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Â³òàë³é Êëè÷êî 
çàêëèêàâ äåïóòàò³â 
Êè¿âðàäè ï³äòðèìàòè
Ðàìêîâó 
Àíòèêîðóïö³éíó 
ïðîãðàìó äëÿ Êèºâà

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî çàêëèêàâ

äåïóòàò³â Êè¿âðàäè îá’ºäíàòè çóñèëëÿ

òà ï³äòðèìàòè ÐàìêîâóÀíòèêîðóïö³é-

íó ïðîãðàìó äëÿ ì³ñòà Êèºâà ÿêíàé-

øâèäøå.Ïðî öå ìåð ñòîëèö³ çàÿâèâ ï³ä

÷àñ çàñ³äàííÿ Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè

ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³.

«Ìèíóëîãî òèæíÿ Ðàìêîâà Àíòè-

êîðóïö³éíà ïðîãðàìà äëÿ ì³ñòà Êè-

ºâà áóëà ïåðåäàíà íà ðîçãëÿä äî êî-

ì³ñ³é Êè¿âðàäè. Öåé äîêóìåíò— ïî-

íàä 100 ñòîð³íîê — ï³äãîòîâëåíèé

÷ëåíàìè Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè, ãðî-

ìàäñüêèìè åêñïåðòàìè, ñï³âðîá³ò-

íèêàìè ÊÌÄÀ íà ð³âí³ êåð³âíîãî

ñêëàäó. Ï³äòðèìêó ïðè ðîçðîáö³ íà-

äàëà ôåäåðàëüíà ïðîãðàìà óðÿäó

Í³ìå÷÷èíè Deutsche Gesellschaft fur

Internationale Zusammenarbeit (GIZ)»,—

çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî ïîä³áíèé äî-

êóìåíò º ïåðøèì äëÿ Óêðà¿íè: â³í

ì³ñòèòü ³ ³äåîëîã³þ, ³ ìåòîäîëîã³þ

áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ, îïåðóº êîí-

êðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè òà ³íäèêà-

òîðàìè åôåêòèâíîñò³.

Ó Ïðîãðàì³ ÷³òêî âèçíà÷åí³ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ çà çä³éñíåííÿ çàõîä³â,çà-

âäÿêè ÷îìó,â³äçíà÷èâ ìåð Êèºâà,ï³ä

÷àñ ðåàë³çàö³¿ áóäå ïîì³òíî,õòî óñï³ø-

íî áîðåòüñÿ ç êîðóïö³ºþ, õòî çâîë³-

êàº, à õòî â³äâåðòî ñàáîòóº àíòèêî-

ðóïö³éí³ ³í³ö³àòèâè ñòîëè÷íî¿ âëàäè.

«Òåïåð ñëîâî çà äåïóòàòàìè. Çà-

êëèêàþ âñ³ ôðàêö³¿ îá’ºäíàòè çóñèë-

ëÿ òà ï³äòðèìàòè Ðàìêîâó Àíòèêî-

ðóïö³éíó ïðîãðàìó äëÿ ì³ñòà Êèºâà

ÿêíàéøâèäøå,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é

Âîëîäèìèðîâè÷.— Áî ò³ëüêè îäèí

øòðèõ: íàïðèêëàä, ùå â âåðåñí³ ìè-

íóëîãî ðîêó ÿ ïåðåäàâ íà ðîçãëÿä

Êè¿âðàäè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî îáî-

â’ÿçêîâèé êîíêóðñíèé â³äá³ð äèðåê-

òîð³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.Ìè-

íóëî 8 ì³ñÿö³â, à ð³øåííÿ òàê ³ íå

óõâàëåíå. ×îìó? ßê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè

íå áàæàþòü çàïðîâàäæåííÿ ïðîçî-

ðîãî ïðîöåñó? Ìè ïîâèíí³ îá’ºäíó-

âàòè çóñèëëÿ â áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ,

à íå çàòÿãóâàòè çàïðîâàäæåííÿ çì³í,

ÿê³ óíåìîæëèâëÿòü êîðóïö³þ»,—ï³ä-

êðåñëèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ðåìîíò íà Ï³âäåííîìó
ìîñòó ÷àñòêîâî 
çàâåðøåíî

Ó ñóáîòó, 11 ÷åðâíÿ, ï³äïðèºìñòâà

ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» çàê³í÷èëè ðåìîíò

ä³ëÿíêè ìåòàëåâî¿ ïðîãîíîâî¿ áó-

äîâè âçäîâæ òðîòóàðó íà Ï³âäåííî-

ìó ìîñòó.

Ó íåä³ëþ,12 ÷åðâíÿ,ðóõ òðàíñïîð-

òó Ï³âäåííèì ìîñòîì ïîâí³ñòþ â³ä-

íîâëåíî. Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ðîç-

ïî÷íåòüñÿ íàñòóïíèé åòàï — ðåìîíò

ìåòàëåâî¿ ïðîãîíîâî¿ áóäîâè âçäîâæ

ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó.

íîâèíè

ÏÎÏÐÈ ïðîõîëîäíó ïîãîäó íà
â³äêðèòòÿ â³äðåñòàâðîâàíîãî
ïàðêó çàâ³òàëè ñîòí³ îáîëîíö³â
òà ò³, çàâäÿêè êîìó âäàëîñÿ â³ä-
ðîäèòè òà îáëàøòóâàòè öåé êó-
òî÷îê: ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè, çå-
ëåíáóä³âö³, ìåöåíàòè. Â³äêðèâ

«çåëåíèé îá’ºêò» çà-
ñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ç ïèòàíü
ì³ñöåâîãî ñàìîâ-
ðÿäóâàííÿ Îëåê-
ñ³é Ðåçí³êîâ.

«Àêòèâí³ ìåøêàíö³ Îáîëîí³
âæå íå ïåðøèé ð³ê áèëèñÿ çà ïî-
âåðíåííÿ êðàñè ïàðêó. Çàâäÿêè
¿õ  àêòèâíîñò³ òà çà äîïîìîãè
ì³ñüêî¿ âëàäè âäàëîñÿ ïîâåðíó-

òè ïàðêó éîãî îáëè÷÷ÿ. ß çàâæäè
êàçàâ: ÿêùî îá’ºäíàòè çóñèëëÿ,
òî ìîæíà ãîðè çâåðíóòè. Ïàðê
«Îáîëîíü» ñüîãîäí³ — ÿñêðàâèé
ïðèêëàä òîìó. ß ùèðî âäÿ÷íèé
ÃÎ «Ïàðê Íàòàëêà» òà óñ³ì, õòî
äîêëàâ çóñèëü äî îíîâëåííÿ îàçè.
Çàçíà÷ó, ùî êè¿âñüêà ðàäà âèä³-
ëèëà 1,7 ì³ëüéîíà ãðí íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ óðî÷èùà, ³ öå ëèøå ïåð-
øèé òðàíø íà ðîçâèòîê «Íàòàë-
êè»!» — ðîçïîâ³â Îëåêñ³é Þð³éî-
âè÷.

Íåçàáàðîì 7 ãåêòàð³â çåìë³ ìà-
þòü âì³ñòèòè ó ñîá³ ð³çíîìàí³òí³
êëóìáè, àëå¿, ôîíòàí, áóäèíî÷êè,
äèòÿ÷ó ³ãðîâó çîíó, ñïîðòèâíó çî-
íó ç³ çíàðÿääÿì äëÿ ðîëåð³â,

ñêåéòáîðäèñò³â. Çîíà âîðêàóòó
çíàéäå ñîá³ ì³ñöå íà ïëÿæ³ á³ëÿ
ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêó âîëåé-
áîëó òà áàñêåòáîëó. Çàïëàíîâàí³
ÿñêðàâ³ ëàâè, ÿê³ áóäóòü ñâ³òèòè-
ñÿ âíî÷³ â³ä ñîíÿ÷íèõ áàòàðåé òà
áåçêîøòîâíèé Wi-Fi. Âæå íà áå-
ðåç³ Äí³ïðà ç’ÿâèâñÿ ñïðàâæí³é
êîðàáåëü äëÿ þíèõ ìîðÿê³â — íî-
âèé ³ãðîâèé ìàéäàí÷èê.

Òàºìíè÷èì äîíèí³ ââàæàºòü-
ñÿ òóíåëü â óðî÷èù³ «Íàòàëêà»,
ÿêîãî í³áè íå ³ñíóº. Â 1936 ðîö³
ï³ä Äí³ïðîì ðîçïî÷àëîñÿ áóä³â-
íèöòâî îá’ºêòà, ÿêèé íåìîæëèâî
çíàéòè í³ íà îäí³é ç ³ñíóþ÷èõ êàðò
ñüîãîäåííÿ. Òóíåëü-ïðèìàðà çà-
÷àðîâóº ñâîºþ çàãàäêîâ³ñòþ âñ³õ
â³äâ³äóâà÷³â. À ðó¿íè øîó-ïàðêà
«Çîëîò³ âîðîòà» ñòàëè ñïðàâæí³ì
ì³ñöåì äëÿ íåçâè÷àéíèõ ôîòîñå-
ñ³é! Ó 1999 ðîö³ öå ì³ñöå ãîìîí³-
ëî æèòòÿì: åêñòðèì-øîó, ëèöàð-
ñüê³ áî¿, öèãàíñüê³ ôåñòèâàë³, ðîê-
êîíöåðòè òà ì³ñöå, äå ìîæíà áó-
ëî çóñòð³òè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü
êîâàë³â òà ìàéñòð³â ç ëîçîïëåò³í-
íÿ. Íèí³ ðó¿íè ïîðîñëè çåëåííþ
³ íåñóòü ó ñîá³ ïîäèõ ìèíóëîãî.

Çàðàç â óðî÷èù³ «Íàòàëêà» îá-
ëàøòîâàíî 3,7 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ
ìåòð³â äîð³æîê, âèñàäæåíî ïî-
íàä 15 òèñÿ÷ êâ³ò³â, 60 äåðåâ, ïî-
íàä 4 ãåêòàðè ãàçîíó, âñòàíîâëå-
íî 20 ëàâ òà 20 óðí, àëå öå ëèøå
ïî÷àòîê!

Ï³ä áóðõëèâ³ îïëåñêè ãîñò³ çó-
ñòð³ëè íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³
óðî÷èùà «Íàòàëêà» ó÷í³â Êè¿â-
ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ
ç ï³ñíåþ «Âåñíà Â³âàëüä³». Íåé-
ìîâ³ðíîþ àòìîñôåðîþ îêóòàëèñü
êàðòèíè þíèõ õóäîæíèê³â 
øêîëè ìèñòåöòâ ¹ 5, ÿê³ ç íàò-
õíåííÿì âîäèëè ïåíçëåì ïî àð-
êóøó ïàïåðó.

«Ìè ñòâîðþºìî çåëåíèé ïóá-
ë³÷íèé ïðîñò³ð äëÿ êîæíîãî, êîì-
ôîðò ³ çàòèøîê ó ðîáîò³ êîìóíàëü-
íèê³â ïåðåäî âñ³ì. Äÿêóþ îáîëîí-
öÿì-çåëåíáóä³âöÿì çà àêòèâíó
ñóìë³ííó ðîáîòó! Áî çà êîðîòêèé
÷àñ çàõàðàùåí³ñòü ïåðåòâîðèëàñü
íà ñïðàâæí³é êîìôîðòíèé ìàé-
äàí÷èê ó ì³ñò³ ïîðó÷ ç ð³êîþ, ùî
òðèìàº ðóêó íà ïóëüñ³ íàøîãî áó-
äåííîãî æèòòÿ ³ ñïîíóêàº ùîäíÿ

ñòàâàòè êðàùè-
ìè!» — çàçíà÷èâ 
â. î. ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÊÎ «Êè-
¿âçåëåíáóä» ªâãåí
Êóãóê.

«Ìè áåçìåæíî âäÿ÷í³ âñ³ì,
õòî ïåðåòâîðèâ öåé çàíåäáàíèé
êóòî÷îê Îáîëîí³ íà ïðåêðàñíó
îàçó,— ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó»
ì³ñöåâà ìåøêàíêà Âàëåíòèíà
Ñòðàò³é÷óê.— Â³äòåïåð ðàçîì ç
îíóêàìè ïëàíóºìî ùîäíÿ â³ä-
â³äóâàòè öå ÷óäîâå ì³ñöå â³äïî-
÷èíêó» �

Äðóãå æèòòÿ çåëåíî¿ îàçè
� Ïàðê «Îáîëîíü» â óðî÷èù³ Íàòàëêà ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â³äêðèëè 

äëÿ â³äâ³äóâà÷³â

Íåçâè÷àéíå ì³ñöå ç ³ñòîðè÷íèìè ïàì’ÿòêàìè, ÿê³
ñòâîðþþòü àòìîñôåðó òàºìíè÷îñò³, óðî÷èùå ç
áåçë³÷÷þ çàòèøíèõ ì³ñöü äëÿ â³äïî÷èíêó ðàäî ÷å-
êàº íà â³äâ³äóâà÷³â. Ùå ð³ê ïîòîìó ÷àñòèíà ïàðêó
«Îáîëîíü» íàãàäóâàëà çàáóòå ì³ñöå ç ðó¿íàìè òà
òóíåëåì-ïðèìàðîþ. Àëå çàâäÿêè ñï³ëüí³é ðîáîò³
íåáàéäóæèõ ìåøêàíö³â, ìåöåíàò³â, àêòèâ³ñò³â,
ðàéîííî¿ âëàäè òà ì³ñöåâèõ çåëåíáóä³âö³â, çà ï³ä-
òðèìêè ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, óðî÷èùå «Íà-
òàëêà» îòðèìàëî äðóãå æèòòÿ.

Àíàñòàñ³ÿ ØÀÏÎÐÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ï³ñëÿ êàïðåìîíòó â ïàðêó «Îáîëîíü» â óðî÷èù³ «Íàòàëêà» îáëàøòîâàíî 3,7 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â äîð³æîê, âèñàäæåíî ïîíàä 15 òèñÿ÷ êâ³ò³â, 60 äåðåâ 
òà ïîíàä 4 ãåêòàðè ãàçîíó, âñòàíîâëåíî 20 ëàâ òà óðí
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БІЛОРУСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ»
на вул. Озерній, 3 (літ. А) в Оболонському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування автозаправної 
станції з подальшою реконструкцією

Рішення Київської міської ради № 204/1069 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеB

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БІЛОРУСЬКІ НАФТОПРОДУКB
ТИ» на вул. Озерній, 3 (літ. А) в Оболонському районі м. Києва та додані документи, враховуючи звернення (згоB
ду) комунального підприємства «Київський метрополітен» від 21.05.2013 № 2162, керуючись статтями 9, 79B1,
123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статB
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�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ТОРГОВИЙ�ДІМ�«БІЛОРУСЬКІ�НАФТО-

ПРОДУКТИ»�на�в�л.�Озерній,�3�(літ.�А)�в�Обо-

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

0,06�:а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

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

дов:остро�ов��оренд��на�10�ро�ів�для�е�спл�-

атації�та�обсл�:ов�вання�автозаправної�станції

з�подальшою�ре�онстр��цією�з:ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(№�К-22894).

2�Надати�дозвіл�на�розроблення�технічної

до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��зе-

мельної�ділян�и�площею�16,4763�:а�(�адастро-

вий� номер� 8000000000:� 78:035:0002)� на�

в�л.�Озерній,�3�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�я�а�переб�ває�в�постійном���орист�ванні

�ом�нально:о�підприємства�«Київсь�ий�метро-

політен»�на�підставі�державно:о�а�та�на�право

постійно:о��орист�вання�земельною�ділян�ою,

зареєстровано:о�в��низі�записів�реєстрації�дер-

жавних�а�тів�на�право�власності�на�землю�та�на

право�постійно:о��орист�вання�землею,�до:о-

ворів�оренди� землі� за�№ 04-9-00009�від

17.12.2004,�з��рах�ванням�п�н�т��1�цьо:о�рі-

шення.

