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких зако9
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час9
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�тів

земле�строю�щодо�передачі���власність�*ро-

мадсь�ій�ор*анізації�садівниць�ом��товариств�

«Фронтови�»�земель�за*ально*о��орист�вання

(доро*и,�проїзди,�б�дівлі�охорони)�на�в�л.�Ме-

довій���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовними�площами�0,85�*а;�1,11�*а;�0,49�*а

(земельні�ділян�и��ом�нальної�власності�тери-

торіальної�*ромади�міста�Києва)�з*ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21246).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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 кооперативу по будівництву 
та експлуатації індивідуальних гаражів «Дніпро» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування багатоповерхової кооперативної автостоянки

та для завершення будівництва, подальших обслуговування 
та експлуатації пункту технічного обслуговування 

на вул. Північній, 3 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 258/1123 від 5 березня 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання кооперативу по бу9
дівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Дніпро» від 04.09.2014 № КОП90255, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�31.12.2003�№ 78-6-00142

(із�змінами)�площею�2,2147�*а�(�адастровий

номер�8000000000:78:132:0003),���ладений

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та��ооперати-

вом�по�б�дівництв��та�е�спл�атації�індивід�-

альних�*аражів�«Дніпро»�для�е�спл�атації�та

обсл�*ов�вання�ба*атоповерхової��ооператив-

ної�автостоян�и�та�для�завершення�б�дівниц-

тва,�подальших�обсл�*ов�вання�та�е�спл�ата-

ції�п�н�т��технічно*о�обсл�*ов�вання�на�в�л.

Північній,�3�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва

на�підставі�п�н�т��14�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�24.10.2002�№ 69/229�«Про�надан-

ня�і�вил�чення�земельних�діляно��та�припинен-

ня�права��орист�вання�землею»�(справа�№�А-

21218).

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

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

ної�ділян�и�від�31.12.2003�№ 78-6-00142�(із

змінами),�підля*ає�приведенню���відповідність

до�норм�за�онодавства.

3.�Кооператив��по�б�дівництв��та�е�спл�ата-

ції�індивід�альних�*аражів�«Дніпро»:

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�29.11.2014

№ 057041-13459.

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

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

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

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

�онодавством,�необхідні�для���ладання�додат-

�ової��*оди�про�поновлення�до*овор��оренди

земельної�ділян�и�від�31.12.2003�№ 78-6-00142

(із�змінами).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Пакіну Юрію Вікторовичу 
земельної ділянки для обслуговування 

та експлуатації офісних приміщень медико9фармацевтичної
компанії з медичним центром, аптекою 

та господарсько9складськими приміщеннями 
на вул. Вишгородській, 21 (літ. З) 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 256/1121 від 5 березня 2015 року
Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду

землі», законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе9
мель державної та комунальної власності» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�*ромадянин��Па�ін��Юрію�Ві�то-

рович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо*о�рі-

шення,�в�дов*остро�ов��оренд��на�10�ро�ів�зе-

мельн��ділян���площею�0,1450�*а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:85:219:0003)�для�об-

сл�*ов�вання�та�е�спл�атації�офісних�примі-

щень�меди�о-фармацевтичної��омпанії�з�ме-

дичним�центром,�апте�ою�та�*осподарсь�о-

с�ладсь�ими�приміщеннями�на�в�л.�Виш*ород-

сь�ій,�21�(літ.�З)���Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

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

альної�*ромади�міста�Києва���зв’яз���з�перехо-

дом�права�власності�на�майно�(свідоцтво�про

право�на�спадщин��за�за�оном�від�12.08.2008)

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

сь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�10.06.2014�№ 01104-

000137481-014,�справа�А-15493).

2.�Громадянин��Па�ін��Юрію�Ві�торович�:

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

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно*о��оде�-

с��У�раїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

ментації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати

в�поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�ра-

їни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

значенням�тя*не�за�собою�припинення�права

�орист�вання�нею�відповідно�до�вимо*�статей

141,�143�Земельно*о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення фізичній особі — підприємцю 
Мусієнку В’ячеславу Степановичу договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації 

та обслуговування магазину продовольчих товарів 
на вул. Академіка Заболотного, 94 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 257/1122 від 5 березня 2015 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист9звернення фізичної осо9

би — підприємця Мусієнка В’ячеслава Степановича від 15.05.2014 № КОП90187, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ної�ділян�и�від�10.10.2008�№ 79-6-00663�(із�змі-

нами,�внесеними�до*овором�від�14.09.2012�№79-

6-00863)�площею�0,0100�*а�(�адастровий�номер

8000000000:79:485:092),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�фізичною�особою —

підприємцем�М�сієн�ом�Вячеславом�Степано-

вичем�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�*о-

в�вання�ма*азин��продовольчих�товарів�на�в�л.

А�адемі�а�Заболотно*о,�94���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�01.11.2007�№ 1148/3981�«Про�переда-

ч��с�б’є�т��підприємниць�ої�діяльності —�фізич-

ній�особі�М�сієн���В’ячеслав��Степанович��зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл�*ов�вання�ма*азин��продовольчих�товарів

на�в�л.�А�адемі�а�Заболотно*о,�94���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�№�А-21109).

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

плати,�визначеної�в�до*оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�10.10.2008�№ 79-6-00663�(із�змі-

нами,�внесеними�до*овором�від�14.09.2012

№ 79-6-00863),�підля*ає�приведенню���відпо-

відність�до�норм�за�онодавства.

3.�Фізичній�особі —�підприємцю�М�сієн��

В’ячеслав��Степанович�:

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

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

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

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

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

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

ної�ділян�и�від�10.10.2008�№ 79-6-00663�(із

змінами,�внесеними�до*овором�від�14.09.2012

№ 79-6-00863).

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�08.08.2014

№ 057041-08/М-973-3966.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

житловому кооперативу «Взуттєвик�5» 
на вул. Лариси Руденко, 9 у Дарницькому районі м. Києва 

для експлуатації житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 115/980 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки житловому кооперативу «Взуттєвик�5» на вул. Лариси Руденко, 9 у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 79�1 Земельного кодексу України, статтею 50 Зако�
ну України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За�
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�житловом���ооператив��«Вз�ттєви�-5»

на�в�л.�Лариси�Р�ден�о,�9���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,25�$а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�$ромади�міста�Києва)���власність�для�е�с-

пл�атації�житлово$о�б�дин���з$ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-22150).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 

об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «Вікторія» 

на вул. Шолом�Алейхема, 17�б у Деснянському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 

житлового будинку та прибудинкової 
території

Рішення Київської міської ради № 116/981 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Вікторія» на вул. Шолом�Алейхема,
17�б у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79�1 Земельного кодек�
су України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 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�прое�т�

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

лян�и�об’єднанню�співвласни�ів�ба$ато�вар-

тирно$о�б�дин���«Ві�торія»�на�в�л.�Шолом-

Алейхема,�17-б���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,62�$а�(земельна�ді-

лян�а��ом�нальної�власності�територіальної

$ромади�міста�Києва)���власність�для�е�спл�-

атації�та�обсл�$ов�вання�житлово$о�б�дин���та

приб�дин�ової�території�з$ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-20213).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 

об’єднанню співвласників багатоквартирного 
будинку «Простір» на Харківському шосе, 

58�а у Дарницькому районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 
та прибудинкової території

Рішення Київської міської ради № 119/984 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Простір» на Харківському шосе, 
58�а у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79�1 Земельного кодек�
су України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 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�прое�т�

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

лян�и�об’єднанню�співвласни�ів�ба$ато�вар-

тирно$о�б�дин���«Простір»�на�Хар�івсь�ом��шо-

се,�58-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,73�$а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності�територіальної�$ромади

міста�Києва)���власність�для�е�спл�атації�та�об-

сл�$ов�вання�ба$ато�вартирно$о�житлово$о�б�-

дин���та�приб�дин�ової�території�з$ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-20214).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 автогаражному 
кооперативу «Екскаваторник» на вул. Екскаваторній, 37�а 

у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування гаражних боксів

Рішення Київської міської ради № 121/986 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки автогаражному кооперативу «Екскаваторник» на вул. Екскаваторній, 37�а у Святошинсько�
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 79�1 Земельного кодексу України, статтею
50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої стат�
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�авто$аражном���ооператив��«Е�с�ава-

торни�»�на�в�л.�Е�с�аваторній,�37-а���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�2,37�$а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної�$ромади�міста�Києва)

��власність�для�е�спл�атації�та�обсл�$ов�ван-

ня�$аражних�бо�сів�з$ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-21825).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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 земельних ділянок 
Національному Києво�Печерському 
історико�культурному заповіднику 

на вул. Лаврській, 9 у Печерському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування об’єктів 

Національного Києво�Печерського історико�культурного 
заповідника

Рішення Київської міської ради № 131/996 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельних ділянок Національному Києво�Печерському історико�культурному заповіднику на вул. Лаврській, 9
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�земельних�діля-

но��Національном��Києво-Печерсь�ом��істо-

ри�о-��льт�рном��заповідни���на�в�л.�Лавр-

сь�ій,�9���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товними�площами�31,76�$а;�0,15�$а�(земельні

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

$ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�ван-

ня�для�е�спл�атації�та�обсл�$ов�вання�об’є�-

тів�Національно$о�Києво-Печерсь�о$о�істори-

�о-��льт�рно$о�заповідни�а�з$ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-23281).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 

«АЛЕКСА ЛТД» договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

виробничих будівель та споруд 
на вул. Льва Толстого, 63�а у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 134/999 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариства з

обмеженою відповідальністю «АЛЕКСА ЛТД» від 29.11.2013 № КОП�0120, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�30.01.2004�№ 72-6-00135

площею� 0,3648� $а� (�адастровий� номер

8000000000:72:441:0041)�для�е�спл�атації�та

обсл�$ов�вання�виробничих�б�дівель�та�спо-

р�д�на�в�л.�Льва�Толсто$о,�63-а���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва,���ладений�між�Київ-

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

женою�відповідальністю�«АЛЕКСА�ЛТД»�на

підставі�п�н�т��9�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�27.02.2003�№ 289/449�«Про�надан-

ня�і�вил�чення�земельних�діляно��та�припи-

нення�права��орист�вання�землею»�(справа

А-20982).

