
¹64 (4834) | ñåðåäà | 15 ÷åðâíÿ 2016 ð.

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Ìè ïîâèíí³ ïîêëàñòè
êðàé çàïðàâî÷íîìó
áåçëàäó â ñòîëèö³»

Íàì ïîòð³áíî íàâåñòè ëàä ó ñôåð³

àâòîãàçîçàïðàâíèõ ïóíêò³â ó ñòîëè-

ö³ ³ ïîêëàñòè êðàé öüîìó áåçëàäó.

Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é

Êëè÷êî ó ïîíåä³ëîê ï³ä ÷àñ çàñ³äàí-

íÿ Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ïðè Êè¿â-

ñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³.

«Îäíå ç ïèòàíü íà çàñ³äàíí³ ïðè-

ñâÿ÷åíå ïðîáëåì³ êîðóïö³éíèõ ðè-

çèê³â ó ñôåð³ àâòîãàçîçàïðàâíèõ

ïóíêò³â ó ì³ñò³. ² öþ ïðîáëåìó òðåáà

íåãàéíî âèð³øóâàòè. Áî ÿ ÷àñòî ÷óþ:

òî ñòàâëÿòü äåñü íåçàêîííî, òî äå-

ìîíòóâàëè ç ïîðóøåííÿìè,òî âèìà-

ãàþòü ãðîøåé. Òðåáà, íàðåøò³, ïî-

êëàñòè êðàé çàïðàâî÷íîìó áåçëà-

äó!» — íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð â³äçíà÷èâ,ùî ñòàíîì íà ñüî-

ãîäí³ ó Êèºâ³ ïðèáðàëè ç âóëèöü ïî-

íàä 50 íåçàêîííèõ ãàçîâèõ çàïðàâîê.

«Öüîãî, çâè÷àéíî, çàìàëî. Àëå áåç

çàêîíîäàâ÷îãî âäîñêîíàëåííÿ öþ

ñèòóàö³þ íå âèð³øèòè,— áàãàòî âè-

ïàäê³â,êîëè âëàñíèêè ïîâòîðíî âñòà-

íîâëþâàëè îá’ºêòè, ÿê³ íàì çíîâó

äîâîäèòüñÿ äåìîíòóâàòè»,— çàçíà-

÷èâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Â³í çàóâàæèâ, ùî Àíòèêîðóïö³é-

íà ðàäà ìàº äàòè íàëåæíó îö³íêó

ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñü, ³ âñòàíîâèòè

ïðîçîð³ ³ çðîçóì³ë³ ïðàâèëà. «Ìè ïî-

âèíí³ ÷³òêî âèçíà÷èòè ³ ïîêàçàòè —

³ ãðîìàä³, ³ á³çíåñó: äå òóò êîðóïö³ÿ,

à äå íàìàãàííÿ ïðèïèíèòè ä³ÿëü-

í³ñòü ïî áîðîòüá³ ç íåçàêîííèìè çà-

ïðàâêàìè. ² íàéãîëîâí³øå — ÿ õî÷ó

ïî÷óòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: â ÷î-

ìó ïðè÷èíà, ùî ìè ìàºìî âæå äðó-

ãó êðèì³íàëüíó ñïðàâó, ïîâ’ÿçàíó ç

çàïðàâêàìè? ² ÿêèìè, íà âàøó äóì-

êó, ìàþòü áóòè çàõîäè, ùîá çàïðî-

âàäèòè åôåêòèâíèé êîíòðîëü ³ óíå-

ìîæëèâèòè ä³ÿëüí³ñòü ä³ëê³â, ÿê³ íà-

æèâàþòüñÿ íà ãàçîâèõ çàïðàâêàõ?»—

çâåðíóâñÿ Â³òàë³é Êëè÷êî äî ÷ëåí³â

Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè.

Âîäíî÷àñ, ï³äêðåñëèâ ìåð, ñòî-

ëè÷íà âëàäà ³ äàë³ äåìîíòóâàòèìå

íåçàêîííî âñòàíîâëåí³ ãàçîâ³ çà-

ïðàâêè òà ðîáèòèìå âñå, àáè ÷èíîâ-

íèêè, ÿê³ íàäàâàëè íåçàêîíí³ äîçâî-

ëè, áóëè ïðèòÿãíóò³ äî â³äïîâ³äàëü-

íîñò³.

Äëÿ àâòîáóñ³â 
ìàðøðóòó ¹ 30
ç’ÿâèòüñÿ äîäàòêîâà 
çóïèíêà

Â³äó÷îðà ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â íà ïðîñïåêò³

Ïàëëàä³íà äëÿ àâòîáóñ³â ìàðøðóòó

¹ 30 âïðîâàäæåíî äîäàòêîâó çó-

ïèíêó «Ã³ïåðìàðêåò» ó íàïðÿìêó ñà-

íàòîð³þ «Ë³ñîâà ïîëÿíà».

Îçíàéîìèòèñÿ ç ðîçêëàäàìè ðó-

õó ìîæíà íà ñàéò³ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»

http://kpt. kiev. ua/ ó ðîçä³ë³ «Ïàñà-

æèðàì — Ðîçêëàä ðóõó».
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Ï²Ä ÑÂÎªÐ²ÄÍÓ ðåâ³ç³þ ïîòðà-
ïèëè ñ³ì íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëü-
íèõ îá’ºêò³â. Ðîçïî÷àëè ç ÄÞÑØ
«Êè¿â». Òóò, íà áëàãî â³ò÷èçíÿíî-
ãî âåñëóâàëüíîãî ñïîðòó, ïðàöþº
13 òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â. Ñêàæå-
òå — áàãàòî? Í³÷îãî ïîä³áíîãî,
àäæå ï³ä ¿õ ïèëüíèì îêîì òðåíóº-
òüñÿ àæ 235 ä³òåé! Ï³äãîòîâêà ìàé-
áóòí³õ ÷åìï³îí³â òóò íå âùóõàº àí³
íà ìèòü. «Ó íàñ ä³òè ìàþòü çìîãó
òðåíóâàòèñÿ ö³ëèé ð³ê ç ðàíêó ³ äî
âå÷îðà. Ïðèéìàºìî àáñîëþòíî óñ³õ
ç 9-òè ³ àæ äî 20-òè ðîê³â. Ãîëîâ-
íå, ùîá þí³ ñïîðòñìåíè ãîð³ëè áà-
æàííÿì.À «çíàðÿäü ïðàö³» ó íàñ âè-
ñòà÷èòü íà âñ³õ»,— ðîçïîâ³â «Õðå-

ùàòèêó» äèðåêòîð øêîëè Â³êòîð
Ñàâ÷óê. Äî ðå÷³, çà ê³ëüêà ðîê³â
òðåíåðñüêîìó ñêëàäó ÄÞÑØ âäà-
ëîñÿ âèõîâàòè ÷åìï³îí³â íå ëèøå
ì³ñüêèõ, à é íàâ³òü âñåóêðà¿íñüêèõ
çìàãàíü.