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

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

ради�з�питань�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 припинення комунальному підприємству з питань 
будівництва житлових будинків «ЖитлоінвестбудBУКБ» права

постійного користування земельною ділянкою на вул. Сергія 
Лазо (у дворах будинків № 4 та № 6) 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 386/1251 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до пункту «а» статті 141, пунктів 3, 4 статті 142 Земельного кодексу України, розглянувши заяву
комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «ЖитлоінвестбудBУКБ» від 30.07.2014 № 114/3366,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити��ом�нальном��підприємств��з

питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житло-

інвестб�д-УКБ»�право�постійно:о��орист�вання

земельною�ділян�ою�площею�1,2897�:а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:66:147:0028)�на�

в�л.�Сер:ія�Лазо�(��дворах�б�дин�ів�№ 4�та�№ 6)

��Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва,�наданою���по-

стійне��орист�вання�для�б�дівництва�житлових

б�дин�ів�з�пар�ін:ами�відповідно�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009�№ 760/2829

«Про�надання��ом�нальном��підприємств��з�пи-

тань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоін-

вестб�д-УКБ»�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва�житлово:о�б�дин���з�пар�ін:ом�на�в�л.�Сер-

:ія�Лазо�(��дворах�б�дин�ів�№ 4�та�№ 6)���Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва»�та�від�25.03.2010

№ 549/3987�«Про�внесення�змін�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009�№ 760/2829

«Про�надання��ом�нальном��підприємств��з�пи-

тань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоін-

вестб�д-УКБ»�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва�житлово:о�б�дин���з�пар�ін:ом�на�в�л.�Сер-

:ія�Лазо�(��дворах�б�дин�ів�№ 4�та�№ 6)���Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�№�А-21207).

2.�Ком�нальном��підприємств��з�питань�б�дів-

ництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»

поверн�ти�до�Департамент��земельних�рес�рсів

ви�онавчо:о�ор:ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�державний

а�т�на�право�постійно:о��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�від�17.05.2010�№ 09-9-00066.

3.�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 відмову суб’єкту підприємницької діяльності — фізичній
особі Коржу Роману Васильовичу в поновленні договору оренди

земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування торговельного павільйону на вул. Радунській,

18Bа 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 № 381/1246 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 9, 93, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про оренB
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 клопотання суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної осоB
би Коржа Романа Васильовича від 30.11.2010 про поновлення договору оренди земельної ділянки та врахоB
вуючи рішення Господарського суду міста Києва від 30.08.2009 у справі № 36/265, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�с�б’є�т��підприємниць�ої�ді-

яльності —�фізичній�особі�Корж��Роман��Ва-

сильович��в�поновленні�до:овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�30.03.2007�№ 62-6-00395

площею� 0,0100� :а� (�адастровий� номер

8000000000:62:077:0127),���ладено:о�між�

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

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

жем�Романом�Васильовичем�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл�:ов�вання�тор:овельно-

:о�павільйон��на�в�л.�Рад�нсь�ій,�18-а���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�рішен-

ня� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 02.02.2006

№ 47/3138�«Про�передач��с�б’є�т��підприєм-

ниць�ої�діяльності —�фізичній�особі�Корж��Ро-

ман��Васильович��земельної�ділян�и�для�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�:ов�вання�тор-

:овельно:о�павільйон��на�в�л.�Рад�нсь�ій,�18-а

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�

№�А-20268).

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�0,01�:а�для�б�дівництва�ма-

:азин��на�в�л.�Рад�нсь�ій,�18-а���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�щодо�можливості�її�прода-

ж��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�с�б’є�та�підприємниць-

�ої�діяльності —�фізичн��особ��Коржа�Романа

Васильовича�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�0,01�:а�для�б�дівництва�ма:ази-

н��на�в�л.�Рад�нсь�ій,�18-а���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва.

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�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 відмову товариству з обмеженою відповідальністю «ЯР» 
в поновленні договору оренди земельної ділянки 

для розміщення, експлуатації та обслуговування тимчасового
виставкового павільйону на вул. Братиславській, 13 

у Дніпровському районі м. Києва та визначення переліку 
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу 

права їх оренди на земельних торгах
Рішення Київської міської ради № 380/1245 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 9, 93, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про оренB
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 лист товариства з обмеженою відповідальністю «ЯР» від 12.09.2012
№ 102/09 про поновлення договору оренди земельної ділянки та враховуючи те, що орендарем не виконаB
но умов договору оренди, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

відальністю�«ЯР»�в�поновленні�до:овор��оренди

земельної�ділян�и�від�26.12.2007�№ 66-6-00446

площею� 0,0519� :а� (�адастровий� номер

8000000000:66:032:0025),� ��ладено:о�між�

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

меженою�відповідальністю�«ЯР»�для�розміщен-

ня,�е�спл�атації�та�обсл�:ов�вання�тимчасово:о

вистав�ово:о�павільйон��на�в�л.�Братиславсь�ій,

13���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.12.2006

№309/366�«Про�передач��земельної�ділян�и�то-

вариств��з�обмеженою�відповідальністю�«ЯР»

для�розміщення,�е�спл�атації�та�обсл�:ов�ван-

ня�тимчасово:о�вистав�ово:о�павільйон��на�в�л.

Братиславсь�ій,�13���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва»�(справа�№�А-20387).

2.�Надати�Департамент��земельних�рес�рсів

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

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

2.1.�На�опрацювання�земельної�ділян�и�орі-

єнтовною�площею�0,32�:а�для�розміщення�

об’є�та�з�продаж��рослинної�прод��ції�на�в�л.

Братиславсь�ій,�13���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�щодо�можливості�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��права�її�оренди�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�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ЯР»�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��права�оренди�земельної�ді-

лян�и�орієнтовною�площею�0,32�:а�для�розмі-

щення�об’є�та�з�продаж��рослинної�прод��ції

на�в�л.�Братиславсь�ій,�13���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва.

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�зазначеної�в�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�цьо-

:о�рішення�земельної�ділян�и�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�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
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Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю фірмі «ПЛАНЕТА» ЛТД договору 

оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування літнього майданчикаBкафе на вул. Артема, 11

(літ. А) у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 309/1174 від 20 березня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши клопотання товариства з обмеB
женою відповідальністю фірми «ПЛАНЕТА» ЛТД про поновлення договору оренди земельної ділянки від
20.06.2014 № КОПB0206, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�ро�ів�до:овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�12.10.2004�№ 91-6-00343�(з

�рах�ванням��:оди�про�поновлення�та�про�вне-

сення�змін�та�доповнень�до�до:овор��оренди�зе-

мельної� ділян�и� від� 19.01.2011�

№ 91-6-00921)�площею�0,0206�:а�(�адастровий

номер�8000000000:91:168:0012),���ладений�між

Київсь�ою�місь�ою�радою�і�товариством�з�

обмеженою� відповідальністю� фірмою�

«ПЛАНЕТА» ЛТД�для�е�спл�атації�та�обсл�:ов�-

вання�літньо:о�майданчи�а-�афе�на�в�л.�Арте-

ма,�11�(літ.�А)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�на�підставі�п�н�т��31�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�27.05.2004�№ 281/1491�«Про�надан-

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

ня�права��орист�вання�землею»�(справа�А-21138).

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

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

ної�ділян�и�від�12.10.2004�№ 91-6-00343�(з��ра-

х�ванням��:оди�про�поновлення�та�про�вне-

сення�змін�та�доповнень�до�до:овор��оренди

земельної�ділян�и�від�19.01.2011�№ 91-6-00921),

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

за�онодавства.

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

тю�фірмі�«ПЛАНЕТА»�ЛТД:

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

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

чені�за�онодавством,�для���ладання�додат-

�ової��:оди�про�поновлення�до:овор��орен-

ди� земельної� ділян�и� від� 12.10.2004�

№ 91-6-00343�(з��рах�ванням��:оди�про�по-

новлення�та�про�внесення�змін�та�доповнень

до�до:овор��оренди�земельної�ділян�и�від

19.01.2011�№ 91-6-00921).

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

партамент��земельних�рес�рсів�від�15.09.2014

№ 057041-9292.

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 промисловоBтехнічній компанії 
у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю 

«АГРОМАТ» договору оренди земельної ділянки 
для реконструкції, експлуатації та обслуговування 

складуBангару на вул. Лісорубній, 1 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 366/1231 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду

землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуванB
ня земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення промисловоBтехнічної компанії у
вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОМАТ» від 16.07.2014 № КОПB0229, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�ро�ів�до:овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�20.10.2009�№ 75-6-00477

площею� 0,1499� :а� (�адастровий� номер

8000000000:75:445:0013),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�промислово-тех-

нічною��омпанією���ви:ляді�товариства�з�об-

меженою�відповідальністю�«АГРОМАТ»�для

ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та�обсл�:ов�ван-

ня�с�лад�-ан:ар��на�в�л.�Лісор�бній,�1���Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02.04.2009

№ 276/1332�«Про�передач��земельних�діля-

но��промислово-технічній��омпанії���ви:ляді

товариства�з�обмеженою�відповідальністю

«АГРОМАТ»�для�ор:анізації�розвантаж�валь-

но:о�майданчи�а�та�влашт�вання�під’їзних

шляхів�на�в�л.�Генерала�На�мова,�3�та�для

ре�онстр��ції,�обсл�:ов�вання�та�е�спл�ата-

ції�с�лад�-ан:ар��на�в�л.�Лісор�бній,�1���Свя-

тошинсь�ом�� районі� м.� Києва»� (справа�

№�А-21167).

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

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

ної�ділян�и�від�20.10.2009�№ 75-6-00477,

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

за�онодавства.

3.�Промислово-технічній��омпанії���ви:ля-

ді�товариства�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«АГРОМАТ»:

3.1.�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��менти,�ви-

значені�за�онодавством,�для���ладання�до-

дат�ової��:оди�про�поновлення�до:овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�20.10.2009

№ 75-6-00477.

3.2.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

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

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

до:овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

поряд���та�випад�ах,�встановлених�за�оно-

давством.

3.3.�Ви�онати�вимо:и,�ви�ладені�в�листі

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�28.01.2015

№ 057041-1190.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо:о�рішен-

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

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

хіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення промисловоBтехнічній компанії 
у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю 

«АГРОМАТ» договору оренди земельної ділянки 
для організації розвантажувального майданчика 

та влаштування під’їзних шляхів на вул. Генерала Наумова, 3 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 367/1232 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду земB

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве саB
моврядування в Україні» та враховуючи звернення промисловоBтехнічної компанії у вигляді товариства з
обмеженою відповідальністю «АГРОМАТ» від 16.07.2014 № КОПB0228, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Поновити�на�15�ро�ів�до:овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�19.10.2009�№ 75-6-00476

площею�0,1326�:а�(�адастровий�номер

8000000000:75:445:0012),���ладений�між

Київсь�ою�місь�ою�радою�та�промислово-

технічною��омпанією���ви:ляді�товариства

з�обмеженою�відповідальністю�«АГРОМАТ»

для�ор:анізації�розвантаж�вально:о�май-

данчи�а�та�влашт�вання�під’їзних�шляхів�на

в�л.�Генерала�На�мова,�3���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва�на�підставі�рішення�Ки-

ївсь�ої� місь�ої� ради� від� 02.04.2009

№ 276/1332�«Про�передач��земельних�ді-

ляно��промислово-технічній��омпанії���ви-

:ляді�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«АГРОМАТ»�для�ор:анізації�розван-

таж�вально:о�майданчи�а�та�влашт�вання

під’їзних�шляхів�на�в�л.�Генерала�На�мова,

3�та�для�ре�онстр��ції,�обсл�:ов�вання�та�е�с-

пл�атації�с�лад�-ан:ар��на�в�л.�Лісор�бній,�1

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»�(спра-

ва�№�А-21166).

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

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

ної�ділян�и�від�19.10.2009�№ 75-6-00476,

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

за�онодавства.

3.�Промислово-технічній��омпанії���ви:ля-

ді�товариства�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«АГРОМАТ»:

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

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

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

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

значені�за�онодавством,�для���ладання�до-

дат�ової��:оди�про�поновлення�до:овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�19.10.2009

№ 75-6-00476.

3.2.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

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

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

до:овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

поряд���та�випад�ах,�встановлених�за�оно-

давством.

3.3.�Ви�онати�вимо:и,�ви�ладені�в�листі

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�28.01.2015

№ 057041-1193.

4.�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 внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 03.09.2012 № 82B6B00666 на вул. Саперне поле, 5 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 383/1248 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариства з
обмеженою відповідальністю «СЕРВІСBТЕХНОБУД» від 29.07.2014 № КОПB0236, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�до:овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�03.09.2012�№ 82-6-00666�пло-

щею� 3,4531� :а� (�адастровий� номер

8000000000:79:061:0077),���ладено:о�між�

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

меженою�відповідальністю�«СЕРВІС-ТЕХНО-

БУД»�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�24.05.2012�№ 613/7950�«Про�передач�

товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«СЕР-

ВІС-ТЕХНОБУД»�земельної�ділян�и�для�б�дів-

ництва,�е�спл�атації�та�обсл�:ов�вання�житло-

во:о��омпле�с��з�об’є�тами�соціально-:ромад-

сь�о:о�призначення�та�пар�ін:ами�зі�знесен-

ням�існ�ючих�б�дівель�та�спор�д�на�в�л.�Са-

перне�поле,�5���Печерсь�ом��районі�м.�Києва»,

а�саме:

— слова�та�цифр��«�орот�остро�ов��оренд�

на�5�ро�ів»�замінити�словами�та�цифрами�«дов-

:остро�ов��оренд��на�15�ро�ів»�(справа�А-21178).

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

тю�«СЕРВІС-ТЕХНОБУД»:

2.1.�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�внесення�змін�до�до:овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�03.09.2012�№ 82-6-00666.

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

партамент��земельних�рес�рсів�від�16.01.2015

№ 057041-500.

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

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Дніпровському

районному управлінню Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві 

для обслуговування адміністративних будівель на вул. Петра 
Запорожця, 19Bа, 19Bб у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 349/1214 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дерB
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоB
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місьB
ка рада

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

ведення�земельної�ділян�и�площею�0,1073�:а

(�адастровий�номер�8000000000:66:074:0002)

Дніпровсь�ом��районном���правлінню�Голов-

но:о��правління�Міністерства�вн�трішніх�справ

У�раїни�в�місті�Києві�для�обсл�:ов�вання�ад-

міністративних�б�дівель�на�в�л.�Петра�Запо-

рожця,�19-а,�19-б���Дніпровсь�ом��районі�

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

та�:ромадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-4412).

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
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Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «КАТЕХ ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будівлі складу на просп. Московському, 

15Bа (літ. В) в Оболонському районі м. Києва 
та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 310/1175 від 20 березня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариB

ства з обмеженою відповідальністю «КАТЕХ ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ» від 28.04.2014 № КОПB0179, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до:овір�оренди

земельної�ділян�и�від�24.05.2004�№ 78-6-

00169�площею�0,4044�:а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:78:130:0036),���ладений

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

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«КА-

ТЕХ�ІНТЕРНЕШНЛ�ТРЕЙДІНГ»�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл�:ов�вання�б�дівлі�с�лад��на�

просп.�Мос�овсь�ом�,�15-а�(літ.�В)�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�п�н�-

т��12�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

23.12.2003�№ 317/1192�«Про�оформлення

права��орист�вання�земельними�ділян�ами»

(справа�№�А-21092).

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

ної�ділян�и�від�24.05.2004�№ 78-6-00169,�а�са-

ме:�слова�та�цифри�«просп.�Мос�овсь�ий,�15-

в»�замінити�словами�та�цифрами�«просп.�Мос-

�овсь�ий,�15-а�(літ.�В)».

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

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

ної�ділян�и�від�24.05.2004�№ 78-6-00169,�під-

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

�онодавства.

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

тю�«КАТЕХ�ІНТЕРНЕШНЛ�ТРЕЙДІНГ»:

4.1.�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�04.08.2014

№ 05704-7402.