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

плати,�визначеної���до$оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�30.01.2004�№ 72-6-00135,�підля-

$ає�приведенню���відповідність�до�норм�за�о-

нодавства.

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

тю�«АЛЕКСА�ЛТД»���місячний�термін�надати�до

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

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

чені�за�онодавством,�для���ладання�додат�о-

вої��$оди�про�поновлення�до$овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�30.01.2004�№ 72-6-00135.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
10 ÷åðâíÿ 2016 ð.

¹62(4832)

11
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про внесення змін 

до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 21 жовтня 2015 року № 1048 «Про проведення
заходів на Поштовій площі»

Розпорядження № 366 від 27 травня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві не�
державних масових громадських заходів політичного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищно�
го та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила
благоустрою міста Києва», враховуючи звернення Благодійної організації «Місцевий благодійний фонд «РО�
ДИМИЙ КРАЙ» від 18 квітня 2016 року № 12, з метою організації змістовного дозвілля киян і гостей міста:

Внести�до�розпорядження�ви�онавчо$о�ор-

$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�21�жовтня�2015

ро���№ 1048�«Про�проведення�заходів�на�По-

штовій�площі»�та�і�зміни:

П�н�т�1�розпорядження�ви�ласти�в�новій�ре-

да�ції:

«1.�Підтримати�ініціатив��Бла$одійної�ор$а-

нізації�«Місцевий�бла$одійний�фонд�«РОДИ-

МИЙ�КРАЙ»�щодо�проведення���льт�рних�за-

ходів�на�Поштовій�площі:

«Європейсь�а�зима»�з�12�$р�дня�2015�ро��

до�10�січня�2016�ро��;

«Масляна�на�Поштовій»�з�06�до�13�березня

2016�ро��;

«День�Києва�на�Поштовій»�з�28�травня�до�12

червня�2016�ро��;

«День�Незалежності�на�Поштовій»�з�20�до�28

серпня�2016�ро��;

«Фестиваль�здоров’я�та�ве$етаріанства»�з

29�серпня�до�01�вересня�2016�ро��;

«Осінь�на�Поштовій»�з�02�до�11�вересня�2016

ро��».

У�п�н�ті�4�розпорядження�слова�«Головне

�правління�МВС�У�раїни�в�м.�Києві»�замінити�сло-

вами�«Головне��правління�Національної�поліції

��м.�Києві».

Голова В. Кличко

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 368 від 27 травня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про пи�
тання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�06�$р�дня�2006�ро���№ 1745

«Про�заходи�щодо�створення�постійно�діючої�ме-

ди�о-е�спертної��омісії�по�роз$ляд��випад�ів,

я�і�призвели�до�по$іршення�стан��здоров’я�лю-

дини,�інвалідності�або�передчасної�смерті»;

розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�06�вересня�2010�ро���№ 701

«Про�створення�Е�спертної�ради�з�питань�роз-

вит���$ал�зі�охорони�здоров’я���місті�Кисві»;

розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�27�вересня�2010�ро���№ 757

«Про��творення�Київсь�ої�місь�ої��оординацій-

ної�ради�з�проблем�нар�оманії�та�ал�о$оліз-

м�»;

Про благоустрій частини території Національного 
історико�меморіального заповідника «Бабин Яр» 

з облаштуванням Алеї Праведників та Алеї Мучеників 
(Дорога Скорботи) в межах вул. Мельникова та вул. Олени Теліги 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 367 від 27 травня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про ре�
гулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону культурної спад�
щини», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1410�р «Про затвердження пла�
ну заходів у зв’язку з 75�ми роковинами трагедії Бабиного Яру», з метою організації благоустрою частини
території Національного історико�меморіального заповідника «Бабин Яр» для увічнення пам’яті жертв нацист�
ських переслідувань:

1.�Здійснити�бла$о�стрій�частини�терито-

рії�Національно$о�істори�о-меморіально$о

заповідни�а�«Бабин�Яр»�з�облашт�ванням

Алеї�Праведни�ів�та�Алеї�М�чени�ів�(Доро$а

С�орботи)�в�межах�в�л.�Мельни�ова�та�в�л.

Олени�Телі$и���Шевчен�івсь�ом��районі.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з

питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Жит-

лоінвестб�д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвест-

б�д-УКБ»)�замовни�ом�бла$о�строю�части-

ни�території�Національно$о�істори�о-мемо-

ріально$о�заповідни�а�«Бабин�Яр»�з�облаш-

т�ванням�Алеї�Праведни�ів�та�Алеї�М�чени-

�ів�(Доро$а�С�орботи)�в�межах�в�л.�Мельни-

�ова�та�в�л.�Олени�Телі$и���Шевчен�івсь�о-

м��районі.

3.�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»���встановле-

ном��поряд��:

3 1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�ван-

ня�об’є�та,�зазначено$о���п�н�ті�1�цьо$о�роз-

порядження.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тної�до��ментації.

3.3.�Визначити�$енеральн��прое�тн��та�$е-

неральн��підрядн��б�дівельн��ор$анізації.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо$�за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо$о�розпоря-

дження.

3.5.�До�почат���ви�онання�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо$о�розпорядження,�одер-

жати�дозволи�центрально$о�ор$ан��ви�онав-

чої�влади,�що�реаліз�є�державн��політи����

сфері�охорони���льт�рної�спадщини —�Мі-

ністерства���льт�ри�У�раїни,�місцево$о�ор-

$ан����сфері�охорони���льт�рної�спадщини —

Департамент����льт�ри�ви�онавчо$о�ор$ан�

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

жавної�адміністрації)�на�проведення�робіт.

3.6.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла$о�строю�міста�Києва,�затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�$р�д-

ня�2008�ро���№ 1051/1051.

3.7.�Під�час���ладання�замовни�ом�до$ово-

р��підряд��на�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо$о�розпорядження,�обов’яз�ово

передбачити��мови�щодо�надання�підрядни-

�ом�$арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити�$арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�-

та.

4.�Департамент��б�дівництва�та�житлово-

$о�забезпечення�ви�онавчо$о�ор$ан��Київ-

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

ної�адміністрації)���встановленом��поряд��

подати�до�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

тицій�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої

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

трації)� інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лю-

чення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо$о�роз-

порядження,�до�Про$рами�е�ономічно$о�і�со-

ціально$о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��за�ра-

х�но���оштів�Державно$о�бюджет��У�раїни

та�бюджет��міста�Києва.

5.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій

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

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

�становленом��поряд���забезпечити�офіцій-

не�оприлюднення�цьо$о�розпорядження�шля-

хом�оп�блі��вання���$азеті�Київсь�ої�місь�ої

ради�«Хрещати�».

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а�$олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спа-

сиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про врегулювання питань використання земельної ділянки 
у пров. Десятинному, 3, літери А, Б та 5, літера Д 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 65/930 від 12 лютого 2015 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, враховуючи протокол засідання робочої групи, ство�
реної на засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування
15.07.2014 (від 31.10.2014 № 03/39�2), та пункт 11.4 договору оренди земельної ділянки від 01.07.2004 № 91�6�
00283, що передбачає випадки, за яких договір припиняється, а саме: використання земельної ділянки не за
цільовим призначенням, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Б�дівельна��омпанія�«ІНТЕРГАЛ-БУД»�($е-

неральний�підрядни�)�не$айно�з�пинити�б�дів-

ництво��омпле�с��б�дівель�адміністративно$о

та�$осподарсь�о$о�призначення�з�житловими�при-

міщеннями�сл�жбово$о�призначення�на�зе-

мельній�ділянці���пров.�Десятинном�,�3,�літе-

ри�А,�Б�та�5,�літера�Д���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

2.�У�місячний�термін�привести�об’є�т�б�дів-

ництва�«Компле�с�б�дівель�адміністративно$о

та�$осподарсь�о$о�призначення�з�житловими

приміщеннями�сл�жбово$о�призначення�на�зе-

мельній�ділянці���пров.�Десятинном�,�3,�літе-

ри�А,�Б�та�5,�літера�Д���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва»�до�вимо$�Містоб�дівних��мов�та

обмежень� заб�дови� земельної� ділян�и

№ 14750/0/18/009-11�від�13.12.2011�та�Істо-

ри�о-містоб�дівно$о�обґр�нт�вання�№ 11

13.02.2008�від�07.02.2008.

3.�У�разі�неви�онання�вимо$,�ви�ладених��

п�н�тах�1,�2�цьо$о�рішення,�розірвати�до$овір

оренди�земельної�ділян�и�від�01.07.2004�№ 91-

6-00283,���ладений�на�підставі�п�н�т��32�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25.09.2003

№ 31/905�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно��та�припинення�права��орист�ван-

ня�землею».