Ïîä³áíèìè óìîâàìè ìîæóòü
ïîõèçóâàòèñÿ ³ ÄÞÑØ-7, ³ ÄÞÑØ
«Ðåãàòà», ³ ÄÞÑØ «Ñëàâóòè÷», ³
ÄÞÑØ «Ñïàðòàê». Óò³ì, º ñåðåä
íèõ ³ ñïðàâæíÿ «ïåðëèíà» ó ìîð³
àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ—ÄÞÑØ
«Áóðåâ³ñíèê»,ÿêà ââàæàºòüñÿ ôëàã-
ìàíîì â³ò÷èçíÿíîãî ñïîðòó. ² öå
íå ïðîñòî ñëîâà, àäæå òóò âèõîâà-
ëè îë³ìï³éñüêèõ ÷åìï³îí³â. Íà ìè-
íóë³é Îë³ìï³àä³ ó Ëîíäîí³ çîëîòî

²ãîð âèáîðîëà íàøà ÷åòâ³ðêà» ç
àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ, ñåðåä
ÿêèõ áóëè ³ âèõîâàíêè «Áóðåâ³ñ-
íèêà»—Íàòàëÿ Äîâãîäüêî òà Àíàñ-
òàñ³ÿ Êîæåíêîâà.À ñê³ëüêîõ ïðèçå-
ð³â ñâ³òîâèõ òà ºâðîïåéñüêèõ ÷åì-
ï³îíàò³â òóò âèðîñòèëè — óñ³õ íå
ïåðåë³÷èòè. «Ìèíóëîãî ðîêó íàøà
ÄÞÑØ â³äñâÿòêóâàëà 60-ð³÷íèé
þâ³ëåé.Íàìàãàºìîñÿ òðèìàòè ìàð-
êó. Ó íàñ º óñ³ óìîâè, àáè ä³òè òóò
ìîãëè ïðàêòè÷íî æèòè. Çàíÿòòÿ ó
íàñ àáñîëþòíî áåçêîøòîâíå. Òðå-
íåðè íàâ÷àþòü íå ò³ëüêè âåñëóâàí-
íþ, à é ïëàâàííþ, âàæê³é àòëåòè-
ö³. Âë³òêó ó íàñ â³äïî÷èâàþòü áîð-
ö³, áîêñåðè, äçþäî¿ñòè, âîíè òåæ
íå â³äìîâëÿþòü íàøèì âèõîâàí-
öÿì ó òðåíóâàííÿõ. Òàê ùî æèòòÿ
êèïèòü. Ùîïðàâäà, íàø ³íâåíòàð
ïîòð³áíî îíîâèòè, àäæå 97 % ÷îâ-
í³â ìàþòü ñòîâ³äñîòêîâó çíîøå-
í³ñòü»,—çàçíà÷èâ äèðåêòîð ÄÞÑØ
«Áóðåâ³ñíèê» Àíòîí Ïðîäàí.

Çàñòàð³ëà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íà áàçà — öå ïðîáëåìà óñ³õ íà-
â÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ îá’ºêò³â.
Íàïðèêëàä, ó ÄÞÑØ-7 º ðàðèòåò-
íèé ÷îâåí äàëåêîãî 1964 ðîêó,
ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ ªâ-
ðîïè, àëå é äîñ³ ìîæå âèéòè íà
äèñòàíö³þ. Ñó÷àñí³ æ ÷îâíè, â³ä-
âåðòî êàæó÷è, øêîëàì íå ïî êèøå-
í³. Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ñïåö³àë³çî-
âàíîãî ñïîðòèâíîãî «ïëàâçàñîáó»
êîøòóº ÿê àâòîìîá³ëü — 26 òèñ.
ºâðî. Òà ùî òàì ÷îâíè! Êîëè âàð-
ò³ñòü îäíîãî âåñëà ñòàíîâèòü 300
ºâðî. Ðàçîì ³ç òèì, ñï³ëüíîþ ïðîá-

ëåìîþ äëÿ âñ³õ øê³ë º â³äñóòí³ñòü
òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ òà ïèò-
íî¿ âîäè. Âèõîâàíöÿì òà ñïîðòñ-
ìåíàì äîâîäèòüñÿ éòè ï³øêè â³ä
Ïàðêîâîãî ìîñòó áëèçüêî 30-35
õâèëèí. À õòîñü, ÿê îñü, íàïðè-
êëàä, ó ÄÞÑØ «Êè¿â», ïåðåïðàâ-
ëÿº ä³òåé íà êàòåðàõ â³ä ñòàíö³¿
ìåòðî «Ã³äðîïàðê». ² ÿêùî âë³òêó
ç öèì íå âèíèêàº ïðîáëåì, òî
âçèìêó äîáèðàòèñÿ äóæå âàæêî.
Ç ïèòíîþ âîäîþ ùå ã³ðøå — ³ç
2007 ðîêó îñòð³â ìàéæå â³äð³çà-
íèé â³ä öåíòðàë³çîâàíîãî âîäî-
ïîñòà÷àííÿ. ªäèíèé âèõ³ä — ñà-
ìîòóæêè ïðèâîçèòè âîäó ó áàêàõ.Îä-
íàê, ïîïðè óñ³ òðóäíîù³, äèðåêòî-
ðè øê³ë ³ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ
áàç îäíîñòàéí³: «Áóäåìî ïðàöþâà-
òè,ïîêè ñòàíå ñèë ³ íàòõíåííÿ».Äî
òîãî æ, ç öüîãî ðîêó âîíè îòðèìà-
ëè ãàðíîãî ïàðòíåðà ó ðîáîò³—Êè-
¿âñüêó ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³þ.
«Ìè ïðî³íñïåêòóâàëè íàøå ñïîð-
òèâíå ãîñïîäàðñòâî, ³ áóëè ïðèºì-
íî âðàæåí³ ðåçóëüòàòàìè âèõîâàí-
ö³â óñ³õ øê³ë. Ñòîëè÷íà âëàäà íå
çáèðàºòüñÿ ñòîÿòè îñòîðîíü â³ä
ïðîáëåì ³ âæå öüîãî ðîêó ó áþäæå-
ò³ ì³ñòà ìè çàêëàëè ìàéæå 2,5 ìëí
ãðèâåíü äëÿ çàêóï³âë³ ñïîðò³íâåí-
òàðþ äëÿ öèõ çàêëàä³â. Íåâäîâç³
ï³äí³ìàòèìåìî ïèòàííÿ ç òðàíñ-