4.2.�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�24.05.2004�№ 78-6-00169

та�внесення�змін�до�ньо:о.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Святошинському районному управлінню 
Головного управління МВС України в місті Києві 
для обслуговування адміністративного будинку 

Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві 
на просп. Перемоги, 109 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 344/1209 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дерB
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоB
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місьB
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,7125

:а�(�адастровий�номер�8000000000:75:179:0001)

Святошинсь�ом��районном���правлінню�Го-

ловно:о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві

для�обсл�:ов�вання�адміністративно:о�б�дин-

���Святошинсь�о:о�РУ�ГУМВС�У�раїни�в�м.�Ки-

єві�на�просп.�Перемо:и,�109���Святошинсь�о-

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

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

Д-6603,�заява�ДЦ�№ 01013-000143450-014�від

05.08.2014).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Головному 

управлінню Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві
для обслуговування адмінбудинку, гуртожитку, дитячого 
майданчика та гаражів на просп. Червонозоряному, 152Bа 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 345/1210 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дерB
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоB
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місьB
ка рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�Головном���прав-

лінню�Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в

місті�Києві�площею�1,7814�:а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:79:141:0042)�для�обсл�:ов�-

вання�адмінб�дин��,�:�ртожит��,�дитячо:о�май-

данчи�а�та�:аражів�на�просп.�Червонозоряно-

м�,�152-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

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

сь�ої� заб�дови,� справа� Д-5775,� заява�

ДЦ�№ 01005-000145758-014�від�28.08.2014).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Солом’янському районному управлінню 

Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 
в місті Києві для експлуатації та обслуговування адміністративB

ної будівлі на просп. Повітрофлотському, 49 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 348/1213 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дерB
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоB
врядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,3015

:а�(�адастровий�номер�8000000000:72:442:0027)

Солом’янсь�ом��районном���правлінню�Голов-

но:о��правління�Міністерства�вн�трішніх�справ

У�раїни�в�місті�Києві�для�е�спл�атації�та�обсл�-

:ов�вання�адміністративної�б�дівлі�на�просп.

Повітрофлотсь�ом�,�49���Солом’янсь�ом��райо-

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

вої�та�:ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01103-

000144879-014�від�19.08.2014,�справа�Д-6930).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
14.07.2011 № 482/5869 «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
середній загальноосвітній школі № 226 загальноосвітньому 
навчальному закладу I — III ступенів на вул. Прирічній, 19Bє 

в Оболонському районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації будівель і споруд закладу освіти»

Рішення Київської міської ради № 385/1250 від 2 квітня 2015 року
Враховуючи протокольне доручення засідання тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з

питань перевірки легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих після травня 2006 року (від 06.11.2014),
керуючись статтею 9 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щоB
до розмежування земель державної та комунальної власності», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�14.07.2011�№ 482/5869�«Про�на-

дання�дозвол��на�розроблення�прое�т��зем-

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

середній�за:альноосвітній�ш�олі�№ 226�за:аль-

ноосвітньом��навчальном��за�лад��I —�III�ст�-

пенів�на�в�л.�Прирічній,�19-є�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�для�обсл�:ов�вання�та�е�спл�-

атації�б�дівель�і�спор�д�за�лад��освіти»,�а�са-

ме:

— ��п�н�ті�1�цифри�та�слово�«1,429�:а»�замі-

нити�цифрами�та�словами�«2,77�:а�(земельна

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

:ромади�міста�Києва)»�(справа�А-21370).

2.�Додато��до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�14.07.2011�№ 482/5869�«Про�надання

дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�середній

за:альноосвітній�ш�олі�№ 226�за:альноосвіт-

ньом��навчальном��за�лад��I —�III�ст�пенів�на

в�л.�Прирічній,�19-є�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�для�обсл�:ов�вання�та�е�спл�атації

б�дівель�і�спор�д�за�лад��освіти»�ви�ласти�в

реда�ції�з:ідно�з�додат�ом�до�цьо:о�рішення.

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�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 «Арктика» договору оренди земельної

ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів на вул.
Жмеринській, 24 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 375/1240 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши листBповідомлення коопеB

ративу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Арктика» від 23.10.2014 № КОПB0459, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�24.02.2009�№ 75-6-00443

площею� 0,1371� :а� (�адастровий� номер

8000000000:75:225:0027),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та��ооперативом�по

б�дівництв��та�е�спл�атації�індивід�альних�:а-

ражів�«Ар�ти�а»�для�е�спл�атації�та�обсл�:о-

в�вання�:аражів�на�в�л.�Жмеринсь�ій,�24���Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01.10.2007

№ 456/3290�«Про�передач��земельних�діляно�

�ооператив��по�б�дівництв��та�е�спл�атації�ін-

дивід�альних�:аражів�«Ар�ти�а»�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл�:ов�вання�:аражів�на�в�л.�Жмерин-

сь�ій,�24���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»

(справа�№�А-21292).

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

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

ної�ділян�и�від�24.02.2009�№ 75-6-00443,�під-

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

�онодавства.

3.�Кооператив��по�б�дівництв��та�е�спл�ата-

ції�індивід�альних�:аражів�«Ар�ти�а»:

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�24.02.2009�№ 75-6-00443.

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�09.12.2014

№ 057041-13877.

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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Дніпровському районному управлінню 

Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 
в місті Києві для експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку на вул. Каунаській, 14/1 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 347/1212 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень ЗаB

кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,5849

:а�(�адастровий�номер�8000000000:63:188:0051)

Дніпровсь�ом��районном���правлінню�Голов-

но:о��правління�Міністерства�вн�трішніх�справ

У�раїни�в�місті�Києві�для�е�спл�атації�та�обсл�-

:ов�вання� адміністративно:о� б�дин��� на�

в�л.�Ка�нась�ій,�14/1���Дніпровсь�ом��районі�

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

та�:ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�05.08.2014

№ 01013-000143444-014,�справа�Д-6920).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Дніпровському районному управлінню 

Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 
в місті Києві для експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку на вул. Лобачевського, 23Bб 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 346/1211 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень ЗаB

кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

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

ведення�земельної�ділян�и�площею�0,3195�:а

(�адастровий�номер�8000000000:66:035:0004)

Дніпровсь�ом��районном���правлінню�Головно-

:о��правління�Міністерства�вн�трішніх�справ�У�ра-

їни�в�місті�Києві�для�е�спл�атації�та�обсл�:о-

в�вання� адміністративно:о� б�дин��� на�

в�л.�Лобачевсь�о:о,�23-б���Дніпровсь�ом��райо-

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

та—�:ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�05.08.2014

№ 010013-000143446-014,�справа�Д-6921).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін в додаток до рішення Київської міської ради
від 28.02.2013 № 89/9146 «Про внесення змін до договорів 

оренди земельних ділянок у частині приведення розміру річної
орендної плати у відповідність до положень статті 288 

Податкового кодексу України»
Рішення Київської міської ради № 384/1249 від 2 квітня 2015 року

У зв’язку з тим, що умови договорів оренди земельних ділянок відповідають статті 288 Податкового коB
дексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Ви�лючити�з�додат�а�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�28.02.2013�№ 89/9146�«Про

внесення�змін�до�до:оворів�оренди�земельних

діляно����частині�приведення�розмір��річної

орендної�плати���відповідність�до�положень

статті�288�Подат�ово:о��оде�с��У�раїни»�п�н�-

ти�28,�82,�135,�714,�776,�920,�1009,�1199,�1287

(справа�№�А-20837).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«Молодіжний житловий комплекс «Оболонь» договору оренди

земельної ділянки для будівництва житлового будинку 
з вбудованоBприбудованими приміщеннями на перетині 

вул. Боженка та вул. Лабораторної у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 369/1234 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи листBзвернення товариства з
обмеженою відповідальністю «Молодіжний житловий комплекс «Оболонь» від 30.06.2011 № 187, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ної�ділян�и�від�13.10.2003�№ 79-6-00148�(з��ра-

х�ванням��:оди�від�03.11.2006�№ 79-6-00445)

площею� 0,4517� :а� (�адастровий� номер

8000000000:79:035:0015),���ладений�між�Київ-

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

женою�відповідальністю�«Молодіжний�житловий

�омпле�с�«Оболонь»�для�б�дівництва�житлово-

:о�б�дин���з�вб�довано-приб�дованими�примі-

щеннями�на�перетині�в�л.�Божен�а�та�в�л.�Лабо-

раторної���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�на�під-

ставі�п�н�т��2�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

10.07.2003�№ 638-1/798�«Про�надання�і�вил�-

чення�земельних�діляно��та�припинення�права

�орист�вання�землею»�(справа�№�А-19361).

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

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

ної�ділян�и�від�13.10.2003�№ 79-6-00148�(з��ра-

х�ванням��:оди�від�03.11.2006�№ 79-6-00445),

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

за�онодавства.

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

тю�«Молодіжний�житловий��омпле�с�«Оболонь»:

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�13.10.2003�№ 79-6-00148�(з��ра-

х�ванням��:оди�від�03.11.2006�№ 79-6-00445).

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�03.10.2013

№ 05704-21009.

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 товариству з обмеженою відповідальністю 
«ВиробничоBсервісне підприємство «КИЇВГАЗПРОМСЕРВІС» 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та 
експлуатації автомобільної газозаправної станції на 

вул. Михайла Майорова, 1 в Оболонському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 438/1303 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи листBзвернення товариства

з обмеженою відповідальністю «ВиробничоBсервісне підприємство «КИЇВГАЗПРОМСЕРВІС» від 24.03.2008
№ 022, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�28.07.1998�№ 78-5-00033�(зі

змінами)�площею�0,1445�:а�(�адастровий�номер

8000000000:78:137:0004),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�виробничо-сервісним

підприємством�«КИЇВГАЗПРОМСЕРВІС»�для�б�-

дівництва�та�е�спл�атації�автомобільної�:азоза-

правної�станції�на�в�л.�Михайла�Майорова,�1�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�розпоря-

дження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�від�17.06.1998�№ 1247�«Про�надання�вироб-

ничо-сервісном��підприємств��«Київ:азпром-

сервіс»�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та

е�спл�атації�автомобільної�:азозаправочної�стан-

ції�на�в�л.�Майорова,�1���Мінсь�ом��районі»�та�під-

п�н�т��1.3�п�н�т��1�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�23.10.2003�№121-8/994�«Про�надання�і�ви-

л�чення�земельних�діляно��та�припинення�пра-

ва��орист�вання�землею»�(справа�№�А-13245).

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

ної�ділян�и�від�28.07.1998�№ 78-5-00033�

(зі�змінами),�а�саме:

— слова�«Виробничо-сервісне�підприємство

«КИЇВГАЗПРОМСЕРВІС»�замінити�словами�«То-

вариство�з�обмеженою�відповідальністю�«Ви-

робничо-сервісне�підприємство�«КИЇВГАЗ-

ПРОМСЕРВІС»;

— слова�та�цифр��«в�л.�Майорова,�1»�замінити

словами�та�цифрою�«в�л.�Михайла�Майорова,�1».

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

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

ної�ділян�и�від�28.07.1998�№ 78-5-00033�(зі

змінами),�підля:ає�приведенню���відповідність

до�норм�за�онодавства.

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

тю�«Виробничо-сервісне�підприємство�«КИЇВ-

ГАЗПРОМСЕРВІС»:

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,�необхідні�для���ладання�додат-

�ової��:оди�про�поновлення�та�внесення�змін

до�до:овор��оренди�земельної�ділян�и�від

28.07.1998�№ 78-5-00033�(зі�змінами).

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

партамент��земельних�рес�рсів�від�25.07.2014

№ 05704-7094.

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 проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 434/1299 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної

:рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастровий

номер�8000000000:62:268:0007)�площею�0,0060

:а�для�е�спл�атації�та�обсл�:ов�вання�ма:азин�

рит�альних�посл�:�на�в�л.�Крайній,�10-а ��Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва,�що�підля:ає�про-

даж��:ромадянин��Дер�ач��І:орю�Володими-

рович��(справа�№�Є-1261).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Деснянському районному управлінню 

Головного управління МВС України в місті Києві для експлуатації
та обслуговування адміністративного будинку на 

вул. Милославській, 23Bд (літ. А) у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 425/1290 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дерB
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоB
врядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,2065

:а�(�адастровий�номер�8000000000:62:011:0129)

Деснянсь�ом��районном���правлінню�Голов-

но:о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві�для

е�спл�атації�та�обсл�:ов�вання�адміністративно-

:о�б�дин���на�в�л.�Милославсь�ій,�23-д�(літ.�А)

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате:орія�зе-

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

��,�енер:ети�и,�оборони�та�іншо:о�призначен-

ня,�справа�Д-6947,�заява�ДЦ�від�13.01.2015

№ 01103-000164302-014).

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
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Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» для обслуговування 
та експлуатації адміністративних будівель 

на вул. Багговутівській, 16 (літ. А, Б) 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 432/1297 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власноB
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгляB
нувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в наB
турі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РТ�ДЕВЕЛОПМЕНТ»,

за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо:о�рішен-

ня,�в�дов:остро�ов��оренд��на�25�ро�ів�зе-

мельн��ділян���площею�0,6911�:а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:91:112:0004)�для�об-

сл�:ов�вання�та�е�спл�атації�адміністратив-

них�б�дівель�на�в�л.�Ба::ов�тівсь�ій,�16�

(літ.�А,�Б)�в�Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель��ом�нальної�власності�тери-

торіальної�:ромади�міста�Києва���зв’яз���з�на-

б�ттям�права�власності�на�нер�хоме�майно

(до:овори���півлі-продаж��нер�хомо:о�май-

на�від�27.03.2014�№ 1465,�№ 1468)�(�ате:о-

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

заб�дови,�заява�ДЦ�від�13.03.2015�№ 01037-

000170151-014,�справа�А-21456).

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«РТ�ДЕВЕЛОПМЕНТ»:

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

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

но:о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

значені�за�онодавством,�для���ладання�до-

:овор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

щених���межах�земельної�ділян�и.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�-

вати�в��становленом��поряд��.

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

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

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

рисної�до��ментації�виріш�вати�в�поряд��,

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

2.6.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

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

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

до:овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

поряд���та�випад�ах,�встановлених�за�оно-

давством.

3.�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.

4.�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 поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
МАГАЗИН № 241 «ПРОДТОВАРИ» договору оренди земельної 

ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельного павільйону на вул. Патріса Лумумби, 22/21 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 439/1304 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи листBзвернення товариства з обB
меженою відповідальністю МАГАЗИН № 241 «ПРОДТОВАРИ» від 21.07.2014 № КОПB0231, Київська міська рада

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

мельної�ділян�и�від�07.06.2005�№ 82-6-00301

площею� 0,0142� :а� (�адастровий� номер

8000000000:82:112:0014),���ладений�між�Ки-

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

меженою�відповідальністю�МАГАЗИН�№ 241

«ПРОДТОВАРИ»�для�б�дівництва,�е�спл�атації

та�обсл�:ов�вання�тор:овельно:о�павільйон�

на�в�л.�Патріса�Л�м�мби,�22/21���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�на�підставі�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�23.12.2004�№ 960/2370

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

повідальністю�«Ма:азин�№ 241�«Продтовари»

земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції�та�обсл�:ов�вання�тор:овельно:о�павільйо-

н��на�в�л.�Патріса�Л�м�мби,�22/21���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва»�(А-21169).

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

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

ної�ділян�и�від�07.06.2005�№ 82-6-00301,�під-

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

�онодавства.

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

тю�МАГАЗИН�№ 241�«ПРОДТОВАРИ»:

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�07.06.2005�№ 82-6-00301.

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

т��земельних�рес�рсів�від�30.09.2014�№ 057041-10189.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо:о�рішення�по�лас-

ти�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 Михайлику Сергію Олексійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Луганській, 8 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 444/1309 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�:ромадянин��Ми-

хайли���Сер:ію�Оле�сійович��для�ведення�ін-

дивід�ально:о�садівництва�на�в�л.�Л�:ансь�ій,�8

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате:орія

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

дови,�справа�А-13566).

2.�Передати�:ромадянин��Михайли���Сер:ію

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

:о�рішення,���приватн��власність�земельн��ділян-

��� площею� 0,0383� :а� (�адастровий� номер

8000000000:72:174:0148)�для�ведення�індивід�-

ально:о�садівництва�на�в�л.�Л�:ансь�ій,�8���Соло-

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

ної�власності�територіальної�:ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Михайли���Сер:ію�Оле�сійович�:

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.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

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

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.3.�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�21.03.2008

№19-3574,�Державно:о��правління�охорони�нав-

�олишньо:о�природно:о�середовища�в�м.�Києві�від

29.12.2010�№ 05-08/1534,�Головно:о��правління

Держзема:ентства�У�раїни�від�02.09.2014�№3128.