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

чо$о�ор$ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�проінформ�вати�У�раїн-

сь���Православн��Цер�в��Київсь�о$о�Патріар-

хат��про�прийняття�цьо$о�рішення.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«Науково�виробниче підприємство «ЕВКЛАЗ» договору оренди

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 
адміністративно�побутового, виробничого 

та складських приміщень на вул. Сім’ї Сосніних, 13�а 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 135/1000 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист�звернення товариства

з обмеженою відповідальністю «Науково�виробниче підприємство «ЕВКЛАЗ» від 01.11.2012 № 15, Київська
міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�ро�ів�до$овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�№ 75-5-00026�від�14.07.98

площею� 0,0343� $а� (�адастровий� номер

8000000000:75:325:0031),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією

та�товариством�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«На��ово-виробниче�підприємство�«ЕВ-

КЛАЗ»�для�обсл�$ов�вання�та�е�спл�атації�ад-

міністративно-поб�тово$о,�виробничо$о�та

с�ладсь�их�приміщень�на�в�л.�Сім’ї�Сосніних,

13-а���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�на

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

родних�деп�татів�від�13.04.35�№ 51�«Про�ви-

л�чення�та�надання�земельних�діляно�»�(спра-

ва�№�А-20785).

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

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

ної�ділян�и�від�14.07.98�№ 75-5-00026,�підля-

$ає�приведенню���відповідність�до�норм�за�о-

нодавства.

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

тю�«На��ово-виробниче�підприємство�«ЕВ-

КЛАЗ»���місячний�термін�надати�до�Департа-

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

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

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

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

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

ної�ділян�и�від�14.07.98�№ 75-5-00026.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
10 ÷åðâíÿ 2016 ð.
¹62(4832)

12

Про внесення змін до структури Департаменту 
з питань державного архітектурно�будівельного контролю міста

Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Розпорядження № 369 від 27 травня 2016 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року № 761/1625 «Про утворення Депар�
таменту з питань державного архітектурно�будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», Положення про Департамент з питань дер�
жавного архітектурно�будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)», затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 жовтня 2015 року № 978, розпорядження Ки�
ївського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чисельності праців�
ників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)»:

Унести�зміни�до�стр��т�ри�Департамент��з

питань�державно$о�архіте�т�рно-б�дівельно$о

�онтролю�міста�Києва�ви�онавчо$о�ор$ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�затвердженої�розпоряджен-

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

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

01�жовтня�2015�ро���№ 986,�ви�лавши�її���но-

вій�реда�ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до складу колегії Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 370 від 27 травня 2016 року

Відповідно до пункту 12 Положення про Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 19 березня 2004 року № 449 (в редакції розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 липня 2012 року № 1205),
та у зв’язку з кадровими змінами:

Унести�зміни�до�с�лад���оле$ії�Департамен-

т��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�затверджено$о

розпорядженням�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

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

ністрації)�від�16�$р�дня�2014�ро���№ 1451,�ви-

�лавши�йо$о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

01.10.2015�№ 986

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

27.05.2016�№�369)

СТРУКТУРА 
Департаменту з питань державного архітектурно�будівельного контролю

міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Юридичний�се�тор

1.2.�Се�тор�б�х$алтерсь�о$о�облі���та�фінансової�звітності

1.3.�Се�тор�до��ментообі$�

1.4.�Се�тор�з�ор$анізаційної�роботи

1.5.�Головний�спеціаліст�з�питань��адрової�роботи�та�державної�сл�жби

1.6.�Головний�спеціаліст —��повноважена�особа�з�питань�запобі$ання�та�виявлення��ор�пції

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент�

2.1.�Управління�дозвільних�процед�р

2.1.1.�Відділ�дозвільних�до��ментів

2.1.2.�Відділ�аналіз��містоб�дівної�до��ментації

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління��онтролю�за�б�дівництвом

3.1.�Управління��онтролю�за�б�дівництвом

3.1.1.�Інспе�ційний�відділ�№ 1

3.1.2.�Інспе�ційний�відділ�№ 2

3.1.3.�Інспе�ційний�відділ�№�З
Керівник апарату

В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

16.12.2014�№ 1451

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

27.05.2016�№�370)

Склад
колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Фіданян�Олена�Гри$орівна дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�$олова

�оле$ії

2.�Березовсь�а�Алла�Віталіївна $оловний�спеціаліст�Департамент��освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

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

адміністрації),�се�ретар��оле$ії

3.�Аврамен�о�Оль$а�Оле�сіївна дире�тор�державно$о�професійно-технічно$о

навчально$о�за�лад��"Міжре$іональний�центр

ювелірно$о�мистецтва�м.�Києва",�$олова�ради

дире�торів�професійно-технічних�навчальних

за�ладів�(за�з$одою)

4.�Біба�Лариса�Ми�олаївна начальни���правління�правово$о�та��адрово$о

забезпечення�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді

та�спорт��ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої

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

5.�Бохно�Олена�Василівна начальни���правління�дош�ільної,�за$альної

середньої�та�позаш�ільної�освіти�Департамент�

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо$о�ор$ан�

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

адміністрації)

6.�Войцехівсь�ий�Михайло�Федорович дире�тор�Інстит�т��післядипломної�педа$о$ічної

освіти�Київсь�о$о��ніверситет��імені�Бориса

Грінчен�а

7.�Ільчен�о�Тамара�Сер$іївна дире�тор�дош�ільно$о�навчально$о�за�лад��(ясла-

садо�)�№�54�Шевчен�івсь�о$о�район��м.�Києва,

$олова�асоціації��ерівни�ів�дош�ільних�навчальних

за�ладів�міста�Києва

8.�Канавсь�ий�Р�слан�Михайлович дире�тор��омпле�сної�дитячо-юнаць�ої�спортивної

ш�оли�№�15

9.�К�харевсь�а�Олена�Володимирівна дире�тор�товариства�з�обмеженою�відповідальністю

"Спеціалізований�за$альноосвітній�навчальний

за�лад�І�ст�пеня�"Лі�о-ш�ола"�(за�з$одою)

10.�Мерінова�О�сана�Володимирівна $олова�відо�ремлено$о�підрозділ��$ромадсь�ої

ор$анізації� "Рада� бать�ів� міста� Києва"� �

Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(за�з$одою)

11.�Мовч�н�Олена�Ми�олаївна дире�тор�приватно$о�підприємства�"Спеціалізована

ш�ола�"Трі�мф",�дире�тор�$ромадсь�ої�ор$анізації

"Асоціація�приватних�за�ладів�освіти�м.�Києва"

(за�з$одою)

12.�Мося�ова�Ірина�Юліївна дире�тор��ом�нальної�ор$анізації�"Центр�творчості

дітей�та�юнацтва�"Шевчен�івець"�м.Києва

13.�О$нев'ю��Ві�тор�Оле�сандрович ре�тор�Київсь�о$о��ніверситет��імені�Бориса

Грінчен�а,�до�тор�філософсь�их�на��,�професор

14.�Саввін�Сер$ій�Сер$ійович заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��—�начальни���правління�е�ономі�и

і�фінансів�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

15.�Сазонен�о�Ганна�Стефанівна дире�тор�У�раїнсь�о$о�$�манітарно$о�ліцею

Київсь�о$о�національно$о��ніверситет��імені�Тараса

Шевчен�а

16.�Списовсь�а�Єв$енія�Іванівна начальни���правління�освіти�Дарниць�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

17.�Софій�Наталія�Зіновіївна дире�тор�Все��раїнсь�о$о�фонд��"Кро��за��ро�ом"

(за�з$одою)

18.�Трофимов�Оле�сій�Станіславович заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��—�начальни���правління�молоді

та�спорт��Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

19.�Т�пало�Ві�торія�Володимирівна дире�тор�спеціалізованої�ш�оли�І-ІІІ�ст�пенів�

№�234�м.�Києва�з�по$либленим�вивченням�е�ономі�и

і�права

20.�Фед�нова�Тетяна�Ми�олаївна дире�тор�спеціалізованої�ш�оли�І-III�ст�пенів�з

по$либленим�вивченням�ан$лійсь�ої�мови�№�85

міста�Києва

21.�Челомбіть�о�Ві�торія�Юріївна перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти

і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо$о�ор$ан�

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

адміністрації)

22.�Чернілевсь�а�Ірина�Львівна дире�тор�$імназії�№�179�міста�Києва

23.�Яц�нь�Оле�сандр�Михайлович $олова�Київсь�ої�місь�ої�ор$анізації�профспіл�и

працівни�ів�освіти�і�на��и�У�раїни�(за�з$одою)�

Керівник апарату 
В.Бондаренко

розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�21�липня�2011�ро���№ 1278�«Про

внесення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�27.09.2010

№ 757»;

розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�11�серпня�2011�ро���№�1436

«Про�створення�Координаційної�ради�з�питань

проведення�реформ�вання�системи�охорони

здоров’я�в�м.�Києві»;

розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�25�жовтня�2011�ро���№ 1958

«Про�внесення�змін�до�розпорядження�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

11.08.2011�№ 1436»;

розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�04�липня�2012�ро���№�1151�«Про

створення�робочої�$р�пи�з�питань�реалізації

Національно$о�прое�т��«Нове�життя —�нова

я�ість�охорони�материнства�і�дитинства»���міс-

ті�Києві»;

розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�28�травня�2013�ро���№ 802�«Про

внесення�змін�до�с�лад��робочої�$р�пи�з�пи-

тань�реалізації�Національно$о�прое�т��«Нове

життя —�нова�я�ість�охорони�материнства�і

дитинства»���місті�Києві».