ïîðòîì òà ïèòíîþ âî-
äîþ»,— ï³äêðåñëèëà
çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàð-
íèõ ïèòàíü Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî �

Êóçí³ ÷åìï³îí³â 
� Íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ îáëàøòóâàëèñÿ íàéêðàù³ â ñòîëèö³ òà â Óêðà¿í³ 

âîäíî-ñïîðòèâí³ áàçè äëÿ çàíÿòü àêàäåì³÷íèì âåñëóâàííÿì, âåñëóâàííÿì 
íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå

×è áàãàòî â ñâ³ò³ ì³ñò, äå ó ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³, â
òðüîõ ñâ³òëîôîðàõ â³ä óðÿäîâèõ óñòàíîâ ³ îô³ñ³â
íàéá³ëüøèõ êîìïàí³é ìîæíà â ïðÿìîìó ñåíñ³ çà-
íóðèòèñÿ â íåïîâòîðíèé ñâ³ò àêòèâíîãî â³äïî-
÷èíêó íà âîä³? Êè¿â ñàìå òàêå ì³ñòî. Òóò, íà Òðó-
õàíîâîìó îñòðîâ³, íà áåðåãàõ Ìàòâ³¿âñüêî¿
çàòîêè äàâíî îáëàøòóâàëèñÿ íàéêðàù³ íå ëèøå
â ñòîëèö³, à é â Óêðà¿í³ âîäíî-ñïîðòèâí³ áàçè äëÿ
çàíÿòü àêàäåì³÷íèì âåñëóâàííÿì, âåñëóâàííÿì
íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå. Ïðî³íñïåêòóâàòè ðîáîòó
öüîãî ãîñïîäàðñòâà âèð³øèëà é ì³ñüêà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ íà ÷îë³ ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííîþ Ñòàðîñòåíêî.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»

Ñòîëè÷íà âëàäà íå ñòî¿òü îñòîðîíü â³ä ïðîáëåì ÄÞÑØ, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà àêàäåì³÷íîìó âåñëóâàíí³, âåñëóâàíí³ íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå, ³ âæå öüîãî ðîêó ó áþäæåò³
ì³ñòà ïåðåäáà÷åíî ìàéæå 2,5 ìëí ãðí äëÿ çàêóï³âë³ ñïîðò³íâåíòàðþ äëÿ öèõ çàêëàä³â 



ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹62(1601) | ñåðåäà | 15 ÷åðâíÿ 2016 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
що знаходиться за адресою: проспект Юрія Гагаріна, 15�а 

у Дніпровському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 247/247 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунк�
тів», статті 7, статей 51�53 Закону України «Про природно�заповідний фонд України», з метою підвищення рек�
реаційного потенціалу міста Києва, раціонального використання та збереження зелених насаджень, а також
враховуючи звернення громадян, Київська міська рада
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ом	�
ом	нальном	�об’єднанню�зе-

лено�о�б	дівництва�та�е
спл	атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб	д»�ви
онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о	строю�зе-

мельної�ділян
и�площею�0,4448��а�за�адресою:

проспе
т�Юрія�Га�аріна,�15-а�	�Дніпровсь
ом	

районі�м.�Києва.

5.�Оприлюднити�це�рішення�в�офіційном	

вісни
	�Київсь
ої�місь
ої�ради��азеті�«Хрещати
».

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

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

ради�з�питань�е
оло�ічної�політи
и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження змін до Положення про конкурс проектів 
з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках

міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках

Рішення Київської міської ради № 355/355 від 26 травня 2016 року
Відповідно до законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про енерго�

збереження», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення зацікавленості об’єднань спів�
власників багатоквартирних будинків та житлово�будівельних кооперативів у реалізації енергоефективних
заходів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�
он-


	рс�прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тивних

заходів�	�житлових�б	дин
ах�міста�Києва,�в

я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба�а-

то
вартирних�б	дин
ів,�а�та
ож�	�
ооператив-

них�б	дин
ах,�затверджено�о�рішенням�Київсь
ої

місь
ої�ради�від�26��р	дня�2014�ро
	�№ 865/865,

що�додаються.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

зеті�Київсь
ої�місь
ої�ради�«Хрещати
».

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

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

ради�з�питань�житлово-
ом	нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о�
омпле
с	.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато


до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�26.05.2016�№�355/355

Зміни до Положення про конкурс проекти з реалізації енергоефективних
заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків, а також у корпоративних

будинках

1.�П	н
т�1�ви
ласти�	�та
ій�реда
ції:

«1.�Положення�про�
он
	рс�прое
тів�з�реалі-

зації�енер�оефе
тивних�заходів�	�житлових�б	-

дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені�об’єднан-

ня�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б	дин
ів,�а

та
ож�	�
ооперативних�б	дин
ах�(далі —�
он-


	рс),�розроблено�з�метою�вре�	лювання�про-

цед	ри�відбор	�прое
тів�з�реалізації�енер�о-

ефе
тивних�заходів,�доцільних�для�впрова-

дження�	�ба�ато
вартирних�б	дин
ах�	�місті

Києві,�в�я
их�створені�об’єднання�співвласни-


ів�ба�ато
вартирних�б	дин
ів,�та�	�
оопера-

тивних�б	дин
ах�(далі —�ОСББ�та�ЖБК),�та�ре-

алізації�відібраних�прое
тів�на�	мовах�спільно-

�о�фінанс	вання�за�рах	но
�
оштів�бюджет	

міста�Києва�та�
оштів�ОСББ�та�ЖБК».