3.4.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації�пра-

ва�власності�на�земельн��ділян�����поряд��,�встанов-

леном��За�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію

речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�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 передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «КИЇВГАЗ» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування майнового 
комплексу на вул. Кіквідзе, 4Bб 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 433/1298 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою щоB

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ

АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВГАЗ»�для

е�спл�атації�та�обсл�:ов�вання�майново:о

�омпле�с��на�в�л.�Кі�відзе,�4-б���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�(�ате:орія�земель —�зем-

лі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер-

:ети�и,�оборони�та�іншо:о�призначення,�за-

ява�ДЦ�від�01.09.2014�№ 01104-000145818-

014,�справа�Д-6919).

2.�Передати�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВГАЗ»,�за��мови�ви-

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

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

���площею�0,4740�:а�(�адастровий�номер

8000000000:82:097:0002)�для�е�спл�атації

та�обсл�:ов�вання�майново:о��омпле�с��на

в�л.�Кі�відзе,�4-б���Печерсь�ом��районі�

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

територіальної�:ромади�міста�Києва���зв’яз-

���з�наб�ттям�права�власності�на�майно�(до-

:овори���півлі-продаж��:аража�від�06.07.2012

та�від�23.08.2012,�свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�27.02.2004).

3.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВГАЗ»:

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

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

но:о��оде�с��У�раїни.

3.2.�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:овор��оренди�земельної

ділян�и.

3.3.�Ви�онати�вимо:и,�ви�ладені���листах

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

м.�Києві�від�15.05.2014�№ 28-26-0.3-2331/2-

14,�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�від�11.02.2014�№ 1135/0/12/19-14,

�правління�охорони���льт�рної�спадщини�від

26.05.2014�№ 066/09-1296.

3.4.�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�земельної�ділян�и.

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

вати�в��становленом��поряд��.

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

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

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

рисної�до��ментації�та�питання�пайової��час-

ті�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�о-

нодавством�У�раїни.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�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.

5.�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 поновлення приватному підприємству «НЕССІ» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування

торговельного павільйону на вул. Героїв Дніпра (кінцева зупинка
трамвая № 16) в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 440/1305 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання приватного підприB
ємства «НЕССІ» від 15.05.2014 № КОПB0192, Київська міська рада

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

мельної�ділян�и�від�26.07.2004�№ 78-6-00195

площею� 0,0096� :а� (�адастровий� номер

8000000000:78:041:0102),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�приватним�підприєм-

ством�«НЕССІ»�для�е�спл�атації�та�обсл�:ов�-

вання�тор:овельно:о�павільйон��на�в�л.�Героїв

Дніпра�(�інцева�з�пин�а�трамвая�№ 16)�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�п�н�т��3

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25.09.2003

№ 22/896�«Про�оформлення�права��орист�ван-

ня�земельними�ділян�ами»�(справа�№�А-21114).

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

ти,�визначеної�в�до:оворі�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�26.07.2004�№78-6-00195,�підля:ає�при-

веденню���відповідність�до�норм�за�онодавства.

3.�Приватном��підприємств��«НЕССІ»:

3.1.�Ви�онати�вимо:и,�ви�ладені���листі�Депар-

тамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо:о�ор:ан�

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

ної�адміністрації)�від�04.07.2014�№ 05704-6257.

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�26.07.2004�№ 78-6-00195.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про передачу громадянці Лукашовій Ірині Олексіївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 25#г 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 643/1507  від 11 червня 2015 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та перехідних по#
ложень Закону України від 06.09.2012 № 5245#V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що#
до розмежування земель державної та комунальної власності» та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�діляни��ромадянці�Л�ашо-

вій�Ірині�Олесіївні�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Передовій,�25-� ��Голо-

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

землі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�спра-

ва�№�А-11622).

2.�Передати��ромадянці�Л�ашовій�Ірині�Оле-

сіївні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рі-

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

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

8000000000:90:125:0099)�для�б�дівництва�та

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Передовій,�

25-����Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Л�ашовій�Ірині�Олесіївні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

ляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�вионання�під�отовчих�та�б�-

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

м��заонодавством�поряд�.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отови�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми,�по�одивши�їх�в��становленом��заонодав-

ством�поряд�.

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

відно�до�заонодавства.

3.6.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листі�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�дизайн��місьо�о�середовища�від�19.02.2007

№ 19-1257,��правління�охорони�наволишньо-

�о�природно�о�середовища�від�26.07.2007

№ 071/04-4-19/3756,�дочірньо�о�підприємства

«Інстит�т��енерально�о�план��міста�Києва»�від

28.12.2005�№ 3156,�Головно�о��правління�Держ-

зема�ентства���м.�Києві�від�17.06.2013�№ 2090.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�приватної�власності�на�землю�може

б�ти�припинено���випадах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 634/1498  від 11 червня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ#
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при#
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протоколи засідань по#
стійної комісії Київської міської ради з питань власності від 18 листопада 2014 року № 17, від 18 грудня 2014
року № 20, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

но�з�додатом.

2.�Святошинсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

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

щень�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�нтом�1�цьо-

�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�11.06.2015�№ 634/1498

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

2. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "БОГДАНА
КОЛОДІЯ" 
Форма власності �
приватна 
Форма господарювання �
госпрозрахункова

ПЕРЕМОГИ ПРОСП.,
№ 128/2
Святошинський
район ЖБк � 
5�поверховий, 
нежилі приміщення
Загальна площа �
433,80 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ КОЛОДІЯ
БОГДАНА
ВАСИЛЬОВИЧА 
� 50,00 
� 8,80 
підвал 
Площа � 58,80 кв. м

1 грн 
на рік 
4 %

2 роки 364 дні,
але не більше
строку
депутатських
повноважень

3. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "НОВІ
ЗМІНИ" 
Форма власності �
приватна 
Форма господарювання �
госпрозрахункова

ПЕРЕМОГИ ПРОСП.,
№ 128/2
Святошинський
район ЖБк � 
5�поверховий, 
нежилі приміщення
Загальна площа �
433,80 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ПИШНЯКА
ВАДИМА ПЕТРОВИЧА 
1 поверх 
площа � 42,70 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 364 дні,
але не більше
строку
депутатських
повноважень

4. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "РОЗВИТОК
СТОЛИЦІ" 
Форма власності �
приватна 
Форма господарювання �
госпрозрахункова

КРАСНОВА ВУЛ., № 8
Святошинський
район ЖБк � 
5�поверховий, 
нежилі приміщення
Загальна площа �
157,90 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЯСИНСЬКОГО
ГЕОРГІЯ ІГОРОВИЧА
цокольний поверх 
площа � 42,20 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 364 дні,
але не більше
строку
депутатських
повноважень

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

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ В М. КИЄВІ ТА
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Форма власності �
державна 
Форма господарювання �
бюджетна

СТУСА ВАСИЛЯ ВУЛ.,
№ 25 
Святошинський
район 
Нежилий будинок,
адміністративне
Загальна площа �
1596,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
РАЙОННОГО ВІДДІЛУ
КРИМІНАЛЬНО �
ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ
2 поверх 
Площа � 118,35 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 364 дні

Київський міський голова В. Кличко

Про погодження надання фізичній особі — підприємцю 
Федосовій Оксані Борисівні надр у користування 

з метою геологічного вивчення, в тому числі 
дослідно#промислової розробки родовищ корисних копалин 

загальнодержавного значення (підземних вод), 
за допомогою однієї артезіанської свердловини за адресою: 

вул. Метрологічна, 11 Голосіївського району міста Києва
Рішення Київської міської ради № 775/11639  від 23 липня 2015 року

Відповідно до пункту 3 статті 9#1, статті 20 Кодексу України про надра, статті 93 Водного кодексу України,
статті 113 Земельного кодексу України, пункту 8 та 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування
надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, пункту 3 Пра#
вового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра#
їни від 18 грудня 1998 року № 2024, та враховуючи звернення фізичної особи — підприємця Федосової Окса#
ни Борисівни від 05 лютого 2015 № 01019#000166948#063, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�надання�фізичній�особі-підпри-

ємцю�Федосовій�Осані�Борисівні�надр���о-

рист�вання�з�метою��еоло�ічно�о�вивчення,�в

том��числі�дослідно-промислової�розроби�ро-

довищ�орисних�опалин�за�альнодержавно-

�о�значення�(підземних�вод),�за�допомо�ою�од-

нієї�артезіансьої�свердловини�за�адресою:

в�л.�Метроло�ічна,�11�Голосіївсьо�о�район�

міста�Києва.

2.�Взяти�до�відома,�що�спеціальний�дозвіл

на�орист�вання�надрами�надається�Держав-

ною�сл�жбою��еоло�ії�та�надр�Ураїни.

3.�Фізичній�особі-підприємцю�Федосовій

Осані�Борисівні�зверн�тися�до�Київсьої�місь-

ої�ради�з�метою�встановлення�відповідно�до

чинно�о�заонодавства�меж�зон�санітарної�охо-

рони�водозабірних�свердловин.

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

поласти�на�постійн��омісію�Київради�з�пи-

тань�еоло�ічної�політии.

Київський міський голова
В. Кличко

Про майнові питання, пов’язані 
з будівництвом дошкільного навчального закладу 

на вул. Дмитрівській, 66 
у Шевченківському районі

Рішення Київської міської ради № 777/1641  від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189
«Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, рекон#
струкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, ін#
женерно#транспортної інфраструктури міста Києва», враховуючи рішення постійно діючої конкурсної комі#
сії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлово#
го та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно#транспортної інфраструктури міс#
та Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол засідання від 06 лютого 2015 року № 66/2015),
лист комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» від 17 грудня 2014 року № 301/1305, звіт ТОВ «НДІ ПІДЗЕМ#
СПЕЦБУД» про науково#дослідну роботу «Обстеження технічного стану та паспортизація будівлі по об’єкту
«Обстеження та капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 75, вул. Дмитрівська, 66», для підготовки об’єкта інвесту#
вання та забезпечення проведення інвестиційного конкурсу з метою будівництва дошкільного навчального
закладу, для встановлення нормального рівня забезпечення мешканців Шевченківського району місцями у до#
шкільних навчальних закладах Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�Шевченівсьій�районній�в

місті�Києві�державній�адміністрації�на�знесення�та

списання�нежилих�б�динів�площею�730,0�в.�м,

24,0�в.�м�та�12,0�в.�м�на�в�л.�Дмитрівсьій,�66

��Шевченівсьом��районі�м.�Києва,�яі�нале-

жать�до�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�та�заріплені�на�праві�опе-

ративно�о��правління�за��правлінням�освіти

Шевченівсьої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації,�за�рах�но�оштів�інвестора

після�вионання�п�нтів�2,�3,�4�цьо�о�рішення.

2.�Департамент��еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�провес-

ти�інвестиційний�он�рс�по�інвестиційном�

проет��«Б�дівництво�дошільно�о�навчально-

�о�залад��на�в�л.�Дмитрівсьій,�66���Шевчен-

івсьом��районі».

3.�Шевченівсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�спільно�з�ом�нальним�під-

приємством�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�«Київсье�інвестиційне�а�ентство»�за-

безпечити�проведення�незалежної�оціни�та

інвентаризації�об’єтів,�зазначених���п�нті�1

цьо�о�рішення,�в��становленом��поряд��та�ре-

ценз�вання�звіт��про�та��оцін����поряд�,

встановленом��заонодавством�Ураїни�з�пи-

тань�оціни�майна,�майнових�прав�та�професій-

ної�оціночної�діяльності.
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4.�Департамент��еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�при�під-

�отовці��мов�он�рс��врах�вати,�що:

4.1.�Вартість�об’єтів,�зазначених���п�нті�1

цьо�о�рішення,�відшодов�ється�інвестором

шляхом�перерах�вання�оштів�до�спеціально-

�о�фонд��бюджет��міста�Києва�я�ошти�від

відч�ження�майна,�що�належить�Автономній

респ�бліці�Крим,�та�майна,�що�переб�ває�в�о-

м�нальній�власності,�або�в�інший�спосіб,�ви-

значений�в��мовах�інвестиційно�о�он�рс��по

інвестиційном��проет��«Б�дівництво�дошіль-

но�о�навчально�о�залад��на�в�л.�Дмитрівсьій,

66���Шевченівсьом��районі».

4.2.�Знесення�та�списання�об’єтів,�зазна-

чених���п�нті�1�цьо�о�рішення,�можливе�ви-

лючно�після�визначення�переможця�інвести-

ційно�о�он�рс�,��ладення�з�ним�інвестицій-

но�о�до�овор��та�відшод�вання�інвестором

вартості�таих�об’єтів�в�поряд�,�встановле-

ном��підп�нтом�4.1�п�нт��4�цьо�о�рішення.

4.3.�Усі�витрати,�пов’язані�з�проведенням�за-

ходів�щодо�під�отови�інвестиційно�о�он�р-

с�,�підля�ають�відшод�ванню�за�рах�но�ош-

тів�інвестора.

4.4.�Інші��мови�інвестиційно�о�он�рс�,�спря-

мовані�на�отримання�ви�оди�та�задоволення

інтересів�територіальної��ромади�міста�Києва,

визначаються�відповідно�до�поряд��прове-

дення�інвестиційних�он�рсів���місті�Києві,�за-

тверджено�о�рішенням�Київсьої�місьої�ради

від�24�травня�2007�ро��№ 528/1189.

5.�Вилючити�об’єт�«Реонстр�ція�дитячо-

�о�навчально�о�залад��№ 75�на�в�л.�Дмитрів-

сьій,�66»�із�Про�рами�соціально-еономічно-

�о�та��льт�рно�о�розвит��міста�Києва�на�2007

рі,�затвердженої�рішенням�Київсьої�місьої

ради�від�28��р�дня�2006�ро��№ 530/587.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про майнові питання, пов’язані 
з будівництвом дошкільного навчального закладу 
на вул. Кудряшова, 7#а у Солом’янському районі

Рішення Київської міської ради № 778/1642  від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону Укра#

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189
«Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, рекон#
струкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, ін#
женерно#транспортної інфраструктури міста Києва», враховуючи рішення постійно діючої конкурсної комі#
сії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлово#
го та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно#транспортної інфраструктури міс#
та Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол засідання від 06 лютого 2015 року № 66/2015),
протокол доручень від 14 лютого 2015 року № 4, лист комунального підприємства виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» від 17 січ#
ня 2015 року № 301#52, для підготовки об’єкта інвестування та забезпечення проведення інвестиційного кон#
курсу з метою будівництва дошкільного навчального закладу, для встановлення нормального рівня забезпе#
чення мешканців Солом’янського району місцями у дошкільних навчальних закладах Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�Солом’янсьій�районній�в

місті�Києві�державній�адміністрації�на�знесен-

ня�та�списання�нежило�о�б�дин��за�альною

площею�1856,00�в.�м�на�в�л.�К�дряшова,�7-а

та� нежило�о� б�дин�� за�альною� площею�

22,00�в.�м�на�в�л.�К�дряшова,�7-а�СМ���Со-

лом’янсьом��районі�м.�Києва,�яі�належать�до

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�м.�Києва�та�заріплені�на�праві�оператив-

но�о��правління�за��правлінням�освіти�Соло-

м’янсьої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації,�за�рах�но�оштів�інвестора�після�ви-

онання�п�нтів�2,�3,�4�цьо�о�рішення.

2.�Департамент��еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�провес-

ти�інвестиційний�он�рс�по�інвестиційном�

проет��«Б�дівництво�дошільно�о�навчально-

�о�залад��на�в�л.�К�дряшова�7-а���Солом’ян-

сьом��районі».

3.�Солом’янсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�спільно�з�ом�нальним�під-

приємством�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�«Київсье�інвестиційне�а�ентство»�за-

безпечити�проведення�незалежної�оціни�та

інвентаризації�об’єтів,�зазначених���п�нті�1

цьо�о�рішення,�в��становленом��поряд��та�ре-

ценз�вання�звіт��про�та��оцін����поряд�,

встановленом��заонодавством�Ураїни�з�пи-

тань�оціни�майна,�майнових�прав�та�професій-

ної�оціночної�діяльності.