Голова В. Кличко
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження ліквідаційного балансу комунального 
підприємства виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Дирекція 
театрально�концертних та спортивно�видовищних кас»

Розпорядження № 373 від 27 травня 2016 року
Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України, рішення Київської міської ради від 01 листопада 2012

року № 281/8565 «Про припинення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Дирекція театрально�концертних та спортивно�видовищних
кас», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 20 грудня 2012 року № 2283 «Про організаційно�правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Ки�
ївської міської ради від 01 листопада 2012 року № 281/8565»:

Затвердити�лі�відаційний�баланс��ом�нально$о�підприємства�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Дире�ція�театрально-�онцертних�та�спортив-

но-видовищних��ас»,�що�додається.
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 безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх водопровідних

мереж ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»

Розпорядження № 374 від 27 травня 2016 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін�
фраструктури», враховуючи протокол загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ�
НІСТЮ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» від 11 лютого 2016 року, з метою надійного утримання та якісного обслугову�
вання інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�$ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»�зовнішні�водопровідні

мережі�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»�з$ідно

з�додат�ом,�в�межах�та�на��мовах,�визначених

У$одою�про�передач��в��правління�від�ритом�

а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��омпа-

нія�«Київводо�анал»�майна,�що�є��ом�нальною

власністю�територіальної�$ромади�міста�Києва

від�20�листопада�2003�ро���(в�реда�ції�до$о-

вор��на�володіння�та��орист�вання�майном�те-

риторіальної�$ромади�міста�Києва�від�01�$р�д-

ня�2006�ро��),�я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Ки-

ївводо�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією.

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

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

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі�зовнішніх�водопровідних�мереж,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо$о�розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів�$олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з$ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 25 червня 2012 року № 1075 «Про будівництво
житлового будинку на вул. Булгакова, 13 

у Святошинському районі»
Розпорядження № 375 від 27 травня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання
майнових питань інвесторів будівництва та зменшення соціальної напруги:

Унести�до�розпорядження�ви�онавчо$о�ор$а-

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

жавної�адміністрації)�від�25�червня�2012�ро��

№ 1075�«Про�б�дівництво�житлово$о�б�дин��

на�в�л.�Б�л$а�ова,�13���Святошинсь�ом��райо-

ні»�та�і�зміни:

1.�Преамб�л��ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«Відповідно�до�статті�31�За�он��У�раїни�«Про

місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�статті�6�За-

�он��У�раїни�«Про�ре$�лювання�містоб�дів-

ної�діяльності»,�з�метою�вре$�лювання�май-

нових�питань�інвесторів�б�дівництва�житло-

во$о�б�дин���на�в�л.�Б�л$а�ова,�13���Свято-

шинсь�ом��районі�та�зменшення�соціальної

напр�$и:».

2.�П�н�т�2�ви�ласти���та�ій�реда�ції:�«2.�КП

«Спецжитлофонд»�вирішити�майнові�питання

інвесторів�(фізичних�та�юридичних�осіб),�з�я�и-

ми���ладено�до$овори�на��часть���фінанс�ван-

ні�б�дівництва�житлово$о�б�дин���на�в�л.�Б�л-

$а�ова,�13���Святошинсь�ом��районі�до�визна-

чення�замовни�ом�б�дівництва�зазначено$о

б�дин���КП�«Спецжитлофонд»�(далі —�інвес-

тори),���та�ом��поряд��:

2.1.�Довести�до�відома�інвесторів�шляхом

оприлюднення�відповідно$о�о$олошення���$а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»�та�од-

ном��із�за$альнодержавних�др��ованих�засо-

бів�масової�інформації,�що�вони�мають�право

подати�відповідні�заяви�з�одночасним�надан-

ням�необхідних�до��ментів,�зо�рема�оформ-

лених�належним�чином�ори$іналів�платіжних

до��ментів�(з�відміт�ою�бан�івсь�ої��станови)

про�внесення��оштів�на�інвест�вання�зазначе-

но$о�житлово$о�б�дин���та�встановити�термін

їх�подання.

2.2.�Забезпечити�передач��інвесторам�май-

нових�прав�на�об’є�ти�житлово$о�б�дівництва

відповідно�до�фа�тично�оплачених��вадратних

метрів���встановленом��за�онодавством�по-

ряд��.

2.3.�Вре$�лювати�майнові�питання�з�інвес-

торами,�що�обер�ть�житлові�приміщення�іншої

площі�ніж�фа�тично�оплачені��вадратні�метри:

��разі�обрання�житлово$о�приміщення�пло-

щею,�що�менша�ніж�фа�тично�оплачені��вадрат-

ні�метри�житла,�поверн�ти��ошти�за�їх�з$одою,

виходячи�з�фа�тично�сплаченої�вартості�одно-

$о��вадратно$о�метра�житла�за�раніше���ла-

деними�до$оворами;

��разі�обрання�житлово$о�приміщення�пло-

щею,�що�більша�ніж�фа�тично�оплачені��вад-

ратні�метри�житла,�передати�майнові�права�за

їх�з$одою�на�площ��житлових�приміщень,�що

перевищ�є�фа�тично�оплачені��вадратні�мет-

ри�житла�за�раніше���ладеними�до$оворами,�за

рин�овою�вартістю,�розрахованою�виходячи�із

встановленої�замовни�ом�б�дівництва�на�день

оплати�вартості�одно$о��вадратно$о�метра�жит-

ла�по�обраном��об’є�т�».

Голова В. Кличко

Назва мережі та адреса розташування Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

Матеріал
труб

Рік введення в
експлуатацію

Вартість об'єктів
передачі, грн
(без ПДВ)

Вуличний водопровід на вул. І.Кудрі
(санація) від (В 1 *1) вул. В.Васильківська до
(В 1*20) вул. Філатова

315 517,5 ПЕ 100SDR11 2015 3 109 711,46

Додато��

до�розпорядження�

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

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

27.05.2016�р.�№�374

Зовнішні водопровідні мережі 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»,

які безоплатно приймаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та передаються у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Про деякі питання діяльності Координаційної ради 
з питань фізичної культури і спорту при виконавчому органі 

Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 371 від 27 травня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70
«Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», у зв’язку з кадровими змінами:

1.�Унести�до�с�лад��Координаційної�ради�з

питань�фізичної���льт�ри�і�спорт��при�ви�онав-

чом��ор$ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації),�затверджено-

$о�розпорядженням�ви�онавчо$о�ор$ан��Київ-

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

адміністрації)�від�25��вітня�2012�ро���№ 685�(�

реда�ції�розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан�

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

жавної�адміністрації)�від�21�$р�дня�2015�ро��

№ 1228),�та�і�зміни:

вивести�зі�с�лад��Рад�ць�о$о�Михайла�Бо-

рисовича —�заст�пни�а�$олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації;

�вести�до�с�лад�:

Спасиб�а�Оле�сандра�Валерійовича —�за-

ст�пни�а�$олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,

Поворозни�а�Ми�ол��Юрійовича —�заст�п-

ни�а�$олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації.

2.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�Ко-

ординаційн��рад��з�питань�фізичної���льт�-

ри�і�спорт��при�ви�онавчом��ор$ані�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації),�затверджено$о�розпоряджен-

ням�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ції)�від�25��вітня�2012�ро���N/685,�що�до-

даються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

27.05.2016�№�371

Зміни 
до Положення про Координаційну раду з питань фізичної культури і спорту

при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

1.�П�н�т�8�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«8.�Рішення�Координаційної�ради�приймаються�більшістю�$олосів�її�членів,�прис�тніх�на�засі-

данні,�фі�с�ються���прото�олі,�я�ий�підпис�ється�$олов�ючим�на�засіданні.�У�разі�рівно$о�роз-

поділ��$олосів�вирішальним�є�$олос�$олов�ючо$о�на�засіданні.

Член�Координаційної�ради,�я�ий�не�підтрим�є�рішення,�після�$олос�вання�може�ви�ласти���пись-

мовій�формі�свою�о�рем��д�м��,�що�зал�чається�се�ретарем�до�прото�ол��засідання�Коорди-

наційної�ради.

Рішення�Координаційної�ради�носять�ре�омендаційний�хара�тер�і�надсилаються��сім�членам

Координаційної�ради,�заінтересованим�ор$анам,�підприємствам,��становам,�ор$анізаціям,�іншим

особам�для�роз$ляд�.

Рішення�Координаційної�ради�мож�ть�реалізов�ватись�шляхом�видання�в��становленом��по-

ряд���розпоряджень�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)».

2.�П�н�т�10�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«10.�Забезпечення�поточної�роботи�Координаційної�ради�здійснює�Се�ретар�Координаційної

ради.

Се�ретар�Координаційної�ради:

с�ли�ає�за�дор�ченням�Голови�Координаційної�ради�засідання;

забезпеч�є�ведення�прото�олів�засідання�Координаційної�ради;

забезпеч�є�під$отов���поряд���денно$о�та�матеріалів�до�засідання�Координаційної�ради�з

�рах�ванням�пропозицій�членів�Координаційної�ради;

здійснює�моніторин$�стан��реалізації�рішень�допоміжно$о�ор$ан�,�ре$�лярно�інформ�є�Голо-

в��та�інших�членів�Координаційної�ради�з�цих�питань;

ор$анізацію�інформ�вання�$ромадсь�ості�про�діяльність�Координаційної�ради�і�прийняті�нею

рішення;

ви�он�є�в�межах�повноважень�дор�чення�Голови�Координаційної�ради».