2.�П	н
т�3�ви
ласти�	�та
ій�реда
ції:

«3.�До�
он
	рс	�доп	с
аються�прое
ти�з�ре-

алізації�енер�оефе
тивних�заходів�	�житлових

б	дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створено�ОСББ�та

ЖБК�(далі —�прое
ти),�розроблені�відповідно

до�п	н
тів�5�та�6�цьо�о�положення,�за�	мови

�арант	вання�об’єднанням�співвласни
ів�ба�а-

то
вартирно�о�б	дин
	�та�членами�
оопера-

тивно�о�б	дин
	�(далі —�с	б’є
т�подання�про-

е
т	)�оплати�вартості�енер�оефе
тивних�захо-

дів,�що�в�рам
ах�прое
т	�ви
он	ються�за�рах	-

но
�
оштів�ОСББ�та�ЖБК�(не�менше�30�%�від

за�альної�за�поданим�прое
том).�При�цьом	

фінанс	вання�не�менше�ніж�одно�о�напрям	,

що�пропон	ється�прое
том,�забезпеч	ється�за

рах	но
�
оштів�ОСББ�та�ЖБК.

3.1.�Гарант	вання�оплати�підтвердж	ється

одним�з�та
их�способів:

3.1.1.�наявність�від
ритої�	�бан
	�
редитної

лінії�	�розмірі�за�альної�вартості�робіт�за�про-

е
том,�що�передбачається�ви
он	вати�за�рах	-

но
�
оштів�ОСББ�та�ЖБК;

3.1.2.�надання�належним�чином�оформленої

�арантії,�пор	
и,�застави�чи�іншо�о�вид	�забез-

печення,�не�заборонено�о�за
онодавством;

3.1.3.�наявність�
оштів�на�розрах	н
овом	

рах	н
	�с	б’є
та�подання�прое
т	;

3.1.4.�видат
овими�на
ладними�на�придбан-

ня�	�поточном	�році�матеріалів�чи�обладнан-

ня,�необхідних�для�реалізації�енер�оефе
тивних

заходів,�що�в�рам
ах�прое
т	�ви
он	ються�за

рах	но
�
оштів�ОСББ�та�ЖБК;

3.1.5.�а
тами�ви
онаних�робіт�з�реалізації

енер�оефе
тивних�заходів�за�попередній�або�по-

точний�ро
и,�що�в�рам
ах�прое
т	�ви
онані�за

рах	но
�
оштів�ОСББ�та�ЖБК.

3.2.�Переможці�
он
	рсів�	�попередніх�ро-


ах,�я
і�не�забезпечили�ви
онання�заходів,�фі-

нанс	вання�я
их�передбачалось�за�рах	но


власних�
оштів�ОСББ�та�ЖБК,�до�	часті�	�
он-


	рсі�не�доп	с
аються�до�повно�о�ви
онання

та
их�заходів».

3.�У�п	н
ті�4:

3.1.�Абзац�5�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«заміна�ві
он�на�енер�озбері�аючі�та�дверей

в�місцях�за�ально�о�
орист	вання».

3.2.�Доповнити�п	н
т�новими�абзацами�та-


о�о�зміст	:�

«ре
онстр	
ція�систем�теплопостачання�та/або

�арячо�о�водопостачання�із�застос	ванням�від-

новлюваних�чи�альтернативних�джерел�енер�ії;


апітальний�ремонт�або�технічне�переосна-

щення�вн	трішньоб	дин
ово�о�еле
трично�о

обладнання».

4.�П	н
т�6�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:�

«6.�Прое
т�с
ладається�з:

6.1.�Прое
тної�пропозиції,�розробленої�за�фор-

мою,�наведеною�	�додат
	�до�цьо�о�положення.

6.2.�Техні
о-е
ономічно�о�об�р	нт	вання.

6.3.�Витя�	�з�прото
ол	�за�альних�зборів�спів-

власни
ів,�що�підтвердж	є�їх�рішення�брати

	часть�	�
он
	рсі,�та�повноваження�особи�на

підписання�прое
тної�пропозиції.

6.4.�До
	мента�(до
	ментів),�що�підтвердж	-

ють��арант	вання�оплати�відповідно�до�п	н
т	

3�цьо�о�положення».

5.�Абзац�перший�п	н
т	�13�ви
ласти�в�та
ій

реда
ції:

«13.�За�рез	льтатами�
он
	рс	�на�підставі

прото
ол	�
омісії�Департамент�житлово-
ом	-

нальної�інфрастр	
т	ри�ви
онавчо�о�ор�ан	�Ки-

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

ної�адміністрації)��от	є�розпорядження�ви
о-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�про�визна-

чення�замовни
а�робіт�в�	становленом	�поряд-


	.�Замовни
�	
ладає�до�овір�з�
ожним�пере-

можцем�
он
	рс	,�де�визначаються�порядо
�та

стро
и�ви
онання�робіт�
ожною�зі�сторін.».

6.�Додато
�до�Положення�про�
он
	рс�про-

е
тів�з�реалізації�енер�оефе
тивних�заходів�	�жит-

лових�б	дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені

об’єднання�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б	-

дин
ів,�а�та
ож�	�
ооперативних�б	дин
ах,�ви-


ласти�в�новій�реда
ції,�що�додається.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато
�

до�Положення�про�
он
	рс�прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тивних�заходів�	�житлових�

б	дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б	дин
ів,�

а�та
ож�	�
ооперативних�б	дин
ах

Проектна пропозиція щодо
реалізації енергоефективних заходів у житловому будинку міста Києва

№
з/п

За�альна�інформація Наймен	вання�та�одиниця�вимір	

1 2 3

1 Назва�прое
т	

2 Опис�проблеми,�на�вирішення�я
ої�спрямо-
вано�прое
т

3 Напрям
и�впровадження�енер�оефе
тивних
заходів,�я
і�передбачається�реаліз	вати�	
рам
ах�прое
т	�(обрати�не�менше�двох�видів)

ре
онстр	
ція�теплових�п	н
тів�та�встановлення
нових�індивід	альних�теплоп	н
тів

	теплення�фасадів

теплоізоляція�та�
апітальний�ремонт�дахів

заміна�ві
он�на�енер�озбері�аючі�та�дверей
в�місцях�за�ально�о�
орист	вання

модернізація�та�заміна�вн	трішньоб	дин
ових
інженерних�мереж

встановлення�б	дин
ових�приладів�облі
	
теплової�енер�ії�на�опалення�та/або�на��аряче
водопостачання

заміна�освітлювальних�приладів�	�місцях
за�ально�о�
орист	вання�на�енер�оефе
тивні
та/або�встановлення�датчи
ів�р	х	�для
ре�	лювання�освітленості�в�місцях�за�ально�о

орист	вання

ре
онстр	
ція�систем�теплопостачання�та/або
�арячо�о�водопостачання�із�застос	ванням
відновлюваних�та�альтернативних�джерел
енер�ії


апітальний�ремонт�або�технічне�пере-
оснащення�вн	трішньоб	дин
ово�о�еле
т-
рично�о�обладнання

4 Стан�ви
онання�робіт�	�рам
ах�прое
т	�(ро-
боти�ви
онані�чи�заплановані)

5 Ор�анізаційні,�технічні�заходи,�ви
онані�для
реалізації�прое
т	�на�день�о�олошення�
он-

	рс	

6 Адреса�об’є
та,�на�я
ом	�передбачається
реаліз	вати�заходи�	�рам
ах�прое
т	
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Цим�підтвердж	ю�достовірність�наведених�даних,�що�стос	ються�прое
т	.