4.�Департамент��еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�при�під-

�отовці��мов�он�рс��врах�вати,�що:

4.1.�Вартість�об’єтів,�зазначених���п�нті�1

цьо�о�рішення,�відшодов�ється�інвестором

шляхом�перерах�вання�оштів�до�спеціально-

�о�фонд��бюджет��міста�Києва�я�ошти�від

відч�ження�майна,�що�належить�Автономній

респ�бліці�Крим,�та�майна,�що�переб�ває�в�о-

м�нальній�власності,�або�в�інший�спосіб,�ви-

значений�в��мовах�інвестиційно�о�он�рс��по

інвестиційном��проет��«Б�дівництво�дошіль-

но�о�навчально�о�залад��на�в�л.�К�дряшова,

7-а���Солом’янсьом��районі».

4.2.�Знесення�та�списання�об’єтів,�зазна-

чених���п�нті�1�цьо�о�рішення,�можливе�ви-

лючно�після�визначення�переможця�інвести-

ційно�о�он�рс�,��ладення�з�ним�інвестицій-

но�о�до�овор��та�відшод�вання�інвестором

вартості�таих�об’єтів�в�поряд�,�встановле-

ном��підп�нтом�4.1�п�нт��4�цьо�о�рішення.

4.3.�Усі�витрати,�пов’язані�з�проведенням�за-

ходів�щодо�під�отови�інвестиційно�о�он�р-

с�,�підля�ають�відшод�ванню�за�рах�но�ош-

тів�інвестора.

4.4.�Інші��мови�інвестиційно�о�он�рс�,�спря-

мовані�на�отримання�ви�оди�та�задоволення

інтересів�територіальної��ромади�міста�Києва,

визначаються�відповідно�до�поряд��прове-

дення�інвестиційних�он�рсів���місті�Києві,�за-

тверджено�о�рішенням�Київсьої�місьої�ради

від�24�травня�2007�ро��№ 528/1189.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про порушення перед Комітетом Верховної Ради України 
з питань сім’ї, молодіжної політики та спорту клопотання 

про присудження Премії Верховної Ради України 
за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 

місцевого самоврядування Боднару Максиму Олександровичу
Рішення Київської міської ради № 785/1649  від 23 липня 2015 року

Відповідно до пункту 4 Положення про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток пар#
ламентаризму, місцевого самоврядування затвердженого Постановою Верховної Ради України від 22 трав#
ня 2003 року № 840#IV (в редакції Постанови Верховної Ради України від 02 червня 2015 року № 501#VIII), 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити�перед�Комітетом�Верховної�Ра-

ди�Ураїни�з�питань�сім’ї,�молодіжної�політии

та�спорт��лопотання�про�прис�дження�Премії

Верховної�Ради�Ураїни�за�внесо�молоді���роз-

вито�парламентаризм�,�місцево�о�самовря-

д�вання�Боднар��Масим��Олесандрович� —

начальни��відділ���правління�забезпечення

діяльності�постійних�омісій�Київсьої�місьої

ради�за�ва�омий�особистий�внесо���розвито

і�становлення�місцево�о�самовряд�вання�та

висоий�професіоналізм.

2.�Відділ��адрової�роботи�та�з�питань�сл�ж-

би�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�се-

ретаріат��Київсьої�місьої�ради�під�от�вати

лопотання�про�прис�дження�Премії�Верхов-

ної�Ради�Ураїни�за�внесо�молоді���розвито

парламентаризм�,�місцево�о�самовряд�вання

Боднар��Масим��Олесандрович� —�началь-

ни��відділ���правління�забезпечення�діяльно-

сті�постійних�омісій�Київсьої�місьої�ради�за

ва�омий�особистий�внесо���розвито�і�ста-

новлення�місцево�о�самовряд�вання�та�висо-

ий�професіоналізм.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’язів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про порушення перед Комітетом Верховної Ради України 
з питань сім’ї, молодіжної політики та спорту клопотання 

про присудження Премії Верховної Ради України 
за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 

місцевого самоврядування Янзюку Олександру Івановичу
Рішення Київської міської ради № 786/1650  від 23 липня 2015 року

Відповідно до пункту 4 Положення про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток пар#
ламентаризму, місцевого самоврядування, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 22 трав#
ня 2003 року № 840#IV (в редакції Постанови Верховної Ради України від 02 червня 2015 року № 501#VIII), 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити�перед�Комітетом�Верховної�Ра-

ди�Ураїни�з�питань�сім’ї,�молодіжної�політии

та�спорт��лопотання�про�прис�дження�Премії

Верховної�Ради�Ураїни�за�внесо�молоді���роз-

вито�парламентаризм�,�місцево�о�самовря-

д�вання�Янзю��Олесандр��Іванович� —�за-

ст�пни��начальниа�відділ���правління�забез-

печення�діяльності�постійних�омісій�Київсьої

місьої�ради�за�ва�омий�особистий�внесо��

розвито�і�становлення�місцево�о�самовряд�-

вання�та�висоий�професіоналізм.

2.�Відділ��адрової�роботи�та�з�питань�сл�ж-

би�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�се-

ретаріат��Київсьої�місьої�ради�під�от�вати

лопотання�про�прис�дження�Премії�Верхов-

ної�Ради�Ураїни�за�внесо�молоді���розвито

парламентаризм�,�місцево�о�самовряд�вання

Янзю��Олесандр��Іванович� —�заст�пни�

начальниа�відділ���правління�забезпечення

діяльності�постійних�омісій�Київсьої�місьої

ради�за�ва�омий�особистий�внесо���розвито

і�становлення�місцево�о�самовряд�вання�та

висоий�професіоналізм.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’язів.

Київський міський голова
В. Кличко

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

дентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 802/1666 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ#
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при#
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви#
вчення попиту на кожен об’єкт оренди подано по одній заяві, протоколи засідань постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 27 листопада 2014 року № 18 та від 23 грудня 2014 року № 21, Київська місь#
ка рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

во�оренди�з�ідно�з�додатом.

2.�Дарницьій�районній�в�місті�Києві�держав-

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

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

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�нтом�1�цьо�о�рішен-

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�23.07.2015�№ 802/1666

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиним претендентам на право оренди
№ п/п Повна назва орендаря,

його форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1. ФІЗИЧНА ОСОБА �
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЛИТВИНЕНКО АНАТОЛІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Форма власності �
приватна  
Форма фінансування �
госпрозрахункова

ВУЛ.
БОРИСПІЛЬСЬКА, 
28�б 
Дарницький район
ЖБ � 14�поверховий
Площа � 221,20 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО�
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ, ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКОГО СПРЯМОВАНА
НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ
СПОРТУ 
1 поверх 
Площа � 221,20 кв. м

3 % 2 роки 364 дні 
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Київський міський голова
В. Кличко

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО�ДІАГНОСТИЧНИЙ
ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

2. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ УАНМ"
Форма власності �
приватна  
Форма фінансування �
госпрозрахункова

ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА,
8�д 
Дарницький район
НБк � 5�поверховий 
Площа 
� 8978,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ 
1 поверх 
Площа � 224,10 кв. м

3 % 2 роки 364 дні

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на списання шляхом ліквідації 
основних засобів, які належать до комунальної власності

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 803/1667 від 23 липня 2015 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са#
моврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвер#
дження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної влас#
ності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення комунального підприємства «Госпкомоб#
слуговування» від 19 листопада 2014 року № 08/11316#186, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�ом�нальном��підприєм-

ств��«Госпомобсл��ов�вання»�на�списання

шляхом�лівідації�основних�засобів,�яі�нале-

жать�до�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�а�саме:�відомч��автома-

тичн��телефонн��станцію�АТСК�2212�(інв.

№ 10402002,�рі�вип�с� —�1979,�первісна�вар-

тість —�159�629,68��рн,�залишова�вартість —

0,00� �рн)� та� охоронн�� си�налізацію� (інв.

№ 10403905,�рі�вип�с� —�2002,�первісна�вар-

тість —�4 410,10��рн,�залишова�вартість —�

0,00��рн).

2.�Зобов’язати�ом�нальне�підприємство

«Госпомобсл��овання»,�яом��надається�до-

звіл�на�списання�шляхом�лівідації�основних

засобів,�виористати�придатне�обладнання�де-

монтованих�основних�засобів�для�ремонт��ін-

ших�основних�засобів,�а�непридатні�деталі�та

матеріали���встановленом��заонодавством

поряд��здати�на�металобр�хт�з�подальшим

спрям�ванням�вир�чених�оштів�до�бюджет�

міста�Києва.

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

поласти�на�постійн��омісії�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до додатка 
до рішення Київської міської ради від 24 червня 2004 року

№ 322/1532 «Про затвердження переліку об’єктів реконструкції,
реставрації, незавершеного будівництва, що належать 

до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 804/1668 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської

міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення ін#
вестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно#транспортної інфраструктури міста Києва» та на ви#
конання рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва,
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівниц#
тва, інженерно#транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (прото#
коли від 27 червня 2012 року № 23/2012, від 07 грудня 2012 року № 28/2012, від 21 грудня 2012 року № 29/2012),
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�додата�до�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�24�червня�2004�ро�

№ 322/1532�«Про�затвердження�перелі��

об’єтів�реонстр�ції,�реставрації,�незавер-

шено�о�б�дівництва,�що�належать�до�ом�наль-

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

єва»�з�ідно�з�додатом.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�23.07.2015�№ 804/1668

Зміни до додатка до рішення Київської міської ради 
від 24 червня 2004 року № 322/1532 «Про затвердження переліку об’єктів

реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва»

1.�Розділ�«Дніпровсьий�район»�доповнити�позиціями�18—19�тао�о�зміст�:

18 вул. Миколи Кибальчича, 13�б Комунальне підприємство
"Керуюча дирекція
Дніпровського району
міста Києва"

1380,20

19 вул. Генерала Карбишева, 16/2 Комунальне підприємство
"Керуюча дирекція
Дніпровського району
міста Києва"

1380,60

22 вул. Харківське шосе, 55�б Комунальне підприємство
"Господар Дарницького
району міста Києва"

418,10

23 вул. Харківське шосе, 59�а Комунальне підприємство
"Господар Дарницького
району міста Києва"

322,40

24 вул. Харківське шосе, 61�б Комунальне підприємство
"Господар Дарницького
району міста Києва"

340,08

13 вул. Героїв Севастополя, 14�а Комунальне підприємство
"Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Солом'янського
району м. Києва"

771,00

14 вул. Єреванська, 3�а Комунальне підприємство
"Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Солом'янського
району м. Києва"

835,70

15 вул. Михайла Донця, 15�а Комунальне підприємство
"Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Солом'янського
району м. Києва"

548,30

16 вул. Івана Лепсе, 23�а Комунальне підприємство
"Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Солом'янського
району м. Києва"

764,90

17 вул. Волинська, 4�а Комунальне підприємство
"Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Солом'янського
району м. Києва"

743,80

21 вул. Харківське шосе, 69 Комунальне підприємство
"Господар Дарницького
району міста Києва"

314,00 

3.�Розділ�«Солом’янсьий�район»�доповнити�позиціями�13 —17�тао�о�зміст�:

2.�Розділ�«Дарницьий�район»�доповнити�позиціями�21—24�тао�о�зміст�:

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 805/1669 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва, враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань влас#
ності від 26 серпня 2014 року № 7, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

но�з�додатом.

2.�Подільсьій�районній�в�місті�Києві�держав-

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

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�з�ідно�з�п�нтом�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�23.07.2015�№ 805/1669

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

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

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ОБ'ЄДНАННЯ
"САМОПОМІЧ" 
Форма власності �
колективна 
Форма фінансування �
членські внески

ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА,
№ 17 � 19/6, ЛІТ. А
Подільський район
ЖБк � 5�поверховий,
адміністративне
Площа � 193,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ГАПЧУКА М. М.
Підвал 
Площа � 48,10 кв. м

1 грн 
на рік

На строк дії
депутатських
повноважень,
але не більше
ніж 2 роки 364
дні
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Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

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

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА РАДА
САМОВРЯДУВАННЯ
"ДЖЕРЕЛО" 
Форма власності �
приватна  
Форма господарювання �
госпрозрахункова

ПЕРЕМОГИ ПРОСП.,
№ 106/2
Святошинський
район 
ЖБк � 5�поверховий, 
нежилі приміщення
Загальна площа �
197,2 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ КАРЕТКА
ВОЛОДИМИРА
ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
� 50,0 кв. м 
� 62,6 кв. м 
цокольний поверх
Площа � 112,6 кв. м

1 грн 
на рік 
4 %

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

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

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ФУНДАЦІЯ.101" 
Форма власності �
приватна 
Форма фінансування �
членські внески

ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА,
№ 21, ЛІТ. А
Подільський район
Нежиле приміщення,
адміністративне
Загальна площа �
902,15 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЯНЧЕНКО Г. І. 
� 50,00 кв. м 
� 17,50 кв. м 
1, 2, 3, 4 поверхи
Загальна площа 
� 67,50 кв. м

1 грн 
на рік 
4 %

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

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

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати,
грн

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

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

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВБР
ЕЛЕКТРІК" 
Форма власності �
приватна 
Форма господарювання �
госпрозрахункова

ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 
№ 41, ЛІТ. А
Голосіївський район
Нежиле приміщення
Загальна площа �
537,50 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ
ВИРОБНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ 
1, 2 поверхи, 
підвал 
площа � 365,70 кв. м

15 % 2 роки 364 дні Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної

власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 806/1670 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва та враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
власності від 15 квітня 2015 року та 16 квітня 2015 року № 31, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

но�з�додатом.

2.�Святошинсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

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

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�нтом�1�цьо�о�рішен-

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�23.07.2015�№ 806/1670

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

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

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 807/1671 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ#
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при#
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви#
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 15 квітня 2015 року та від 16 квітня 2015 року № 31, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

во�оренди�з�ідно�з�додатом.

2.�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

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

оренди�нежитлових�приміщень�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�нтом�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�23.07.2015�№ 807/1671

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 808/1672 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності те#
риторіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ра#
ди з питань власності від 19 травня 2015 року № 34, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

но�з�додатом.

2.�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

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

оренди�нежитлових�приміщень�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�нтом�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�23.07.2015�№ 808/1672

Нежитлові приміщення
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 809/1673 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва, враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань влас#
ності від 15 квітня 2015 року № 31, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

но�з�додатом.

2.�Дніпровсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

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

щень�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�нтом�1�цьо-

�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�23.07.2015�№ 809/1673

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу
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ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШ ДІМ
ДАРНИЦЯ" 
Форма власності �
приватна 
Форма фінансування �
членські внески 

МАЛИШКА АНДРІЯ
ВУЛ., 25/1
Дніпровський район
НБк � 1�поверховий
Площа � 931,70 кв. м 

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ НА ПЛОЩІ, ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, НЕ БІЛЬШЕ
ЯК 50,00 КВ. М
(приймальня депутата
Київської міської ради
Горбунова Я. В.) 

1 поверх 
Площа � 50,00 кв. м 

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ НА ПЛОЩІ, ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ І
СТАНОВИТЬ ПОНАД
50,00 КВ. М
(приймальня депутата
Київської міської ради
Горбунова Я. В.) 

1 поверх 
Площа � 13,20 кв. м
Загальна площа � 
63,20 кв. м

1 грн 
на рік 
4 %

2 роки 364 дні,
але не більше
ніж на термін
повноважень
депутата
Київської
міської ради 

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 810/1674 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності те#
риторіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ра#
ди з питань власності від 24 лютого 2015 року № 27, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

но�з�додатом.