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення фестивалю 
літнього оздоровчого відпочинку «Kyiv Summer Fest» 

у 2016 році в місті Києві
Розпорядження № 379 від 30 травня 2016 року

Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», статті 32 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051
«Про Правила благоустрою міста Києва», враховуючи рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 ро�
ку № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських
заходів політичного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру», з метою
популяризації кращих традицій українського народу, організації змістовного дозвілля киян і гостей міста, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив���ом�нально$о�під-

приємства�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�спл�-

атації�земель�водно$о�фонд��м.�Києва�«Пле-

со»�(далі —�КП�«Плесо»)�щодо�ор$анізації�про-

ведення�фестивалю�літньо$о�оздоровчо$о�від-

почин���«Kyiv�Summer�Fest»�(далі —�фести-

валь)���місцях,�визначених���додат���до�цьо-

$о�розпорядження,�з�30�травня�до�30�верес-

ня�2016�ро��.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під$отов��,�проведення�фестивалю�взяло�на

себе�КП�«Плесо».

3.�По$одитися�з�пропозицією�КП�«Плесо»�що-

до��творення�ор$анізаційно$о��омітет��з�під-

$отов�и�та�проведення�фестивалю�та�визна-

чення�осіб,�що�б�д�ть�зал�чені�до�йо$о�ор$ані-

зації�на��он��рентних�засадах.

4.�КП�«Плесо»:

4.1.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

$о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�$р�дня�2008�ро-

���№ 1051/1051,�під�час�під$отов�и�та�прове-

дення�фестивалю�і�відновлення�пор�шено$о

бла$о�строю.

4.2.�Вжити�заходів�щодо�встановлення�не-

обхідної��іль�ості�т�алетних�мод�льних��абін,

�рн�та��онтейнерів�для�збор��поб�тових�відхо-

дів,�їх�належно$о�обсл�$ов�вання�та��триман-

ня�під�час�проведення�фестивалю.

4.3.�Забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами�$ос-

подарювання�на�визначеній�території�вимо$�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23�$р�дня�2010

ро���№ 413/5225�«Про�дея�і�питання�з��поряд-

��вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор$івлі�ал�о$оль-

ними,�слабоал�о$ольними�напоями,�вином�сто-

ловим,�пивом�(�рім�безал�о$ольно$о)�та�тютю-

новими�виробами».

4.4.�По$одити��мови�зал�чення�осіб�до�ор$а-

нізації�та�проведення�фестивалю�з�Департа-

ментом�місь�о$о�бла$о�строю�та�збереження

природно$о�середовища�ви�онавчо$о�ор$ан�

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

жавної�адміністрації).

4.5.�Зміст�заходів�фестивалю�по$одити�з�Де-

партаментом���льт�ри�ви�онавчо$о�ор$ан��Ки-

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

ної�адміністрації).

5.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

встановлення�тимчасових�мод�льних�технічних

�онстр��цій�тощо�бер�ть�на�себе�їх�власни�и.

6.�Департамент��місь�о$о�бла$о�строю�та

збереження�природно$о�середовища�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�КП

«Плесо»,��ом�нальном��підприємств��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

бла$о�стрій»�та�відповідним�районним�в�міс-

ті�Києві�державним�адміністраціям�вжити�за-

ходів�з�дотримання�ви�онання�вимо$�щодо

постійно$о�санітарно$о�прибирання�об’є�тів

тор$івлі�та�обсл�$ов�вання�населення,�при-

ле$лих�і�за�ріплених�територій�за�тор$овель-

ними�підприємствами�та�ор$анізаціями,��о-

м�нальними�сл�жбами�район��під�час�прове-

дення�фестивалю.

7.�Департамент��промисловості�та�розвит��

підприємництва�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

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

міністрації)�по$одити�за�поданням�КП�«Плесо»

схеми�розміщення�об’є�тів�тор$івлі�з�продаж�

прод��тів�харч�вання,�солодощів�і�безал�о-

$ольних�напоїв.

8.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�забезпечити�охорон��$ро-

мадсь�о$о�поряд���в�місцях�проведення�фес-

тивалю,�визначених���додат���до�цьо$о�розпо-

рядження,�під�час�йо$о�проведення�з�30�трав-

ня�до�30�вересня�2016�ро��.

9.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

зом�з�КП�«Плесо»�вирішити�питання�пар��ван-

ня�транспорт��$остей�під�час�проведення�фес-

тивалю.

10.�Просити�Головне��правління�Державної

сл�жби�У�раїни�з�надзвичайних�сит�ацій���м.�Ки-

єві�забезпечити�чер$�вання�пожежно$о�авто-

мобіля�та�здійснення�державно$о�пожежно$о

на$ляд��в�місцях�проведення�фестивалю,�визна-

чених���додат���до�цьо$о�розпорядження,�під

час�йо$о�проведення�з�30�травня�до�30�верес-

ня�2016�ро��.

11.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�о-

навчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

безпечити�чер$�вання�бри$ад�е�стреної

(швид�ої)�медичної�допомо$и�в�місцях�про-

ведення�фестивалю,�визначених���додат��

до�цьо$о�розпорядження,�під�час�йо$о�про-

ведення�з�30�травня�до�30�вересня�2016

ро��.

12.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�сприяти

висвітленню�заходів����ом�нальних�засобах

масової�інформації.

13.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів�$олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з$ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Додато��

до�розпорядження�

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

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

30.05.2016�р.�№�379

ПЕРЕЛІК
місць проведення фестивалю літнього оздоровчого відпочинку 

«Kyiv Summer Fest» у період з 20 травня до 30 вересня 2016 року

Про реконструкцію 
з прибудовою до будівлі 

Києво�Печерського ліцею № 171 «Лідер» 
Печерського району м. Києва 

на вул. Лейпцизькій, 11�а у Печерському районі
Розпорядження № 382 від 1 червня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання та навчання
дітей:

1 Пляж "Венеція", острів Долобецький, Гідропарк

2 Пляж "Молодіжний", острів Долобецький, Гідропарк

3 Пляж "Центральний", острів Труханів

4 Зона відпочинку "Наталка", затока Наталка, вул. Прирічна

5 Зона відпочинку "Верхня", затока Собаче гирло, вул. Прирічна

6 Зона відпочинку Березняки, Дніпровський район, Дніпровська набережна

1.�Здійснити�ре�онстр��цію�з�приб�довою

до�б�дівлі�Києво-Печерсь�о$о�ліцею�№ 171�«Лі-

дер»�Печерсь�о$о�район��м.�Києва�на�в�л.�Лей-

пцизь�ій,�11-а���Печерсь�ом��районі.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово$о�фонд��спе-

ціально$о�призначення�«Спецжитлофонд»�(да-

лі —�КП�«Спецжитлофонд»)�замовни�ом�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо$о�розпорядження.

3.�КП�«Спецжитлофонд»���встановленом��по-

ряд��:

3.1.�Визначити�$енеральн��прое�тн��та�$е-

неральн��підрядн��б�дівельн��ор$анізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо$о

розпорядження.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тної�до��ментації.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо$�за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

3.4.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла$о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�$р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

3.5.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

3.6.�Під�час���ладання�до$овор��підряд��на

ре�онстр��цію�з�приб�довою�до�б�дівлі�об’є�-

та,�зазначено$о���п�н�ті�1�цьо$о�розпоряджен-

ня,�обов’яз�ово�передбачити��мови�щодо�на-

дання�підрядною�ор$анізацією�$арантії�я�ості

ви�онаних�робіт�та�встановити�$арантійні�стро-

�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Департамент��б�дівництва�та�житлово$о�за-

безпечення�ви�онавчо$о�ор$ан�»�Київсь�ої�місь-

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

трації)�подати�в��становленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо$о�розпорядження,�до�про$рам

е�ономічно$о�і�соціально$о�розвит���м.�Києва

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

5.�Взяти�до�відома,�що�за�інчений�б�дівниц-

твом�об’є�т�б�де�в��становленом��поряд���за-

раховано�до��ом�нальної�власності�територі-

альної�$ромади�міста�Києва.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�а�$олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про організацію 
літнього оздоровлення та відпочинку 

дітей міста Києва у 2016 році
Розпорядження № 383 від 1 червня 2016 року

Відповідно до статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», статті 5 Закону України
«Про охорону дитинства», статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», Міської цільової програми оздо�
ровлення та відпочинку дітей міста Києва на період до 2018 року, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 03 липня 2014 року № 21/21, рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про
бюджет міста Києва на 2016 рік» та з метою належної підготовки й проведення заходів літньої оздоровчої
кампанії 2016 року в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1.�Створити�міжвідомчий�оперативний�штаб

з�ор$анізації�літньо$о�оздоровлення�та�відпо-

чин���дітей�міста�Києва���2016�році�та�затвер-

дити�йо$о�с�лад,�що�додається.