с	б’є
т�подання�прое
тної�пропозиції� підпис� Прізвище,�ім’я,�по�бать
ові

(посада,�	повноважена�особа)

Київський міський голова
В. Кличко

7
Ре
візити�с	б’є
та�подання�прое
т	�(юри-
дична�особа)

Голова�
Юридична�адреса�
Адреса�для�лист	вання�
Бан
івсь
і�ре
візити�
Конта
тна�особа�
Телефон�
онта
тної�особи�
Еле
тронна�адреса�
онта
тної�особи

8 Повна�вартість�заходів,�я
і�передбачається
реаліз	вати�	�рам
ах�прое
т	

�ривень

9 Назва�заходів�та�фінанс	вання�заходів,�що�за-
безпеч	ються�за�рах	но
�
оштів�с	б’є
та�по-
дання�прое
т	

�ривень�
%

10 Назва�заходів�та�фінанс	вання�заходів,�що�за-
безпеч	ються�за�рах	но
�
оштів�бюджет	
міста�Києва

�ривень�
%

11 Споживання�еле
тричної�енер�ії�за�рі
,�що
перед	є�проведенню�
он
	рс	


Вт��од.

12 Споживання�(втрат)�теплової�енер�ії�на�опа-
лення�за�останній�опалювальний�період

Г
ал

13
Споживання�(втрат)�теплової�енер�ії�на��а-
ряче�водопостачання�за�рі
,�що�перед	є�про-
веденню�
он
	рс	

м3

14
Про�нозований�річний�рівень�споживання
еле
тричної�енер�ії�після�реалізації�заходів
	�рам
ах�прое
тної�пропозиції


Вт��од.

15 Про�нозований�рівень�споживання�(втрат)
теплової�енер�ії�на�опалення�(за�опалюваль-
ний�період)

Г
ал

16
Про�нозований�річний�рівень�споживання
(втрат)�теплової�енер�ії�на��аряче�водопос-
тачання�після�реалізації�заходів�	�рам
ах�про-
е
тної�пропозиції

м3

17
Наявність�б	дин
ово�о�прилад	�облі
	�теп-
лової�енер�ії

за�ально�о�
на�опалення�
на��аряче�водопостачання

18
Про�нозована�річна�е
ономія�еле
тричної
енер�ії�після�реалізації�заходів�	�рам
ах�про-
е
т	�(за�наявності)


Вт��од.�
�ривень�
%

19 Про�нозована�е
ономія�теплової�енер�ії�на
опалення�за�опалювальний�період�після�ре-
алізації�заходів�	�рам
ах�прое
т	�(за�наяв-
ності)

Г
ал�
�ривень�
%

20 Про�нозована�річна�е
ономія�теплової�енер-
�ії�на��аряче�водопостачання�після�реаліза-
ції�заходів�	�рам
ах�прое
т	�(за�наявності)

Г
ал�
�ривень�
%

21 Про�нозована�річна�е
ономія�
оштів�	�разі
реалізації�прое
тної�пропозиції�із�встанов-
лення�б	дин
ово�о�прилад	�облі
	�на�теп-
лов	�енер�ію�(за�наявності)

�ривень�
%

22 Тариф�на�еле
тричн	�енер�ію�на�день�о�оло-
шення�
он
	рс	

�ривень/
Вт��од.

23 Тариф�на�опалення�на�день�о�олошення�
он-

	рс	

�ривень/Г
ал

24 Тариф�на��аряче�водопостачання�на�день
о�олошення�
он
	рс	

�ривень/м3

25 Термін�о
	пності�заходів,�що�передбачаєть-
ся�реаліз	вати�	�рам
ах�прое
т	

ро
ів

26
Наявність�техні
о-е
ономічно�о�об�р	нт	вання

Про звернення Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін 
до статті 13 Закону України «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку»
Рішення Київської міської ради № 347/347 від 26 травня 2016 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово�комунальні послу�
ги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», з метою створення належ�
них умов для забезпечення реалізації прав та законних інтересів громадян на управління багатоквартирним
будинком Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Направити�звернення�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�до�Президента�У
раїни,�Верховної�Ради

У
раїни�та�Кабінет	�Міністрів�У
раїни�щодо�вне-

сення�змін�до�статті�13�За
он	�У
раїни�«Про

особливості�здійснення�права�власності�	�ба-

�ато
вартирном	�б	дин
	».

2.�Офіційно�оприлюднити�це�звернення�в��а-

зеті�Київсь
ої�місь
ої�ради�«Хрещати
».

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

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

ради�з�питань�житлово-
ом	нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о�
омпле
с	.

Київській міський голова 
В. Кличко

Додато
�до�

рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�

від�26.05.2016�№ 347/347

Звернення Київської міської ради до 
Президента України, Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України щодо внесення 
змін до статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку»

З�1�липня�2015�ро
	�набрав�чинності�За-


он�У
раїни�«Про�особливості�здійснення

права�власност і � 	 �ба�ато
вартирном	�

б	дин
	».

Цим�за
оном�визначено�особливості�здійс-

нення�права�власності�	�ба�ато
вартирном	

б	дин
	,�встановлені�правові,�ор�анізаційні�та

е
ономічні�відносини,�пов’язані�з�реалізацією

прав�та�ви
онанням�обов’яз
ів�співвласни
ів

ба�ато
вартирно�о�б	дин
	�щодо�йо�о�	три-

мання�та�	правління.

Я
що�протя�ом�одно�о�ро
	�з�дати�набран-

ня�чинності�цим�За
оном�(до�1�липня�2016

ро
	)�співвласни
и�ба�ато
вартирно�о�б	дин-


	,�в�я
ом	�не�створено�об’єднання�співвлас-

ни
ів,�не�прийняли�рішення�про�форм	�	прав-

ління�ба�ато
вартирним�б	дин
ом,�	правлін-

ня�та
им�б	дин
ом�здійснюватиметься�	пра-

вителем,�призначеним�на�
он
	рсних�заса-

дах�ви
онавчим�ор�аном�місцевої�ради,�на�те-

риторії�я
ої�розташований�ба�ато
вартирний

б	дино
.