2.�Деснянсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

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

щень�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�нтом�1�цьо-

�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�23.07.2015�№ 810/1674

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу
№ п/п Повна назва орендаря,

його форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КП ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС"
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "СТУДІЯ
НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
"ДЖЕРЕЛО" 
Форма власності �
колективна 
Форма фінансування �
членські внески

вул. Закревського
Миколи, № 3
Деснянський район
НБк � 2�поверховий
Площа � 1451,90 кв. м

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ
ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ
ГУЛЕЯ Я. Т. 
2 поверх 
Загальна площа �
37,45 кв. м

1 грн на
рік

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

2. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ДЕСНЯНСЬКА СПІЛКА
ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА"
Форма власності �
колективна 
Форма фінансування �
членські внески

вул. Будищанська, 
№ 3 
Деснянський район
НБк � 2�поверховий
Площа � 1615,10 кв. м

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ
ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ
СЕВЕРИНЕНКА В. М. 
1 поверх 
Загальна площа � 
40,60 кв. м

1 грн на
рік

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

Про передачу у безоплатне користування (позичку) органу 
самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Сирець#1»

нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 811/1675 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327, 827 — 836 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, час#

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про орган

самоорганізації населення», враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з пи#
тань власності від 29.07.2014 № 5, звернення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Си#
рець#1», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати���безоплатне�орист�вання�(по-

зич�)�ор�ан��самоор�анізації�населення�«Ко-

мітет�мірорайон��«Сирець-1»�на�стро�2�рои

364�дні�нежитлові�приміщення�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

яі�віднесені�до�сфери��правління�Шевченів-

сьої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,� за�альною� площею� 68,6� в.� м� на�

в�л.�Доро�ожицьій,�15-а.

2.�Встановити�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Комітет�мірорайон��«Сирець-1»�без-

оплатно�орист�ється�приміщеннями,�вартість

ом�нальних�та�еспл�атаційних�витрат�спла-

ч�ється�відповідно�до�до�оворів,��ладених�з

постачальниами�таих�посл��.

3.�Шевченівсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації��ласти�до�овір�безоплат-

но�о�орист�вання�(позичи)�в��становленом�

заонодавством�Ураїни�поряд��щодо�об’є-

тів,�зазначених���п�нті�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу у безоплатне користування (позичку) 
Київській патріархії Української православної церкви 

Київського патріархату об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 813/1677 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 327, 827 — 836 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»,
статті 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини», Указу Президента України від 21 березня 2002
року № 279/2002 «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної
політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних органі#
зацій», враховуючи звернення Патріарха Київського і всієї Руси — України Філарета від 28 травня 2014 року
№ 218, згоду Київського науково#методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток іс#
торії, культури і заповідних територій від 03 липня 2014 року № 274, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати���безоплатне�орист�вання�(по-

зич�)�для�потреб�Київсьої�патріархії�Ураїн-

сьої�православної�церви�Київсьо�о�патріар-

хат��об’єти�нер�хомо�о�майна�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

яі�заріплені�на�праві�оперативно�о��правлін-

ня�за�Київсьим�на�ово-методичним�центром

по�охороні,�реставрації�та�виористанню�пам’ято

історії,� �льт�ри� і� заповідних� територій,�

з�ідно�з�переліом,�зазначеним���додат�.

2.�Встановити,�що�Київсьа�патріархія�Ура-

їнсьої�православної�церви�Київсьо�о�патрі-

архат��має�право�здійснювати��сі�дії�щодо�ефе-

тивно�о�цільово�о�виористання�об’єтів,�за-

значених���п�нті�1�цьо�о�рішення,�рім�відч�-

ження�та�передачі���орист�вання�третім�осо-

бам.

3.�Київсьом��на�ово-методичном��центр�

по�охороні,�реставрації�та�виористанню

пам’ято�історії,��льт�ри�і�заповідних�тери-

торій�в��становленом��заонодавством�Ура-

їни�поряд�:

3.1.�Забезпечити�за�з�одою�сторін�припи-

нення�(розірвання)�охоронних�до�оворів�на�пе-

редач��в�безоплатне�орист�вання�приміщень

об’єтів�нер�хомо�о�майна�ом�нальної�влас-

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

значених���п�нті�1�цьо�о�рішення,��ладених

між�Київсьим�на�ово-методичним�центром

по�охороні,�реставрації�та�виористанню�пам’ято

історії,��льт�ри�і�заповідних�територій�та�Ура-

їнсьою�православною�цервою�Київсьо�о�пат-

ріархат�.

3.2.�Забезпечити��ладання�до�овор��без-

оплатно�о�орист�вання�(позичи),�поперед-

ньо�по�одивши�йо�о�з�ор�аном�охорони��ль-

т�рної�спадщини�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

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

міністрації),�та�опію�до�овор��безоплатно�о

орист�вання�(позичи)�надати�Департамент�

ом�нальної�власності�м.�Києва�вионавчо�о

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

ої�державної�адміністрації).

3.3.�Здійснити�передач��об’єтів�нер�хомо-

�о�майна�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�зазначених���п�нті�1

цьо�о�рішення.

4.�Київсьій�патріархії�Ураїнсьої�православ-

ної�церви�Київсьо�о�патріархат��в��станов-

леном��заонодавством�Ураїни�поряд��під�о-

т�вати�охоронні�до�овори�для��ладання�із�ор-

�аном�охорони��льт�рної�спадщини�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації).

5.�Київсьий�на�ово-методичний�центр�по�охо-

роні,�реставрації�та�виористанню�пам’ято�іс-

торії,��льт�ри�і�заповідних�територій�має�пра-

во�на�розірвання�до�овор��безоплатно�о�о-

рист�вання�(позичи),�зазначено�о���п�нті�3

цьо�о�рішення,�та�повернення�об’єтів�нер�-

хомо�о�майна�ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва,�зазначених��

п�нті�1�цьо�о�рішення,�в��становленом��зао-

нодавством�Ураїни�поряд�.

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

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

ради�з�питань�власності�та�постійн��омісію

Київсьої�місьої�ради�з�питань��льт�ри�та�т�-

ризм�.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�23.07.2015�№ 813/1677

Перелік
об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, які передаються у безоплатне користування 
(позичку) Київській патріархії Української православної церкви 

Київського патріархату

№N
п/п

Найменування об'єкта Адреса об'єкта Площа
приміщень, кв. м

Вартість, грн

1 Приміщення у Варваринському
корпусі

вул. Трьохсвятительська, 8 3167,75 686 559,00

2 Будинок монастирських хористів вул. Трьохсвятительська, 6�м 1531,41 1 636 128,00

3 Приміщення у дзвіниці вул. Трьохсвятительська, 6 � 8 254,15 12 284 854,00

4 Монастирські келії Михайлівського
Золотоверхого монастиря

вул. Трьохсвятительська, 6�б 671,70 1 636 128,00

5 Економічна брама з огорожею вул. Трьохсвятительська, 6 � 8 � 6 852 600,00

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про затвердження адресного переліку об’єктів для виконання

робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів 
у житлових будинках м. Києва в 2016 році

Розпорядження № 394 від 6 червня 2016 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван&

ня в Україні», рішень Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016
рік», від 22 грудня 2015 року № 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік»,
Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капіталь&
них вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026 (у редакції розпоря&
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 січня
2016 року № 14), та з метою утримання житлового фонду в місті Києві в належному технічному стані:

1.�Затвердити�адресний�перелі��об’є�тів�для

ви�онання�робіт�із�заміни�(ре�онстр��ції)�та

модернізації�ліфтів���житлових�б�дин�ах�м.�Ки-

єва�в�2016�році,�що�додається.

2.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�робіт

із�заміни�(ре�онстр��ції)�та�модернізації�ліфтів

��житлових�б�дин�ах�м.�Києва�в�2016�році�від-

повідно�до�п�н�т��1�цьо#о�розпорядження��о-

м�нальне�підприємство�«Дире�ція�з��апіталь-

но#о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�«Київб�дре-

�онстр��ція».

3.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

міністрації)�профінанс�вати�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо#о�розпорядження,�за

рах�но��бюджетних��оштів�на�2016�рі��за��одом

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання�місцевих�бюджетів�150101�«Капітальні

в�ладення».

4.�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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо#о�ор#ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

06.06.2016�№ 394

АДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК 
об’єктів для виконання робіт із заміни (реконструкції») та модернізації

ліфтів у житлових будинках міста Києва в 2016 році

Код
класи&
фікації
видат&
ків міс&
цевих

бюдже
&тів

№ Балансоутримувач Адреса Вид робіт

заміна
(рекон&
струк&

ція)

модерні&
зація

1 2 3 4 5 6

150000 Будівництво

150101 Капітальні вкладення

Заміна (реконструкція) та модернізація ліфтів у житлових будинках & 104 507,0 тис. гри

Голосіївський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Голосіївського району
м. Києва"

вул. Теремківська, 1 1

2 вул. Полковника Потєхіна, 6 1

3 просп. Сорокаріччя Жовтня, 17'б 1

4 просп. Науки, 10, під'їзд 1 1

5 вул. Тарасівська, 36'а 1

6 вул. Голосіївська, 4 1

Всього перехідних об'єктів 6 0

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Голосіївського району
м. Києва"

вул. Академіка Заболотного, 26 1

2 вул. Голосіївська, 4 1

3 вул. Тарасівська, 36'а 1

4 вул. Теремківська, 1 1

5 просп. Науки, 18, під'їзд 4 1

6 вул. Велика Китаївська, 10 1

7 Стратегічне шосе, 17 1

8 вул. Маршала Якубовського, 5 1

9 вул. Велика Китаївська, 6, під'їзд 2 1

10 ОСББ "Художник" вул. Велика Васильківська, 124 1

11 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Голосіївського району
м. Києва"

просп. Науки, 10, під'їзд 2 1

12 Стратегічне шосе, 11, під'їзд 2 1

13 просп. Науки, 27 1

14 вул. Феодосійська,10 1

15 просп. Голосіївський, 9 1

16 просп. Академіка Глушкова, 19 2

17 вул. Феодосійська, 48/52 1

18 ОСББ "Печерський'10" просп. Науки, 6, під'їзд 1 1

Всього нових об'єктів 19 0

Разом по району 25 0

Дарницький район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дарницького району
міста Києва"

вул. Севастопольська, 19, під'їзд 2 1

2 Харківське шосе, 61 1

3 вул. Архітектора Вербицького, 28, під'їзд 1 2

4 Харківське шосе, 174, під'їзди 1, 3, 4 3

5 вул. Архітектора Вербицького, 24, під'їзди 1, 6 2

6 просп. Миколи Бажана, 5 1

Всього по району 3 7

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дарницького району"

вул. Волго'Донська, 58, під'їзд 3 1

2 вул. Здолбунівська, 3, під'їзди 1, 2 2

3 вул. Ревуцького, 21 1

4 Харківське шосе, 63 1

5 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дарницького району"

Харківське шосе, 176'6 1

6 вул. Архітектора Вербицького, 26, під'їзд 4 1

7 вул. Архітектора Вербицького, 36 1

8 вул. Ревуцького, 20 1

Всього нових об'єктів 8 1

Разом по району 11 8

Деснянський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Деснянського району
м. Києва"

вул. Братиславська, 44/2 1

2 вул. Академіка Курчатова,18, під'їзд 2 1

3 вул. Космонавта Волкова, 6/55 1

4 вул. Академіка Курчатова, 7 1

5 вул. Шолом'Алейхема, 19, під'їзд 5 1

6 вул. Миколи Матеюка, 7, під'їзд 1 1

Всього по району 6 0

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Деснянського району
м. Києва"

вул. Мілютенка, 40/16, під'їзди 1'4 4

2 просп. Лісовий, 41, під'їзди 1, 2 3

3 вул. Мілютенка, 36 1

4 вул. Маршала Жукова, 30, під'їзд 5 1

5 вул. Оноре де Бальзака, 44 1

6 вул. Шолом'Алейхема, 19, під'їзд 4 1

7 вул. Космонавта Волкова, 6/55, під'їзд 1 1

8 ЖБК "Текстильник" вул. Маршала Жукова, 45, під'їзд 6 1

9 ЖЬК "Весна" проси. Лісовий, 15'а, під'їзди 1, 4 2

Всього нових об'єктів 15 0

Разом по району 21 0

Дніпровський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дніпровського району
м. Києва"

вул. Андрія Малишка, 21 1

2 вул. Андрія Малишка, 23 1

3 вул. Андрія Малишка, 25 1

4 вул. Андрія Малишка, 33 1

5 вул. Андрія Малишка, 35 1

6 вул. Ентузіастів, 9, під'їзди 1,2 2

7 вул. Флоренції, 10'а 2

Всього по району 9 0

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дніпровського району
м. Києва"

вул. Ентузіастів, 9, під'їзди 1, 2 2

2 вул. Генерала Ватутіна, 24'а 1

3 просп. Возз'єднання, 13'в 1

4 бульв. Олексія Давидова, 2/7 1

5 вул. Празька, 19 1

6 вул. Райдужна, 5 1

7 вул. Амвросія Бучми, 6'в 1

8 вул. Мільчакова, 3'а 1

9 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Дніпровського району"

бульв. Верховної Ради, 19'а 1

10 вул. Райдужна, 22 1

11 Дніпровська набережна, 3 1

ЖБК "Журналіст'3" Дніпровська набережна, 7 1

Всього нових об'єктів 13 0

Разом по району 22 0

Оболонський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Оболонського району"

вул. Мате Залки, 5'а (під'їзд 1) 1

2 вул. Михайла Майорова, 5 (під'їзд 1) 1

3 вул. Вишгородська, 30 1

Всього по району 3 0
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1.�Затвердити�адресний�перелі��об’є�тів�для

ви�онання�робіт�із�заміни�(ре�онстр��ції)�та

модернізації�ліфтів���житлових�б�дин�ах�м.�Ки-

єва���2016�році,�що�додається.

2.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�робіт

із�заміни�(ре�онстр��ції)�та�модернізації�ліф-

тів���житлових�б�дин�ах�м.�Києва���2016�ро-

ці�відповідно�до�п�н�т��1�цьо#о�розпоряджен-

ня�Департамент�житлово-�ом�нальної�інфра-

стр��т�ри�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації).

3.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

міністрації)�профінанс�вати�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо#о�розпорядження,�за

рах�но��бюджетних��оштів�на�2016�рі��за��одом

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання�місцевих�бюджетів:�150101�«Капітальні

в�ладення».