2.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

спорт��ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),�Сл�жбі���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�Київсь�ом��місь-

�ом��центр��соціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей

та�молоді�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�Об’єднанню�профспіло�,�ор$анізацій

профспіло����місті�Києві�«Київсь�а�місь�а�рада

профспіло�»,�Об’єднанню�первинних�профспіл-

�ових�ор$анізацій�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,�Київсь�ій�місь�ій�ор$анізації�Проф-

спіл�и�працівни�ів�освіти�і�на��и�У�раїни,�Київ-

сь�ом��місь�ом��центр��з�фізичної���льт�ри�і�спор-

т��інвалідів�«Інваспорт»,�позамісь�ом��дитячо-

м��за�лад��оздоровлення�та�відпочин���«Змі-

на»,�районним�в�місті�Києві�державним�адмініс-

траціям:

2.1.�Ор$аніз�вати�оздоровлення�та�відпочи-

но��дітей�міста�Києва�в��становленом��за�о-

нодавством�поряд��.

2.2.�Сприяти�створенню�безпечних��мов�для

оздоровлення�та�відпочин���дітей�із�по�ладан-

ням�на��ерівни�ів�і�працівни�ів�дитячих�за�ла-

дів�оздоровлення�та�відпочин���персональної

відповідальності�за�охорон��життя�і�здоров’я

дітей,�дотримання�санітарних,�протипожежних

правил,�поряд���проведення�е�с��рсій,�похо-

дів�і���пання���водоймах.

2.3.�Узяти�до��ва$и,�що�дитина�не�може�б�-

ти�направлена�на�оздоровлення�та�відпочино�

за�бюджетні��ошти�більше�одно$о�раз��на�рі�

за�винят�ом�відпочин�����таборах�з�денним�пе-

реб�ванням�дітей.

2.4.�У�першочер$овом��поряд���забезпечи-

ти�направлення�на�ор$анізоване�оздоровлен-

ня�та�відпочино��дітей,�я�і�потреб�ють�особли-

вої�соціальної��ва$и�та�підтрим�и,�а�саме —�ді-

тей-сиріт,�дітей,�позбавлених�бать�івсь�о$о�пі�-

л�вання,�дітей�осіб,�визнаних��часни�ами�бо-

йових�дій�відповідно�до�п�н�т��19�частини�пер-

шої�статті�6�За�он��У�раїни�«Про�стат�с�вете-

ранів�війни,�$арантії�їх�соціально$о�захист�»,�ді-

тей,�один�з�бать�ів�я�их�за$ин�в�(пропав�без-

вісти)���районі�проведення�антитерористичних

операцій,�бойових�дій�чи�збройних��онфлі�тів

або�помер�внаслідо��поранення,��онт�зії�чи��а-

ліцтва,�одержаних���районі�проведення�анти-

терористичних�операцій,�бойових�дій�чи�зброй-

них��онфлі�тів,�а�та�ож�внаслідо��захворюван-

ня,�одержано$о�в�період��часті�в�антитерорис-

тичній�операції,�дітей,�один�з�бать�ів�я�их�за-

$ин�в�під�час�масових�а�цій�$ромадянсь�о$о

протест��або�помер�внаслідо��поранення,��он-

т�зії�чи��аліцтва,�одержаних�під�час�масових

а�цій�$ромадянсь�о$о�протест�,�дітей,�зареєс-

трованих�я��вн�трішньо�переміщені�особи,�без-

до$лядних�та�безприт�льних�дітей,�дітей-інва-

лідів;�дітей,�я�і�постраждали�внаслідо��стихій-

но$о�лиха,�техно$енних�аварій,��атастроф;�ді-

тей�з�ба$атодітних�і�малозабезпечених�сімей;

дітей,�бать�и�я�их�за$ин�ли�від�нещасних�ви-

пад�ів�на�виробництві�або�під�час�ви�онання

сл�жбових�обов’яз�ів;�дітей,�я�і�переб�вають

на�диспансерном��облі��;�талановитих�та�об-

дарованих�дітей—�переможців�міжнародних,�все-

��раїнсь�их,�обласних,�місь�их,�районних�олім-

піад,��он��рсів,�фестивалів,�зма$ань,�спарта�і-

ад,�відмінни�ів�навчання,�лідерів�дитячих�$ро-

мадсь�их�ор$анізацій,�дитячих�творчих��оле�-

тивів�та�спортивних��оманд.

3.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям:

3.1.�На�базі�навчальних�за�ладів�міста�Ки-

єва�ор$аніз�вати�робот��таборів�із�денним�пе-

реб�ванням�та�забезпечити�дотримання�в�них
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Старостен	о
Ганна
Ві	торівна заст�пни	
�олови
Київсь	ої
місь	ої
державної
адміністрації,
�олова
оперативно�о

штаб�

Трофимов
Оле	сій
Станіславович заст�пни	
дире	тора
Департамент�
освіти
і
на�	и,
молоді
та
спорт�
-
начальни	

�правління
молоді
та
спорт�
Департамент�
освіти
і
на�	и,
молоді
та
спорт�

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

адміністрації),
заст�пни	
�олови
оперативно�о
штаб�

Челомбіть	о
Ві	торія
Юріївна перший
заст�пни	
дире	тора
Департамент�
освіти
і
на�	и,
молоді
та
спорт�

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

адміністрації)

На�м�	
Оле	сій
Петрович заст�пни	
начальни	а
Сл�жби
�
справах
дітей
та
сім'ї
ви	онавчо�о
ор�ан�

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

Колобова
Ярослава
Валеріївна дире	тор
Київсь	о�о
місь	о�о
центр�
соціальних
сл�жб
для
сім'ї,
дітей
та
молоді

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

адміністрації)

Савченю	
Марина
Ми	олаївна начальни	
відділ�
стаціонарних
та
	�рортних
�станов
�правління
соціально�о

захист�
інвалідів,
чорнобильців,
ветеранів
Департамент�
соціальної
політи	и

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

адміністрації)

Моця
Оль�а
Іванівна начальни	
відділ�
спортивно�о
резерв�
та
оздоровчої
роботи
�правління
молоді

та
спорт�
Департамент�
освіти
і
на�	и,
молоді
та
спорт�
ви	онавчо�о
ор�ан�

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

Ковален	о
Олена
Ми	олаївна начальни	
відділ�
з
ор�анізації
первинної
медичної
допомо�и
та
санаторно�о

лі	�вання
�правління
з
ор�анізації
медичної
допомо�и
Департамент�
охорони

здоров'я
ви	онавчо�о
ор�ан�
Київсь	ої
місь	ої
ради
(Київсь	ої
місь	ої
державної

адміністрації)

Галю	
О	сана
Віталіївна заст�пни	
начальни	а
відділ�
безпе	и
середовища
життєдіяльності
Головно�о

�правління
Держпродспоживсл�жби
в
м.Києві
(за
з�одою)

Литвин
Людмила
Іванівна начальни	
�правління
з
��манітарних
питань
та
міжнародної
роботи
Об'єднання

профспіло	,
ор�анізацій
профспіло	
�
м.Києві
"Київсь	а
місь	а
рада
профспіло	"

(за
з�одою)

Яц�нь
Оле	сандр
Михайлович �олова
Київсь	ої
місь	ої
ор�анізації
Профспіл	и
працівни	ів
освіти
і
на�	и

У	раїни
(за
з�одою)

Г�ті	
Іван
Петрович �олова
Об'єднання
первинних
профспіл	ових
ор�анізацій
Київсь	ої
місь	ої

державної
адміністрації
(за
з�одою)

Сєрова
Валентина
Михайлівна �оловний
спеціаліст
відділ�
ор�анізаційно�о
та
інформаційно�о
забезпечення

роботи
Постійної
	омісії
з
питань
техно�енно-е	оло�ічної
безпе	и
та
надзвичайних

сит�ацій
ви	онавчо�о
ор�ан�
Київсь	ої
місь	ої
ради
(Київсь	ої
місь	ої
державної

адміністрації)
�правління
з
питань
надзвичайних
сит�ацій
Департамент�
місь	о�о

бла�о�строю
та
збереження
природно�о
середовища
ви	онавчо�о
ор�ан�

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

Рижен	о
Сер�ій
Сер�ійович старший
інспе	тор
відділ�
ювенальної
превенції
�правління
превентивної

діяльності
Головно�о
�правління
Національної
поліції
в
місті
Києві
(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)

01.06.2016
№
383

СКЛАД 
міжвідомчого оперативного штабу з організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей

міста Києва у 2016 році

належно�о
до�ляд�
за
дітьми,
режим�
харч�вання,
ден-

но�о
відпочин	�,
про��ляно	,
а
та	ож
проводити
відпо-

відн�
виховн�,
фіз	�льт�рно-спортивн�
та
	�льт�рно-е	с-

	�рсійн�
робот�;
передбачити
зміцнення
матеріальної

бази
навчальних
за	ладів,
на
базі
я	их
б�д�ть
ф�н	ціо-

н�вати
та	і
табори.

3.2.
Забезпечити
оздоровлення
дітей-сиріт
та
дітей,

позбавлених
бать	івсь	о�о
пі	л�вання,
спеціально�о
за-

�альноосвітньо�о
дитячо�о
б�дин	�
«Малят	о»
для
дітей

дош	ільно�о
та
ш	ільно�о
ві	�
м.
Києва,
я	і
переб�вають

на
повном�
державном�
�триманні,
протя�ом
�сьо�о
літ-

ньо�о
період�.

3.3.
Сприяти
зайнятості
в
літній
період
дітей
ш	ільно-

�о
ві	�,
особливо
із
сімей,
я	і
переб�вають
�
с	ладних

життєвих
обставинах,
та
ви	ористов�вати
потенціал
по-

заш	ільних
навчальних
за	ладів
для
ор�анізації
літньо�о

оздоровлення
та
відпочин	�
дітей.