Держава�фа
тично�пере
лала�на�плечі�меш-


анців�відповідальність�за�	тримання,�е
спл	-

атацію,�ре
онстр	
цію,�реставрацію,�поточний

і�
апітальний�ремонти�та�технічне�переосна-

щення�б	дин
ів.

Отже,�ор�ан�місцево�о�самовряд	вання

визначатиме,�залишити�для�	правління�ба-

�ато
вартирним�б	дин
ом�житлово-е
спл	-

атаційн	�дільницю�чи�віддати�повноважен-

ня�приватном	�	правителю,�я
ий�відповіда-

тиме�вимо�ам�до�посадових�осіб.�На�сьо-

�одні�немає�затверджено�о�поряд
	�відбо-

р	�	правителя�б	дин
	,�де�б	ли�б�прописа-

ні�чіт
і�
ритерії�та�вимо�и�до�людини,�я
а

має�право�претенд	вати�на�посад	�	прави-

теля�б	дин
	.�Та
ож�невідомо,�що�саме�має

входити�до�вартості�посл	��щодо�	триман-

ня�б	дин
	,�на�я
ій�підставі�форм	ватиметь-

ся�ціна�посл	�.

Розірвати�в�майб	тньом	�до�овір�про�надан-

ня�та
их�посл	��б	де�в
рай�с
ладно,�ос
іль
и

стороною�до�овор	�вист	патим	ть�не�самі�влас-

ни
и�
вартир,�а�певний�	правитель,�призначе-

ний�ор�аном�місцевої�ради,�на�території�я
ої

розташований�ба�ато
вартирний�б	дино
,�і

тіль
и�він�зможе�почати�процес�відмови�від�по-

сл	��	правляючої�
омпанії.

На�сьо�одні�нормативно-правові�а
ти�не�при-

ведені�	�відповідність�до�За
он	�У
раїни�«Про

особливості�здійснення�права�власності�	�ба-

�ато
вартирном	�б	дин
	»,�немає�механізм	

списання�з�баланс	�міністерствами,�іншими

центральними�ор�анами�ви
онавчої�влади,

державними�підприємствами�та�ор�анами�міс-

цево�о�самовряд	вання�ба�ато
вартирних�б	-

дин
ів,�	�я
их�розташовані�приміщення�при-

ватної�та�інших�форм�власності.

Зважаючи�на�ви
ладене,�врахов	ючи�не�о-

товність�меш
анців�ба�ато
вартирних�б	дин-


ів�до�	творення�об’єднань�співвласни
ів�ба-

�ато
вартирних�б	дин
ів�або�обрання�	прави-

теля�б	дин
	,�слаб
	�роз’яснювальн	�робот	

щодо�дії�норм�За
он	�У
раїни�«Про�особливо-

сті�здійснення�права�власності�	�ба�ато
вар-

тирном	�б	дин
	»,�звертаємося�щодо�необ-

хідності�внесення�змін�до�статті�13�За
он	

У
раїни�«Про�особливості�здійснення�права

власності�	�ба�ато
вартирном	�б	дин
	»�в�час-

тині�відтермін	вання�прим	сово�о�призначен-

ня�ви
онавчим�ор�аном�місцевої�ради�	пра-

вителя�ба�ато
вартирно�о�б	дин
	�до�01�січ-

ня�2018�ро
	.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення депутатів Київської 
міської ради до Верховної Ради України 

щодо введення мораторію на індексацію нормативної 
грошової оцінки земель

Рішення Київської міської ради № 353/353 від 26 травня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового кодексу України,

у зв’язку з недопущенням погіршення економічно�фінансового стану підприємств та організацій міста Києва
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Направити�звернення�деп	татів�Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�до�Верховної�Ради�У
ра-

їни�щодо�введення�мораторію�на�інде
сацію

нормативної��рошової�оцін
и�земель�з�ідно

з�додат
ом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�звернення�в��а-

зеті�Київсь
ої�місь
ої�ради�«Хрещати
».

3.�Контроль�за�ви
онанням�цо�о�рішення�по-


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

ди�з�питань�бюджет	�та�соціально-е
ономіч-

но�о�розвит
	.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато
�до�рішення

Київсь
ої�місь
ої�ради

від�26.05.2016�№ 353/353

Звернення депутатів Київської міської ради до Верховної
Ради України щодо введення мораторію на індексацію 

нормативної грошової оцінки земель

24��р	дня�2015�ро
	�Верховна�Рада�У
раїни

прийняла�зміни�до�Подат
ово�о�
оде
с	�У
ра-

їни,�але�за�альний�порядо
�щорічно�о�розра-

х	н
	�величини�
оефіцієнта�інде
сації�норма-

тивної��рошової�оцін
и�земель,�передбачений

статтею�289�Подат
ово�о�
оде
с	�У
раїни,�за-

лишився�без�змін.

За�інформацією�Державної�сл	жби�статис-

ти
и�У
раїни,�інде
с�споживчих�цін�за�2015

рі
�становив�143,3�відсот
а.�Врахов	ючи�це,


оефіцієнт�інде
сації�нормативної��рошової

оцін
и�земель�населених�п	н
тів,�	�том	�чис-

лі�Києва,�розрахований�відповідно�до�п	н
т	

289.2�статті�289�Подат
ово�о�
оде
с	�У
ра-

їни,�станом�на�01�січня�2016�ро
	�становить

1,433.

З�ідно�з�	мовами�до�оворів�оренди�земель-

них�діляно
�несільсь
о�осподарсь
о�о�призна-

чення�це�призводить�до�зростання�орендної

плати�за�землю�в�1,433�раз	.

У�зв’яз
	�з�важ
им�фінансово-е
ономічним

станом�я
�в�У
раїні�в�цілом	,�та
�і�в�місті�Ки-

єві�зо
рема,�значне�збільшення�витрат�під-

приємців�міста�Києва�може�стати�непосиль-

ним�тя�арем.�Одні�підприємці�зм	шені�б	д	ть

приз	пинити�свою�діяльність,�а�інші�б	д	ть�ви-

м	шені�зменшити�обся�и�своїх�робіт,�що�не-

одмінно�призведе�до�с
орочення�штатів,�змен-
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Про надання земельної ділянки управлінню освіти 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

для реконструкції середньої загальноосвітньої школи № 140 
з подальшими експлуатацією та обслуговуванням 

на вул. Львівській, 47/8 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 522/1386 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123, 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле	строю�щодо

відведення�земельної�ділян
и�	правлінню�ос-

віти�Святошинсь
ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації�для�ре
онстр	
ції�се-

редньої�за�альноосвітньої�ш
оли�№ 140�з�по-

дальшими�е
спл	атацією�та�обсл	�ов	ван-

ням�на�в	л.�Львівсь
ій,�47/8�	�Святошинсь
о-

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

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

ва�А-3670,�заява�ДЦ�№ 030-000173963-014

від�27.04.2015).