4.�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

Про заміну (реконструкцію) 
та модернізацію ліфтів у житлових будинках 

м. Києва у 2016 році
Розпорядження № 395 від 6 червня 2016 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду&
вання в Україні», рішень Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на
2016 рік», від 22 грудня 2015 року № 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на
2016 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в час&
тині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026 (у редак&
ції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 15 січня 2016 року № 14) та з метою утримання житлового фонду в місті Києві в належному технічному ста&
ні:

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Оболонського району
м. Києва"

вул. Мате Залки, 5'а, під'їзд 1 1

2 вул. Зої Гайдай, 10, під'їзд 1 1

3 просп. Героїв Сталінграда, 51'а 1

4 просп. Героїв Сталінграда, 9'а, під'їзд 2 2

5 просп. Героїв Сталінграда, 17'а, під'їзд 2 1

6 вул. Полярна, 5, під'їзди 2, 3 2

7 вул. Мате Залки, 4'6, під'їзд 1 2

8 вул. Маршала Тимошенка, 3'в, під'їзд 4 1

9 просп. Оболонський, 5, під'їзди 1, 2 2

10 вул. Маршала Тимошенка, 1'б 2

11 вул. Героїв Дніпра, 6 1

Всього нових об'єктів 16 0

Разом по району 19 0

Печерський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Печерського району 
м. Києва"

вул. Панаса Мирного, 7'а 1

2 бульв. Дружби народів, 7, під'їзд 10 1

3 вул. Звіринецька, 61, під'їзди 1, 2 2

4 вул. Професора Підвисоцького, 6'а, під'їзд 3 1

5 вул. Курганівська, 3, під'їзд 1 1

Всього по району 4 2

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Печерського району м.
Києва"

пров. Лабораторний, 4 1

2 вул. Саперне Поле, 26, під'їзд 2 1

3 вул. Лсваїїдона.ка. 14 1

4 вул. Гусовського, 2, під'їзд 2 1

вул. Хрещатик, 15 1

5 ЖБК "Наука" вул. Велика Васильківська, 51 1

Всього нових об'єктів 6 0

Разом по району 10 2

Подільський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Подільського району"

вул. Наталії Ужвій, 4'в 1

2 пров. Полковий, 1 1

3 просп. Георгія Гонгадзе, 24'б 1

Всього по району 3 0

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Подільського району 
м. Києва"

просп. Георгія Гонгадзе, 20'а 1

2 просп. Георгія Гонгадзе, 20'в, під'їзд 2 1

3 вул. Захарівська, 14, під'їзд 3 1

4 вул. Набережно'Хрещатицька, 11, під'їзд 3 1

5 вул. Сирецька, 36 1

6 вул. Полкова, 74 1

7 просп. Свободи, 6'а 1

8 ЖБК "Верстат'11" просп. Свободи, 1/60'а, під'їзд 5 1

9 ЖБК "Маяк'4" просп. Свободи, 24'6 1

10 ЖБК "Кристал'2" просп. Георгія Гонгадзе, 18'а 1

Всього нових об'єктів 10 0

Разом по району 13 0

Святошинський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Святошинського
району м. Києва"

бульв. Ромена Роллана, 5/8, під'їзд 11 1

2 вул. Якуба Коласа, 7, під'їзди 2, 3 2

3 вул. Верховинна, 81 1

4 вул. Феодори Пушиної, 2, під'їзд 1 1

5 просп. Академіка Палладіна, 21, під'їзд 3 1

Всього по району 6

Нові об'єкти 2016 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Святошинського
району м. Києва"

вул. Гната Юри, 14, під'їзд 2 1

2 бульв. Ромена Роллана, 5/8, під'їзд 12 1

3 бульв. Кольцова, 1 1

4 вул. Кільцева дорога, 8 1

5 вул. Зодчих, 68/2 1

6 вул. Булаховського, 42/43 1

7 вул. Підлісна, 5/21 1

8 вул. Генерала Наумова, 23'а 1

9 вул. Академіка Доброхотова, 11'а 1

10 вул. Семашка, 17 1

11 бульв. Академіка Вернадського, 83 1

12 ЖБК "Авіатор'2" просп. Леся Курбаса, 5'6 1

Всього нових об'єктів 12

Разом по району 18 0

Солом'янський район

Перехідні об'єкти 2015 року

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Солом'янського району
м. Києва" 

вул. Єреванська, 28'а 1

2 вул. Митрополита Василя Липківського, 37'а, під'їзд 1 1

3 вул. Миколи Шепелєва, 9'а 1

4 просп. Космонавта Комарова, 19 1

5 просп. Червонозоряний, 39'а 1

6 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Солом'янського району
м. Києва" 

вул. Борщагівська, 129/131 1 

7 вул. Виборзька, 55/13 2 

8 вул. Соціалістична, 2/4 1 

9 бульв. Івана Лепсе, 32 1 

10 вул. Миколи Шепелєва, 11 'а 1 

Всього по району 11 0 

Нові об'єкти 2016 року 

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Солом'янського району
м. Києва" 

вул. Донецька, 57'а, під'їзд 4 1 

2 вул. Мартиросяна, 25, під'їзд 1 1 

3 вул. Преображенська, 16, під'їзди 1, 2 2 

4 вул. Олексіївська, 11, під'їзд 1 1 

5 вул. Михайла Донця, 21'а, під'їзд 1 1 

6 ОСББ "Локомотив Київ" вул. Андрія Головка, 31, під'їзди 1, 3 2 

Всього нових об'єктів 7 1 

Разом по району 18 1 

Шевченківський район 

Перехідні об'єкти 2015 року 

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Шевченківського
району м. Києва" 

вул. Сім'ї Хохлових, 1 1 

2 вул. Глібова, 16, під'їзди 1, 2 2 

3 вул. Миколи Кравченка, 23, під'їзди 1, 2 2 

4 вул. Мельникова, 63 1 

5 просп. Перемоги, 25 1 

6 вул. Коперника, 12 1 

7 вул. Коперника, 10, під'їзд 1 1 

8 вул. Сім'ї Хохлових, 6'6, під'їзд 1 1 

8 просп. Перемоги, 58 1 

Всього по району 10 

Нові об'єкти 2016 року 

1 КП "Керуюча компанія з
обслуговування
житлового фонду
Шевченківського
району м. Києва" 

пров. Чеховський, 11, під'їзд 1 1 

2 вул. Подвойського, 9'а 1 

3 вул. Льва Толстого, 22, під'їзд 1 1 

4 пров. Делегатський, 2/18 1 

5 вул. Щусєва, 34/1 1 

6 вул. Олеся Гончара, 62 1 

7 вул. Бориса Глібова, 16, під'їзд 2 1 

8 вул. Миколи Кравченка, 23, під'їзд 2 1 

9 вул. Миколи Мурашка, 4 1 

Всього по району нових об'єктів 9 0 

Разом по району 19 0 

Разом по місту перехідних об'єктів 61 9 

Разом по місту нових об'єктів 115 3 

РАЗОМ ПО МІСТУ 175 12 

Керівник апарату В. Бондаренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо#о�ор#ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

06.06.2016�№ 395

АДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК 
об'єктів для виконання робіт із заміни (реконструкції) 

та модернізації ліфтів у житлових будинках міста Києва 
у 2016 році

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

гуртожитку та зовнішніх інженерних мереж 
публічного акціонерного товариства 

«Перший експедиційний загін підводних 
та гідротехнічних робіт»

Розпорядження № 390 від 3 червня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні». законів України «Про передачу об’єктів права державної та комуналь&
ної власності», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», враховуючи протокол позачергового засідання наглядової ради публічного акціонерного
товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» від 04 лютого 2016 року № 04/02&
2016, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�#�ртожито��п�б-

лічно#о�а�ціонерно#о�товариства�«Перший

е�спедиційний�за#ін�підводних�та�#ідротех-

нічних�робіт»�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної�#ромади�міста�Києва�та�пере-

дати�до�сфери��правління�Подільсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�з#ід-

но�з�додат�ом�1�до�цьо#о�розпорядження.

2.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної�#ромади�міста�Ки-

єва»�та�передати���володіння�та��орист�ван-

ня�п�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�-

ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�зовніш-

ні� інженерні�мережі�#�ртожит���п�блічно#о

а�ціонерно#о�товариства�«Перший�е�спеди-

ційний�за#ін�підводних�та�#ідротехнічних�ро-

біт»�з#ідно�з�додат�ом�2�до�цьо#о�розпоря-

дження�в�межах�та�на��мовах,�визначених

�#одою�про�передач��в��правління�від�рито-

м��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»�майна,�що�є��ом�наль-

ною�власністю�територіальної�#ромади�міс-

та�Києва,���ладеною�20�листопада�2003�ро-

���(в�реда�ції�до#овор��на�володіння�та��орис-

т�вання�майном�територіальної�#ромади�міс-

та�від�01�#р�дня�2006�ро��)�між�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією�та�від-

�ритим�а�ціонерним�товариством�«А�ціонер-

на��омпанія�«Київводо�анал».

3.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної�#ромади�міста�Ки-

єва»�та�передати���володіння�та��орист�ван-

ня�п�блічном��а�ціонерном��товариств��«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�зовнішні�інженерні�мережі�#�рто-

жит���п�блічно#о�а�ціонерно#о�товариства

«Перший�е�спедиційний�за#ін�підводних�та

#ідротехнічних�робіт»�з#ідно�з�додат�ом�3�до

цьо#о�розпорядження�в�межах�та�на��мовах,

визначених��#одою�щодо�реалізації�прое�т�

�правління�та�реформ�вання�енер#етично#о

�омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро-

���(зі�змінами�та�доповненнями),���ладеною

між�А�ціонерною�енер#опостачальною��омпа-

нією�«Київенер#о»�та�Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією.

4.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити�в��становлено-

м��поряд���приймання-передач��майна,�за-

значено#о���п�н�ті�1�цьо#о�розпорядження�та

надати�до�Департамент���ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

міністрації)��опію�а�тів�приймання-передачі.

5.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ністрації)�забезпечити�в��становленом��по-

ряд���приймання-передач��майна,�зазначе-

но#о�в�п�н�тах�2�та�3�цьо#о�розпорядження.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів�#олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з#ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
П. Пантелеєв

№ Адреса Вид робіт

Заміна
(реконструкція)

Модернізація

1 2 3 4

Код класифікації видатків місцевих бюджетів 150000 "Будівнитцво"

Код класифікації видатків місцевих бюджетів 150101 "Капітальні вкладення"

Заміна (реконструкція) та модернізація ліфтів у житлових будинках & 2970,00 тис. грн

1 вул. Теремківська, 1 1 вантажний

2 вул. Севастопольська, 19, під'їзд 2 1 пасажирський

3 просп. Лісовий, 41, під'їзд 2 1 вантажний

4 просп. Павла Тичини, 11'а 1 пасажирський

5 вул. Ентузіастів, 9, під'їзд 1 1 вантажний

6 вул. Полярна, 5 1 пасажирський

7 вул. Звіринецька, 61, під'їзд 3 1 пасажирський

8 вул. Світлицького, 24'а 1 пасажирський

9 провул. Приладний, 8 1 пасажирський

10 вул. Митрополита Василя Липківського, 37'а, під'їзд 2 1 вантажний

11 просп. Перемоги, 25, під'їзд 4 1 пасажирський

РАЗОМ ПО МІСТУ 10 1

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��1�

до�розпорядження�

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

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

03.06.2016�р.�№�390

Гуртожиток, 
що приймається безоплатно до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та передається до сфери управління Подільської

районної в місті Києві державної адміністрації

Додато��2�

до�розпорядження�

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

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

03.06.2016�р.�№�390

Зовнішні інженерні мережі, 
що приймаються безоплатно до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються 
у володіння та користування публічному акціонерному товариству

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Додато��3�

до�розпорядження�

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

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

03.06.2016�р.�№�390

Зовнішні інженерні мережі, 
що приймаються безоплатно до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
та передаються у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

№ Адреса
гурто'
житку

Підпри'
ємство,
що
передає

Загальна
площа
гуртожит'
ку, в тому
числі
площа
пежитло'
вих при'
міщень/
загальна
площа
гуртожит'
ку за вик'
люченням
привати'
зованих
нежитло'
вих при'
міщень,
кв. м

Кількість
кімнат у
гуртожитку

Рік
побу'
дови

Балансова вартість,
що передасться, гри

Нежитлові приміщення

Всьо'
го

У тому
числі
прива'
тизо'
вано

Первісна Залиш'
кова

Площа,
кв.м

Власник Дата та
номер
запису про
державну
реєстрацію
права
власності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Вул.
Юрків'
ська, 18

ПАТ
"Перший
експеди'
ційний
загін
підвод'
них та
гідротех'
нічних
робіт"

3949,4/
2635,6

68 0 1966 4086400,0 134884,87 1313,8 ТОВ "ДІМ'
СЕК'ЮРІТІ"

Від
28.11.2013
№ 3599374

№ Назва мереж, адреса Підприємс'
тво, що
передає

Рік
побу'
дови

Довжина,
пог. м

Діаметр
труб, мм
(мате'
ріал)

Кількість
колодязів

Балансова вартість, грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Зовнішня водопровідна мережа
до гуртожитку на вул.
Юрківській, 18

ПАТ
"Перший
експеди'
ційний
загін під'
водних та
гідротех'
нічних
робіт"

1966 20 100 ' 10779,41 3665,00

2 Зовнішня мережа
водовідведення від гуртожитку
на вул. Юрківській, 18

1988 56 150 3 25802,95 11611,33

3 Зовнішня мережа
водовідведення від гуртожитку
на вул. Юрківській, 18

1988 68 250 6 57919,27 26063.67

№ Назва мереж,
адреса

Підприємство, що
передає

Рік
побу'
дови

Довжина теплових
мереж у двотрубному

вимірі, пог. м

Діаметр труб, мм Балансова вартість,
грн

ЦО ГВП ЦО ГВП первісна залиш'
кова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Зовнішні
теплові мережі
до гуртожитку
на вул. Юрків'
ській, 18

ПАТ "Перший
експедиційний
загін підводних та
гідротехнічних
робіт"

1966 32 32 80 2О75/70 10000,0 1000,0
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ
ç çàëó÷åííÿ äî ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî â³äïî÷èíêó "Kyiv
Summer Fest" ó 2016 ðîö³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñï³âîðãàí³çàòîð³â.

ÊÏ "Ïëåñî"òà îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò ôåñòèâàëþ ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî â³äïî÷èíêó
"Kyiv Summer Fest" ó 2016 ðîö³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ (ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ "Ïðî ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî
â³äïî÷èíêó"Kyiv Summer Fest" ó 2016 ðîö³ ó ì³ñò³ Êèºâ³" â³ä 30.05.2016 ðîêó ¹ 379)
îãîëîøóþòü êîíêóðñ ç çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ â îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ ôåñòèâàëþ
ñï³âîðãàí³çàòîð³â íà óìîâàõ âèçíà÷åíèõ êîíêóðñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ.

Ðîçêðèòòÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é â³äáóäåòüñÿ 22.06.2016 ðîêó î 12.00 çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà, 7, ê³ì. ¹ 203. Çà âêàçàíîþ àäðåñîþ
òàêîæ íàäàºòüñÿ êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ïîäàþòüñÿ äîêóìåíòè ïðåòåíäåíòàìè.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â 21.06.2016 ðîêó äî 18.00.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê (044)541-18-11.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
15,4 êâ.ì ì. Êè¿â áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â,
22-à, ïðèì³ùåííÿ ÄÍÇ ¹ 265.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè (ãðí): 383 900,00 ãðí.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà

³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
òà òåðì³í îðåíäè: îñâ³òí³ ïîñëóãè(íàâ÷àííÿ
ä³òåé: àíãë³éñüêî¿ ìîâè) 2 ðîêè 364 äí³, êð³ì
÷åðâíÿ, ëèïíÿ, ñåðïíÿ, âåðåñíÿ (01.06.ïî 30.09).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåíÿ (ðîçêëàä çàíÿòü ïîãîäæíåíèé ç
êåð³âíèêîì ÄÍÇ): 4 ãîäèíè íà òèæäåíü çã³äíî
ç ðîçêëàäîì çàíÿòü.

Îðåíäíà ñòàâêà ó %: 15.
Ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó

áåç ÏÄÂ ó ãðí 10,00 ãðí.

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
8,1 êâ.ì. ì. Êè¿â âóë. ²íñòèòóòñüêà, 14-à, ïðè-
ì³ùåííÿ ÄÍÇ ¹ 498.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè (ãðí): 1 798 437,00 ãðí.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà

³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
òà òåðì³í îðåíäè: îñâ³òí³ ïîñëóãè (íàâ÷àííÿ
ä³òåé: àíãë³éñüêî¿ ìîâè) 2 ðîêè 364 äí³, êð³ì
÷åðâíÿ, ëèïíÿ, ñåðïíÿ, âåðåñíÿ (01.06.ïî 30.09).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ ( ðîçêëàä çàíÿòü ïîãîäæíåíèé ç
êåð³âíèêîì ÄÍÇ): 2 ãîä. 20 õâ. íà òèæäåíü
çã³äíî ç ðîçêëàäîì çàíÿòü.