3.4.
Збільшити
в
літній
оздоровчий
період
витрати
на

харч�вання
дітей
�
дош	ільних
навчальних
за	ладах
на
10

відсот	ів
для
придбання
свіжих
овочів
і
фр�	тів.

4.
Головним
розпорядни	ам
бюджетних
	оштів
забез-

печити
фінанс�вання
заходів
з
оздоровлення
та
відпочин-

	�
дітей
�
межах
видат	ів
передбачених
в
бюджеті
міс-

та
Києва
на
2016
рі	
на
відповідні
цілі
(з
�рах�ванням
ви-

	онання
дохідної
частини
бюджет�
міста
Києва
в
2016

році)
та
з
інших
джерел,
не
заборонених
за	онодавством

У	раїни.

5.
Координацію
діяльності
�сіх
стр�	т�рних
підрозділів

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

місь	ої
державної
адміністрації),
ор�анізацій,
районних
в

місті
Києві
державних
адміністрацій,
що
здійснюють
оздо-

ровлення
та
відпочино	
дітей
міста
Києва
�
2016
році,

по	ласти
на
Департамент
освіти
і
на�	и,
молоді
та
спор-

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

місь	ої
державної
адміністрації).

6.
Стр�	т�рним
підрозділам
ви	онавчо�о
ор�ан�
Київ-

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

трації)
та
ор�анізаціям,
що
здійснюють
оздоровлення
та

відпочино	
дітей
міста
Києва
�
2016
році
за
рез�льтата-

ми
проведених
процед�р
державних
за	�півель
(	он-

	�рсних
тор�ів),
�
десятиденний
термін
надати
повн�
ін-

формацію
про
місця
оздоровлення
та
	іль	ість
дітей,
що

план�ється
оздоровити,
до
Департамент�
освіти
і
на�	и,

молоді
та
спорт�
ви	онавчо�о
ор�ан�
Київсь	ої
місь	ої

ради
(Київсь	ої
місь	ої
державної
адміністрації).

7.
Контроль
за
ви	онанням
цьо�о
розпорядження
по-

	ласти
на
заст�пни	а
�олови
Київсь	ої
місь	ої
держав-

ної
адміністрації
Старостен	о
Г.
В.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—
ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõäí³â ç äíÿ,íàñòóï-
íîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1,
ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òå-
ëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíàâà-
íèé çàÿâíèêîì

Îðåí-
äíà

ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ.ì, ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1
Îêðåìî

ðîçòàøîâà-
í³ áóä³âë³

Ïåðîâà áóëüâ., 23
(ñïåö³àë³çîâàíà øêî-

ëà-³íòåðíàò ¹ 18)
114,20

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðó-
õîìîãî ìàéíà (çä³éñíåí-
íÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.03.2016

15% 156,88 17915,31

Â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â,
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð.
¹ 869 ÒÎÂ "Êè¿âñüêà êîìóíàëüíà êîìïàí³ÿ" ðîçðàõîâàíî òàðèô íà ïîñëóãè ç óò-
ðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñîþ: âóë. Þ. Êîí-
äðàòþêà, 5, ÿêèé ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåð-
äæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìî-
ãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 03.03.2011 ð. ¹ 307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³-
ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíêó.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèôó ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó
âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: ÒÎÂ "Êè¿âñüêà êîìóíàëüíà êîìïàí³ÿ", âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 1,
ì. Êè¿â, äî 30.06.2016 ð.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ñïîðóäæåííÿ îá'ºêòà
Êè¿âñüêèé çîîëîã³÷íèé ïàðê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ïðîâîäèòü áóä³âíèöòâî òâåðäîïàëèâíî¿ êî-

òåëüí³ äëÿ îáëàøòóâàííÿ àâòîíîìíîãî äæåðåëà òåïëîïîñòà÷àííÿ íà àëüòåðíàòèâíîìó ïðèðîäíîìó ãàç³ âè-
ä³ ïàëèâà (ïðîäóêòè ìåòàáîë³çìó òâàðèí) äëÿ îïàëåííÿ âëàñíèõ âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî êîòåëüí³, â ÿê³é âñòàíîâëþþòüñÿ òâåðäîïàëèâí³ êîòëè íà òåðèòîð³¿ Êè-
¿âñüêîãî çîîïàðêó.

Äæåðåëîì çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ÿâëÿºòüñÿ êîòåëüíÿ, â ÿê³é âñòàíîâëåíî
äâà òâåðäîïàëèâí³ êîòëè.

²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ îá'ºêòà, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³ä ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ì³ñòà ó â³ä-
ïîâ³äíîñò³ äî òåõí³÷íèõ óìîâ â³äïîâ³äíèõ ³íæåíåðíèõ ñëóæá ì³ñòà. Ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà â³äáóâàòèìåòü-
ñÿ âèä³ëåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ì³ñòà â³ä òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â â ê³ëüêîñò³
1,1642 ã/ñ òà 9,5599 ò/ð³ê. Êîíöåíòðàö³ÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá'ºê-
òà íå ïåðåâèùóâàòèìå íîðìàòèâíèõ çíà÷åíü.

Ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè ïîêàçàëè, ùî âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â³ä ä³ÿëüíîñò³ îá'ºêòà áóäå íåç-
íà÷íèì ³ ïðèéíÿòíèì äëÿ çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ.

Ðÿä ïðîåêòíèõ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â, ùî âïðîâàäæóþòüñÿ íà äàíîìó îá'ºêò³ çàáåçïå÷óþòü â³äñóòí³ñòü
âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè âèíèêíåíí³ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é.

Ç³ çâåðíåííÿìè òà ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Øåâ÷åí-
ê³âñüêèé ðàéîí, ïð. Ïåðåìîãè, 32.

Âàíººâ Êîñòÿíòèí Âîëîäèìèðîâè÷, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿, 47,
êâ. 40, âèêëèêàºòüñÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Äàðíèöüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà â ñóäîâå
çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 30 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó î 09.00 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ñîòóëåíêî
Ðà¿ñè Àíäð³¿âíè äî Âàíººâà Êîñòÿíòèíà Âîëîäèìèðîâè÷à ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ëåîíòþê Ë.Ê. â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà, 14, êàá. 4, çàë. 5.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó éîãî â³äñóòíîñò³ ç
óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

21 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó î 9.00 ñóääåþ Äàíèëèøèíèì Â.Ì. â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó
ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî
çàñ³äàííÿ ¹ 37 ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðàâà ¹ 826/3850/16 çà ïîçîâîì Ìèõàëüîâà Ì.Î. äî
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî
âèçíàííÿ íå÷èííèì òà ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 19.06.2015 ¹ 591 ïðî çàòâåðäæåííÿ
òàðèôó íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè,
7-Á òà çîáîâ'ÿçàííÿ ïåðåãëÿíóòè òàðèô íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.
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¹ ç/ï Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô, ãðí/êâ.ì â ì³ñÿöü

1 04201, ì. Êè¿â, âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 5 4,79

ÒÎÂ "ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÀ" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî òà ïîñòà-
÷àííÿ, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ðîçðàõîâàí³ â³äïî-
â³äíî äî âèìîã Ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð. ¹ 869 , ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.

Äëÿ êàòåãîð³¿ "Íàñåëåííÿ"ðîçì³ð òàðèôóíà òåïëîâóåíåðã³þ çà 1 Ãêàë ñòàíîâèòü1119,44 ãðí ç ÏÄÂ.
Äëÿ êàòåãîð³¿ "Áþäæåòí³ óñòàíîâè" ðîçì³ð òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ çà 1 Ãêàë ñòàíîâèòü

1217,05 ãðí ç ÏÄÂ.
Äëÿ êàòåãîð³¿ "²íø³ ñïîæèâà÷³" (êð³ì íàñåëåííÿ) ðîçì³ð òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ çà 1 Ãêàë

ñòàíîâèòü 1217,05 ãðí ç ÏÄÂ.
Ïëàíîâèé òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ïðè íàÿâíîñò³ êâàðòèðíîãî òà/àáî

áóäèíêîâîãî çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà îïàëåííÿ äëÿ êàòåãî-
ð³¿ "Íàñåëåííÿ" ñòàíîâèòü 1143,74 ãðí ç ÏÄÂ çà 1 Ãêàë.

Ïëàíîâèé òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà óìîâè ï³äêëþ-
÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ êàòåãîð³¿ "Íàñåëåííÿ"
ñòàíîâèòü 67,99 ãðí ç ÏÄÂ çà 1 êóá. ì.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèô³â ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó ÒÎÂ "Íîâî-
áóäîâà" 03028, ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 10 ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âè-
õîäó îãîëîøåííÿ.
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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 47962
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

«Á³áë³îòåêà 
ï³ä â³äêðèòèì íåáîì» 

Ó ÑÅÐÅÄÓ â ïàðêó «Ïîçíÿêè» ñòàðòóâàâ ãðàíä³îç-
íèé ïðîåêò «Á³áë³îòåêà ï³ä â³äêðèòèì íåáîì», ÿêèé
íå ìàº àíàëîã³â ó ³íøèõ ðàéîíàõ Êèºâà.