2.�Надати�	правлінню�освіти�Святошин-

сь
ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

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

�о�рішення,�в�постійне�
орист	вання�земель-

н	�ділян
	�площею�1,1403��а�(
адастровий

номер�8000000000:75:211:0029)�для�ре
он-

стр	
ції�середньої�за�альноосвітньої�ш
оли

№ 140�з�подальшими�е
спл	атацією�та�об-

сл	�ов	ванням�на�в	л.�Львівсь
ій,�47/8�	�Свя-

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

м	нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Управлінню�освіти�Святошинсь
ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації:

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

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно�о�
оде
-

с	�У
раїни.

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

Департамент	�містоб	д	вання�та�архіте
т	ри

від�26.09.2014�№ 9427/0/12/19-14,�Управлін-

ня�охорони�
	льт	рної�спадщини�від�24.04.2015

№ 066-1332,�Головно�о�	правління�Держзем-

а�ентства�	�м.�Києві�від�19.02.2015�№ 19-26-

0.31-2610/2-15�та�Департамент	�земельних

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

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

ції)�від�28.04.2015�№ 057041-7530.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд
	.

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

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

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

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

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

випад
ах,�встановлених�за
онодавством.

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


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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

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

ції�права�
орист	вання�земельною�ділян
ою�	

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

143�Земельно�о�
оде
с	�У
раїни.

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

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

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

земле
орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Гур’євій Лідії Михайлівні 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Шевченка, 58�а у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 544/1408 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянці�Г	р’євій�Лідії�Михайлівні�	

приватн	�власність�земельн	�ділян
	�площею�0,1000

�а�(
адастровий�номер�8000000000:72:514:0140)�із�зе-

мель�
ом	нальної�власності�територіальної��ромади

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

лово�о�б	дин
	,��осподарсь
их�б	дівель�і�спор	д�на

в	л.�Шевчен
а,�58-а�	�Солом’янсь
ом	�районі�м.�Ки-

єва�(
ате�орія�земель—�землі�житлової�та��ромадсь
ої

заб	дови,�справа�А-20792).

2.�Громадянці�Г	р’євій�Лідії�Михайлівні:

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

лян
и�відповідно�до�статті�91�Земельно�о�
оде
с	�У
ра-

їни.

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

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

мереж�і�спор	д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре
онстр	
ції�чи

ново�о�б	дівництва�питання�оформлення�дозвільної,

прое
тно-
ошторисної�до
	ментації�та�питання�пайо-

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

давством�У
раїни.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати�в�	ста-

новленом	�поряд
	.

2.5.�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».

3.�Попередити�власни
а�земельної�ділян
и,�що�пра-

во�приватної�власності�на�неї�може�б	ти�припинено�	

випад
ах,�передбачених�статтями�140,�143�Земельно-

�о�
оде
с	�У
раїни.

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

на�постійн	�
омісію�Київсь
ої�місь
ої�ради�з�питань�міс-

тоб	д	вання,�архіте
т	ри�та�земле
орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення комунальному підприємству 
з питань будівництва житлових будинків 
«Житлоінвестбуд�УКБ» права постійного 

користування земельною ділянкою 
на вул. Червоногвардійській у складі проекту реконструкції 
та забудови території мікрорайону, обмеженого вулицями

Попудренка, Мініна, Червоноткацькою та Червоногвардійською
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 553/1417 від 21 травня 2015 року
Відповідно до пункту «д» статті 9, пункту «а» статті 141, статті 142 Земельного кодексу України, пункту 34 час�

тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», враховуючи звернення комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків
«Житлоінвестбуд�УКБ» від 11.11.2014 № 114/5244 про добровільну відмову від права користування земельною
ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�
ом	нальном	�підприємств	�з

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

лоінвестб	д-УКБ»�право�постійно�о�
орист	-

вання�земельною�ділян
ою�площею�0,4973��а

(
адастровий�номер�8000000000:66:212:0038)

на�в	л.�Червоно�вардійсь
ій�	�с
ладі�прое
т	

ре
онстр	
ції�та�заб	дови�території�мі
рорайо-

н	,�обмежено�о�в	лицями�Поп	дрен
а,�Мініна,

Червонот
аць
ою�та�Червоно�вардійсь
ою�	

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

стійне�
орист	вання�для�б	дівництва�житлово-

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

щеннями�відповідно�до�рішення�Київсь
ої�місь-


ої�ради�від�27.10.2011�№ 560/6796�«Про�на-

дання�
ом	нальном	�підприємств	�з�питань�б	-

дівництва�житлових�б	дин
ів�«Житлоінвестб	д-

УКБ»�земельної�ділян
и�для�б	дівництва�жит-

лово�о�б	дин
	�з�вб	довано-приб	дованими

приміщеннями�на�в	л.�Червоно�вардійсь
ій�	

с
ладі�прое
т	�ре
онстр	
ції�та�заб	дови�те-

риторії�мі
рорайон	,�обмежено�о�в	лицями�По-

п	дрен
а,�Мініна,�Червонот
аць
ою�та�Черво-

но�вардійсь
ою�	�Дніпровсь
ом	�районі�м.�Ки-

єва»,�право�постійно�о�
орист	вання�я
ою�по-

свідчено�державним�а
том�від�05.01.2012�№ 09-

9-00093�(справа�№�А-21355).

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

дівництва�житлових�б	дин
ів�«Житлоінвестб	д-

УКБ»�поверн	ти�до�Департамент	�земельних

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

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

ції)�державний�а
т�на�право�постійно�о�
орис-

т	вання�земельною�ділян
ою�від�05.01.2012

№ 09-9-00093.

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

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

місь
ої�державної�адміністрації)�про�прийнят-

тя�цьо�о�рішення�повідомити�Головне�	прав-

ління�Держзема�ентства�	�м.�Києві�та�реєстра-

ційн	�сл	жб	�Головно�о�	правління�юстиції�	

м.�Києві.