Îðåíäíà ñòàâêà ó %: 15.
Ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó

áåç ÏÄÂ ó ãðí: 7,97 ãðí.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Î. Áàëüçàêà, 12, çàãàëüíà ïëîùà —
22,60 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç³ çáîðó òà ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè òà ñêëîïîñóäó, ñòàð-
òîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 75,28 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1701,25 ãðí,
òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àí-
òè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç
Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðî-
áî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 9, ïîâåðõ 2, çàãàëüíà
ïëîùà — 102,9 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî íàïðÿìêó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç
ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 234,09 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 24087,50 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè
364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðà-
õóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóá-
ë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêî-
ãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîð-
ìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºê-
ò³â îðåíäè: ïðîñï. Ïåðåìîãè, 106/2, öîêîëüíèé ïîâåðõ, ïëîùà 112,60 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 2892800,0 ãðí.
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 8358,12 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàí-
íÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè; âóë. Âåëèêà
Ê³ëüöåâà, 1-ã ë³ò. Á, ² ïîâåðõ, ïëîùà 30,60 êâ. ì. Âàðò³ñòü— 517150,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-
òè (áåç ÏÄÂ) — 3447,67 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; âóë. Ãðèãîðîâè-
÷à-Áàðñüêîãî, 7 ë³ò. Á, ² ïîâåðõ, ïëîùà 20,0 êâ. ì. Âàðò³ñòü— 356285,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-
òè (áåç ÏÄÂ) — 2375,23 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìà-
þòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Âòðà÷åíî Ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ —Ñàíàòîð³é "Æîâòåíü"ñåð³ÿ ÌÊ
¹ 010006853, äàòà âèäà÷³: 09.04.2003 ð³ê. Íàëåæèòü íà ïðàâ³ êîëåêòèâíî¿ âëàñíîñò³ ÏÐÈÂÀÒ-
ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ë²ÊÓÂÀËÜÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â ÏÐÎÔÑÏ²ËÎÊ ÓÊ-
ÐÀ¯ÍÈ "ÓÊÐÏÐÎÔÎÇÄÎÐÎÂÍÈÖß" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 02583780) — ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíî Ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà çàïèñàíî â ðåºñòðîâó êíèãó ¹ 16ç-161,
çà ðåºñòðîâèì ¹ 907-ç â³ä 22.05.2003 ðîêó, ÿêå ïîñâ³ä÷óº, ùî ìàéíîâèé êîìïëåêñ — Ñàíàòîð³é
"Æîâòåíü"íàëåæèòü íà ïðàâ³ êîëåêòèâíî¿ âëàñíîñò³ ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ
Ë²ÊÓÂÀËÜÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â ÏÐÎÔÑÏ²ËÎÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ "ÓÊÐÏÐÎÔÎÇÄÎÐÎÂÍÈÖß"(³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 02583780) — ââàæàòè íåä³éñíèì.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 03680, ì. Êè¿â âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-à âèêëè-
êàº íà 15.06.2016 ð. î 10.30 â³äïîâ³äà÷à Ñàãàíü Àíäð³ÿ ²âàíîâè÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Áîñåíêî ²ãîðÿ
Ñåðã³éîâè÷à äî Ñàãàíÿ Àíäð³ÿ ²âàíîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà äîãîâîðîì ïîçèêè. Â³äïîâ³-
äà÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ ó éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Þçüêîâà Î.Ë.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà;

- ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ìèñòåöòâ ³ìåí³ Áîãäàíà òà Âàðâàðè Õàíåíê³â;

- ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìóçåþ-ìàéñòåðí³ ². Ï. Êàâàëåð³äçå;

- äèðåêòîðà Ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³ëüíîãî ìóçåþ-êâàðòèðè Ï.Ã. Òè÷èíè â ì.Êèºâ³.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ
äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî
áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè,
ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó,
â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³
ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³
ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.
Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß" ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 05.05.2016 ðîêó òàðèô³â íà
òåïëîâó åíåðã³þ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 05.05.2016 ¹ 782 ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
äåÿêèõ ïîñòàíîâ ÍÊÐÅÊÏ âíåñåíî çì³íè äî ïîñòàíîâè â³ä 30.06.2015 ¹ 1977"Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî, òðàíñïîðòóâàííÿ, ïîñòà÷àííÿ äëÿ ïîòðåá
áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ):

Äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ, äëÿ ïîòðåá ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ): 
Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 1010,08 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:

Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 923,56 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ).

Òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 82,82 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ).

Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,70 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ).

Äëÿ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ âèðîá-
íè÷î-êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³):

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 999,80 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:

Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 913,28 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ).

Òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 82,82 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ).

Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,70 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ).

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 05.05.2016 ¹ 783 ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè
ÍÊÐÅÊÏ â³ä 30.04.2015 ¹ 1543 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, ³íøèõ ñïî-
æèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ): âñòàíîâëþþòüñÿ òàðèôè ç 05.05.2016 íà ïîñëóãó ç ïîñòà÷àííÿ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè:

- äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) — 54,11 ãðí çà 1 êóá. ì
(áåç ÏÄÂ);

- äëÿ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ âè-
ðîáíè÷î-êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³) — 53,60 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Õðåùàòèê, 10,
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77, 202-61-76.
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ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðè-
äè÷íà àäðåñà, êîíòàê-

òíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà ñòàâ-
êà

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-
íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè

1

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñ-
ïëóàòàö³ÿ"

(01001, Âîëîäèìèðñüêà,
51-à, 234-23-24)

1, 2 ïî-
âåðõè

Ëàéîøà
Ãàâðî, 6,

ë³ò. À
34,1 1 ãðí íà ð³ê

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿, ùî çä³éñíþº áåçêîøòîâíó
ïñèõîëîã³÷íó òà ñîö³àëüíó äîïî-

ìîãó îñîáàì-ó÷àñíèêàì ÀÒÎ

Ñòàíîì íà 31.03.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê 6591910,0

2 1-4 ïî-
âåðõ

Îáîëîí-
ñüêà, 21,

ë³ò. À

79,45 7% Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ìó-
çè÷íèõ òðåí³íã³â

Ñòàíîì íà 31.01.2016

2 ðîêè 364 äí³

126,82 10075,91

1727300,0
àáî

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿, ùî çä³éñíþº áåçêîøòîâíó
ïñèõîëîã³÷íó òà ñîö³àëüíó äîïî-

ìîãó îñîáàì-ó÷àñíèêàì ÀÒÎ

1 ãðí íà ð³ê

3
1,2 ïî-
âåðõè,
ï³äâàë

Ãåðöåíà, 6,
ë³ò. À

79,2

1% (äëÿ ïëîù³
20, êâ.ì) Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.03.2016

2 ðîêè 364 äí³
64,97 5146,0

1904500,04%

15% ²íøå âèêîðèñòàííÿ 300,58 23806,25

4
1,2 ïî-
âåðõè,
ï³äâàë

Ãåðöåíà, 6,
ë³ò. À

91,7

1% (äëÿ ïëîù³
20, êâ.ì) Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.03.2016

2 ðîêè 364 äí³
67,04 6147,95

2205100,04%

15% ²íøå âèêîðèñòàííÿ 300,58 27563,75

5

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹ 10 (03039,
Ãîëîñ³¿âñüêèé ïðîñï.,

59-Á , 525-32-73)

1 ïîâåðõ

Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé

ïðîñï. 59-á,
Ê. 2

22,7 10%

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäèòü ãîñïîäàð-
ñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàê-

òèêè (ñòîìàòîëîã³÷í³ ïîñëóãè)

Ñòàíîì íà 29.02.2016

2 ðîêè 364 äí³ 203,01 4608,33 553000,0

6
ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (04070
ì. Êè¿â, Íàáåðåæíå øîñå,
2,254-65-03; 279-52-31)

1 ïîâåðõ Ôðóíçå,
132 ë³ò. È 45,00 1 ãðí íà ð³ê Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ äåïóòàòà

Êè¿âðàäè

Ñòàíîì íà 01.06.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê 37809,22

7

Àâòîòðàíñïîðòíå êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî

¹ 273901 (03680, ì. Êè¿â
Îõòèðñüêà, 8, 257-13-40)

1 ïîâåðõ Îõòèðñüêà,
8, Ê.1 67,90 15 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü

Ñòàíîì íà 01.06.2016

2 ðîêè 364 äí³ 187,78 12750,00 1020000,0
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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 48076

14 ÷åðâíÿ 2016 ð.

¹63(4833)
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ËÞÄÅÉ, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó «áóäèíêàõ-âáèâöÿõ», ùî
íà Ë³ñîâîìó ìàñèâ³, áóäóòü ïåðåñåëÿòè. Äåïàðòàìåíò
ì³ñòîáóäóâàííÿ ÊÌÄÀ ðîçðîáèâ ïðîåêò äåòàëüíîãî
ïëàíó òåðèòîð³¿, çã³äíî ç ÿêèì, â³ñ³ì áóäèíê³â, âèçíà-
íèõ àâàð³éíèìè, ïîâèíí³ çíåñòè, à ìåøêàíö³â ïåðå-
ñåëèòè â ñó÷àñíå æèòëî. Ïðî öå ðîçïîâ³â ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ,

àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ Îëåêñàíäð Ì³ùåí-
êî. Çà éîãî ñëîâàìè, ïîêè ùî öå ï³ëîòíèé ïðîåêò. Â³í
îõîïëþº òåðèòîð³þ, îáìåæåíó âóëèöÿìè Ì³ëþòåíêà,
Øîëîì-Àëåéõåìà, Áðàòèñëàâñüêîþ ³ Ë³ñîâèì ïðîñ-
ïåêòîì. «Âèêîíàâ÷à âëàäà ì³ñòà ³ ðàéîí³â ïîâèííà
ï³ä³áðàòè ìàéäàí÷èêè ï³ä íîâå áóä³âíèöòâî, ï³äãî-
òóâàòè äîêóìåíòè äëÿ ³íâåñòîð³â ³, ãîëîâíå, çíàéòè
îáì³ííèé ôîíä äëÿ «ïåðåñåëåíö³â». ¯ì æå òðåáà äåñü
æèòè, ïîêè òðèâàº ñïîðóäæåííÿ íîâîãî áóäèíêó»,—
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ì³ùåíêî.

Â òåîð³¿, æèòëî áóäóòü âèä³ëÿòè ïî êîåô³ö³ºíòó
1,5. Óìîâíî êàæó÷è, ÿêùî â êâàðòèð³ íà îäíó ëþäè-
íó ïðèïàäàº 15 ìåòð³â êâàäðàòíèõ, òî â íîâèõ îñå-
ëÿõ — ïî 22,5 ìåòðà êâàäðàòíîãî �

Ó ÂÅÐÅÑÍ² â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ
ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü «Ãîãîëü-
ôåñò». Ì³ñüêà âëàäà ðîçãëÿäàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ïðî-
âåäåííÿ çàõîäó. Ó Êè¿âðàä³ ïëàíó-
þòü âèä³ëèòè 800 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

«Öüîãîð³÷ ôåñòèâàëü áóäå ïðî-
âîäèòèñÿ â ñòîëèö³ óæå âäåâ’ÿòå.
Òðàäèö³éíî â³í ïîðàäóº òàíöÿìè,
ìóçèêîþ, âèñòàâàìè,ë³òåðàòóðîþ,
óðáàí³ñòèêîþ, äèòÿ÷èìè ïðîãðà-
ìàìè. ×îìó öå ïîòð³áíî Êèºâó?

Ïî-ïåðøå, öå ³ì³äæåâèé ïðîåêò.
Êîæíîãî ðàçó íà ôåñòèâàë³ ïðè-
ñóòí³ áëèçüêî 10-òè ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í. Òàê ñàìî º ïðåäñòàâíèêè ç
êàâêàçüêèõ òà ïðèáàëò³éñüêèõ äåð-
æàâ. Ïî-äðóãå, ôåñòèâàëü ñòâîðþº
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü.
Ïðèì³ðîì, òîð³ê íà çàõîä³ â³äáó-
ëîñÿ áëèçüêî 500 ïîä³é çà 10 äí³â.
À öå âñå ëþäñüê³ ðåñóðñè. Êð³ì òî-
ãî, ì³ñòî îòðèìàº äîäàòêîâ³ äîõî-
äè ó âèãëÿä³ ïîäàòê³â»,— çàçíà÷è-

ëà ãîëîâà Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó
òà ³íôîðìïîë³òèêè Â³êòîð³ÿ Ìóõà.

Äíÿìè íà çàñ³äàíí³ çàçíà÷åíî¿
êîì³ñ³¿ äåïóòàòè âèð³øèëè çâåðíó-
òèñÿ äî êîëåã ç ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíüáþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîëî-
ã³÷íîãî ðîçâèòêó, à òàêîæ Äåïàðòà-
ìåíòó ô³íàíñ³â ÊÌÄÀùîäî ìîæëè-
âîñò³ âèä³ëåííÿ 800 òèñ.ãðí äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ôåñòèâàëþ «Ãîãîëüôåñò».

Ì³ñòî âèñòóïàº ñï³âîðãàí³çà-
òîðîì «Ãîãîëüôåñòó». Çà ðîçðàõóí-
êàìè, êîøòîðèñ ôåñòèâàëþ ñòà-
íîâèòü 5 ìëí ãðí �

Ó Êèºâ³ â³äêðèëàñü «Øêîëà ïðîôåñ³éíîãî ïàðêóâàëüíèêà»

ÄËß Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß êâàë³ô³êàö³¿ òà ìîòèâàö³¿ ïðà-
ö³ ñï³âðîá³òíèê³â ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» ó ñòî-
ëèö³ ïðàöþâàòèìå «Øêîëà ïðîôåñ³éíîãî ïàðêóâàëü-
íèêà». Ó Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³äáóëàñÿ ¿¿ ïðåçåíòà-
ö³ÿ, â ÿê³é âçÿëî ó÷àñòü ïîíàä 300 ñï³âðîá³òíèê³â
ï³äïðèºìñòâà, ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè òà ïðåäñòàâíè-
êè ÇÌ².

Ó Êèºâ³ áëèçüêî 600 ìàéäàí÷èê³â, ÿê³ îáñëóãîâó-
þòü ïðèáëèçíî 500 ïàðêóâàëüíèê³â. Öåé ïðîåêò ì³ñ-
òî ðåàë³çóº, ùîá ñåðâ³ñ íà ñòîëè÷íèõ ïàðê³íãàõ â³ä-
ïîâ³äàâ ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì. Äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíå íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó òà ñåðòèô³êàö³ÿ ïðàö³â-
íèê³â Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó», ââàæàþòü àâòîðè ïðî-
åêòó. Âîíè ïåðåêîíóþòü, ùî íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó íå
ëèøå äàñòü çìîãó ï³äâèùèòè ð³âåíü ñåðâ³ñó, à é çá³ëü-

øèòü áþäæåò ì³ñòà â³ä ïîñëóã ïàðêóâàííÿ. Çíà÷íà
óâàãà ïðèä³ëÿòèìåòüñÿ àòåñòàö³¿ ïðàö³âíèê³â òà ³íñò-
ðóêö³ÿì ùîäî ââåäåííÿ áåçãîò³âêîâî¿ ñïëàòè çà ñòî-
ÿíêó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó Êèºâ³ �
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Ãîòóºìîñÿ äî «Ãîãîëüôåñòó»

Ç Ï’ßÒÍÈÖ² íà Ñïîðòèâí³é òà Ïîøòîâ³é ïëîùàõ çà-
ïðàöþâàëè ôàí-çîíè ç íàãîäè ïðîâåäåííÿ ôóòáîëü-
íîãî ÷åìï³îíàòó ªÂÐÎ-2016. Íà ï³äòðèìêó ³í³ö³àòè-
âè ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â «Âáîë³âàé çà Óêðà-
¿íó», ÿê³ òðèâàòèìóòü äî 10 ëèïíÿ 2016 ðîêó, ï³äïè-
ñàíå â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ.

Òàê, íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ äëÿ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñ-
òà îðãàí³çàòîðè ï³äãîòóâàëè ôàí-çîíó ïëîùåþ 7 500
êâ. ì, ÿêà ðîçðàõîâàíà íà ïåðåáóâàííÿ 6 000 îñ³á îä-
íî÷àñíî. Ëîêàö³ÿ îñíàùåíà äâîìà LED-åêðàíàìè,
ìåä³à-öåíòðîì ïîòóæí³ñòþ 10 êÂò, îá’ºêòàìè ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ì³ñöÿìè â³äïî÷èíêó òà óñ³ì
íåîáõ³äíèì äëÿ êîìôîðòó âáîë³âàëüíèê³â.

Òàêîæ ïîðèíóòè ó íåéìîâ³ðíó àòìîñôåðó çàïåê-
ëèõ çìàãàíü â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ³ ó ôàí-çîí³ íà
Ñïîðòèâí³é ïëîù³. Çîêðåìà äëÿ ïîö³íîâóâà÷³â ôóò-
áîëó îðãàí³çîâàíî ëîêàö³þ ïëîùåþ 6 500 êâ. ì, ÿêà
îñíàùåíà âåëèêèì LED-åêðàíîì, food-êîðòàìè, ì³ñ-
öÿìè äëÿ ðîçâàã òà ñóâåí³ðíîþ ïðîäóêö³ºþ.

Ãîäèíè òðàíñëÿö³¿ ìàò÷³â: 16.00-17.45, 19.00-20.45,
22.00-23.45 �

Ó ñòîëèö³ çàïðàöþâàëè 
ôàí-çîíè ªÂÐÎ-2016

«Áóäèíêè-âáèâö³» â ì³ñò³
çíîñèòèìóòü
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