Îñíîâíà ìåòà çàõîäó — ïîøèðåííÿ ñåðåä ãðî-
ìàäñüêîñò³ ïîçèòèâíî¿ äóìêè ïðî ÷èòàííÿ. Ïîïó-
ëÿðèçàö³ÿ êíèãè ðåàë³çóºòüñÿ ³ç çàëó÷åííÿì äî á³á-
ë³îòåêè âñ³õ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ, àëå îñîáëèâó óâà-
ãó ïðèä³ëÿºòü ñïðèÿííþ äî ÷èòàííÿ ä³òåé.

²ç â³äêðèòòÿì òàêîãî íåçâè÷íîãî ïðîåêòó ïðè-
ñóòí³õ ïðèâ³òàëè ïðåäñòàâíèêè Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ë-
êè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè Âàñèëü Äîâæèê, Â³êòîð
Æåí÷åíêî, Ïåòðî Çàñåíêî.

Ìåòà «Á³áë³îòåêè ï³ä â³äêðèòèì íåáîì» — çðî-
áèòè â³äïî÷èíîê ä³òåé àêòèâíèì, ï³çíàâàëüíèì,
ïàì’ÿòíèì, íàïîâíåíèì ÿñêðàâèìè âðàæåííÿìè ³
ãàðíèì íàñòðîºì, à îñîáëèâî ó ë³òí³é ïåð³îä, êîëè
ó ìàëå÷³ ç’ÿâëÿºòüñÿ íàáàãàòî á³ëüøå â³ëüíîãî ÷àñó
³ éîãî âàðòî ïðîâåñòè ö³êàâî òà ç êîðèñòþ.

Êð³ì òðàäèö³éíî¿ ôóíêö³¿ îáì³íó êíèæêàìè, êíè-
ãîçá³ðíÿ ï³ä â³äêðèòèì íåáîì ïåðåäáà÷àº òàêå: á³á-
ë³îòå÷í³ ãàëÿâèíè äëÿ ìàëþê³â, á³áë³îàëüòàíêè, ï³ê-
í³êè ç àâòîðàìè, òåìàòè÷í³ â³êåíäè òà áàãàòî ³íøèõ
ö³êàâèíîê äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ.

Íà â³äêðèòòÿ ïðîåêòó çàâ³òàëè ó÷í³ øêîëè ¹ 309,
ïðåäñòàâíèêè ðàéîííèõ á³áë³îòåê, äàðíè÷àíè òà
÷èñëåíí³ ãîñò³.

«Á³áë³îòåêà ï³ä â³äêðèòèì íåáîì» òðèâàòèìå äî
23 ñåðïíÿ ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 10.00 äî 17.00 �

11 ×ÅÐÂÍß î 10.30 â Ïàðêó êóëü-
òóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì. Ì. Ðèëü-
ñüêîãî ç íàãîäè Äíÿ çäîðîâ’ÿ Ãî-
ëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ïðîâåäå çà-
õ³ä «Óêðà¿íà — ÿ 7ß» äëÿ áàãàòîä³ò-
íèõ ñ³ìåé Ãîëîñ³ºâà �

×ÅÐÂÅÍÜ âèäàâñÿ áàãàòèì íà â³ä-
çíà÷åííÿ ñòîð³÷íèõ þâ³ëÿð³â Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó. Äíÿìè ì³ñöå-
â³é ìåøêàíö³ — Òàë³ Øëüîì³âí³
Ðóäÿê — âèïîâíèëîñÿ 100 ðîê³â.

Íàðîäèëàñÿ þâ³ëÿðêà â ì³ñò³
Áðóñèë³â Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
Ï³ñëÿ ñìåðò³ áàòüê³â ç äâîõ ðîê³â
ðàçîì ³ç äâîìà ñåñòðàìè òà áðàòîì
îïèíèëàñÿ â äèòáóäèíêó Êèºâà.

Ó 1931-ìó âñòóïèëà íà ôàáðè÷-
íî-çàâîäñüê³ êóðñè ïðè ôàáðèö³
³ìåí³ Ðîçè Ëþêñåìáóðã, äå ïðàöþ-
âàëà äî 1938 ðîêó. Â ÷àñè Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè áóëà åâàêóéîâàíà
äî Ðåñïóáë³êè Áàøêèð³¿, à â 1944-
ìó—ïîâåðíóëàñÿ äî Êèºâà òà âëàø-
òóâàëàñÿ íà ðîáîòó íà ôàáðèêó

³ìåí³ Ðîçè Ëþêñåìáóðã, äå é ïðî-
ïðàöþâàëà äî âèõîäó íà ïåíñ³þ.
Òàëÿ Øëüîì³âíà áóëà çàì³æíÿ, àëå
÷îëîâ³ê â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè çíèê áåçâ³ñò³.

Äâà ðîêè òîìó ïîõîâàëà ñèíà ³
çàðàç ïðîæèâàº ç íåâ³ñòêîþ Âà-
ëåíòèíîþ Îëåêñàíäð³âíîþ.

«Ç ïåðøèõ äí³â íàçèâàþ ¿¿ ìà-
ìîþ. Ó íàñ âåëèêà, äðóæíà ðîäè-
íà. Òàëÿ Øëüîì³âíà ìàº äâîõ îíó-
ê³â. Ñòî ðîê³â — äóæå ïîâàæíèé
â³ê ³ âèìàãàº îñîáëèâîãî äîãëÿ-
äó çà ëþäèíîþ. Âäÿ÷í³ ñîö³àëüíèì
ñëóæáàì, ºâðåéñüêîìó òîâàðè-
ñòâó, ÿê³ íàì äîïîìàãàþòü», —
ðîçïîâ³ëà Âàëåíòèíà Îëåêñàí-
äð³âíà �

Íà Òðîºùèí³ îáëàøòóþòü ³íäóñòð³àëüíèé ïàðê 

Ì²ÑÜÊÀ âëàäà ìàº íàì³ð îáëàøòóâàòè íà Òðîºùè-
í³ ³íäóñòð³àëüíèé ïàðê. ßê ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ ó ³íòåðâ’þ
âèäàííþ «Ä³ëîâà ñòîëèöÿ», òàêèé ïðîåêò ïëàíóº-
òüñÿ ðåàë³çóâàòè â ðàìêàõ äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî
ïàðòíåðñòâà.

«Ïëîùà ïàðêó ìîæå áóòè â³ä 60 äî 240 ãà. Ì³ñòî
íàäàñòü çåìëþ ³, ìîæëèâî, ïîáóäóº ÷àñòèíó íåîá-
õ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Óñå ³íøå, âêëþ÷àþ÷è óïðàâ-
ë³ííÿ ìàéáóòí³ì ³íäóñòð³àëüíèì ïàðêîì ³ éîãî ðîç-
âèòîê, â³çüìå íà ñåáå ³íâåñòîð»,— ðîçïîâ³â ïàí Ïë³ñ.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ ïðîåêò ³íäóñòð³àëüíîãî ïàð-
êó çàêëàäàºòüñÿ â ïðîåêòè äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòî-
ð³¿ òà Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ñòîëèö³. Îáëàøòóâàííÿ
ïàðêó ñòàíå ìîæëèâèì ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ öèõ äî-
êóìåíò³â.

ßê íàãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê, ó Êè¿âðàä³ çàðå-
ºñòðîâàíî ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî çàïðîâàäæåííÿ äåð-
æàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà â Êèºâ³. Â³ä çâè÷íî-
ãî çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â ÷åðåç êîíêóðñè âîíî â³äð³ç-
íÿºòüñÿ ïîñò³éíîþ òà òðèâàëîþ ñï³âïðàöåþ ì³ñòà ç
ïðèâàòíîþ êîìïàí³ºþ �

«Óêðà¿íà — ÿ 7ß»

Êèÿíö³ Òàë³ Ðóäÿê – âèïîâíèëîñÿ 
100 ðîê³â 

ÍÀ ÇÀÑ²ÄÀÍÍ² ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òó-
ðèçìó òà ³íôîðìïîë³òèêè äåïóòà-
òè ïîãîäèëè íàäàííÿ Íàö³îíàëü-
íîìó ìóçåþ «Ìåìîð³àë æåðòâ Ãî-
ëîäîìîðó» ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìóçåþ.

Çàçíà÷åíà òåðèòîð³ÿ ìàº ïëî-
ùó 2,2 ãà ³ çíàõîäèòüñÿ íà âóë.
Ëàâðñüê³é, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³. Â³äïîâ³äíà çåìëÿ ïåðåáóâàº â
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ì³ñòà òà
íàäàºòüñÿ â êîðèñòóâàííÿ ìóçåþ

íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Ä³ëÿíêó çà-
áóäîâàíî, òàì ðîçì³ùåíî íåæèò-
ëîâèé áóäèíîê. Â³äïîâ³äíî äî Ïî-
äàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ðîç-
ì³ð çåìåëüíîãî ïîäàòêó ñêëàäà-
òèìå 9 074 ãðí 71 êîï. Â³äïîâ³ä-
íèé ïðîåêò ð³øåííÿ òàêîæ ïåðåä-
áà÷àº ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó «Äèðåêö³ÿ

ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ
ðîá³ò» ä³ëÿíêîþ íà âóë. ²âàíà Ìà-
çåïè, 15-à äëÿ áóä³âíèöòâà Ìåìî-
ð³àëó ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîð³â
â Óêðà¿í³. Ïðîåêò ð³øåííÿ ìàº òà-
êîæ ðîçãëÿíóòè ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-
âàííÿ �

Íà Ïå÷åðñüêó âèä³ëÿòü çåìëþ äëÿ Ìóçåþ 
«Ìåìîð³àë æåðòâ Ãîëîäîìîðó»
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