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

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

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

земле
орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Кузнецову
Сергію Миколайовичу для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Жовтневій, 26�а 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 545/1409 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�

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

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин	�К	знецов	�Сер�ію

Ми
олайович	�	�приватн	�власність�земельн	

ділян
	�площею�0,0967��а�(
адастровий�номер

8000000000:75:143:0016)�із�земель�
ом	наль-

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

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

�осподарсь
их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Жовт-

невій,�26-а�	�Святошинсь
ом	�районі�м.�Києва

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

сь
ої�заб	дови,�П-9140).

2.�Громадянин	�К	знецов	�Сер�ію�Ми
ола-

йович	:

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

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

�о�
оде
с	�У
раїни.

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


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

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

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

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

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

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

ряд
	,�визначеном	�за
онодавством�У
раїни.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд
	.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

право�приватної�власності�на�земельн	�ділян
	

може�б	ти�припинено�	�випад
ах,�передбачених

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

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

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

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

земле
орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

шення�надходжень�до�бюджет	,�збільшення

соціальних�виплат�(виплат�по�безробіттю)�та

не�ативно�вплине�на�фінансово-е
ономічний�стан

міста�Києва.

Та
ож�дія�цієї�норми�За
он	�може�привес-

ти�до�масово�о�за
риття�та�припинення�б	-

дівництва�житлових�б	дин
ів,�ос
іль
и�та
е

б	дівництво�може�б	ти�збит
овим�том	,�що

в�собівартість�б	дівництва�не�за
ладалось�та-


е�вели
е�зростання�витрат.�У�місті�Києві�мо-

ж	ть�з’явитись�ба�ато�та
�званих�«Еліта-Цен-

трів».

Том	�деп	тати�Київсь
ої�місь
ої�ради�звер-

таються�до�Верховної�Ради�У
раїни�з�прохан-

ням�невід
ладно�роз�лян	ти,�а�в�зверненні�до

Кабінет	�Міністрів�У
раїни�надати�пропозицію

до�Верховної�Ради�У
раїни�щодо�внесення�змін

до�Подат
ово�о�
оде
с	�У
раїни.

Пропон	ємо�статтю�289�Подат
ово�о�Коде
-

с	�У
раїни�доповнити�п	н
тами�289.4�та�289.5

та
о�о�зміст	:

«289.4.�Встановити,�що�інде
с�споживчих

цін�за�2015�рі
,�що�ви
ористов	ється�для

визначення�
оефіцієнта�інде
сації�норматив-

ної��рошової�оцін
и�земель�сільсь
о�оспо-

дарсь
о�о�призначення�(ріллі,�ба�аторічних

насаджень,�сіножатей,�пасовищ�та�перело-

�ів),�земель�населених�п	н
тів�та� інших�

земель�несільсь
о�осподарсь
о�о�призна-

чення,�застосов	ється�із�значенням�100�

відсот
ів;

289.5.�Ввести�мораторій�на�інде
сацію�нор-

мативної��рошової�оцін
и�земель�стро
ом�до�31

�р	дня�2018�ро
	�з�дня�оп	блі
	вання�цьо�о

За
он	».

Деп	тати�Київсь
ої�місь
ої�ради��либо
о�пе-

ре
онані,�що�на�теперішній�час�відміна�інде
-

сації�нормативної��рошової�оцін
и�земель�стро-


ом�до�31��р	дня�2018�ро
	�знизить�напр	�	�в

с	спільстві,�а�та
ож�не�	с
ладнить�і�без�то�о

важ
ий�фінансово-е
ономічний�стан�підпри-

ємців�міста�Києва.

Врахов	ючи�вищенаведене,�Київсь
а�місь
а

рада�звертається�до�Верховної�Ради�У
раїни

з�проханням�врах	вати�за	важення�та�пропо-

зиції�деп	татів�Київсь
ої�місь
ої�ради�і�підпри-

ємців�міста�Києва�та�внести�зміни�в�Подат
о-

вий�
оде
с�У
раїни.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про передачу громадянці Гутник Людмилі Іванівні, члену 
садівницького товариства «ПРИОЗЕРНЕ», земельної ділянки 

для колективного садівництва на вул. Гаражній, 1 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 531/1395 від 21 травня 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��ромадянці�Г	т-

ни
�Людмилі�Іванівні,�член	�садівниць
о�о�то-

вариства�«Приозерне»�для�
оле
тивно�о�са-

дівництва�на�в	л.�Гаражній,�1�	�Дніпровсь
ом	

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

сь
о�осподарсь
о�о�призначення,�справа�

№�А-8635).

2.�Передати��ромадянці�Г	тни
�Людмилі�Іва-

нівні,�член	�садівниць
о�о�товариства�«При-

озерне»,�за�	мови�ви
онання�п	н
т	�3�цьо�о

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


	�площею�0,0624��а�(
адастровий�номер

8000000000:66:638:0037)�для�
оле
тивно�о�са-

дівництва�на�в	л.�Гаражній,�1�	�Дніпровсь
ом	

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Г	тни
�Людмилі�Іванівні,�чле-

н	�садівниць
о�о�товариства�«Приозерне»:

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

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

но�о�
оде
с	�У
раїни.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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


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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд
	.

3.5.�Ви
онати�вимо�и,�ви
ладені�	�виснов-


ах�Головно�о�	правління�містоб	д	вання,�ар-

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

14.12.2007�№ 19-14749,�Головно�о�	правління

Держзема�ентства�	�м.�Києві�від�05.03.2014

№ 8-26-0.31-1017/2-14,�Управління�водних�ре-

с	рсів�	�м.�Києві�та�Київсь
ій�області�від

14.09.2012�№ 860,�Державно�о�	правління�охо-

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

в�м.�Києві�від�18.09.2012�№ 05-08/6007,�Го-

ловно�о�	правління�Держсанепідсл	жби�	�

м.�Києві�від�17.09.2012�№ 94.

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 громадянці Руденко Галині Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Пожарського, 26�а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 539/1403 від 21 травня 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��ромадянці�Р	ден-


о�Галині�Іванівні�для�ведення�індивід	ально�о

садівництва�на�в	л.�Пожарсь
о�о,�26-а�	�Дес-

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

землі�сільсь
о�осподарсь
о�о�призначення,

справа�№�А-11580).

2.�Передати��ромадянці�Р	ден
о�Галині�Іва-

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

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

площею� 0,0561� �а� (
адастровий� номер

8000000000:62:118:0094)�для�ведення�індиві-

д	ально�о�садівництва�на�в	л.�Пожарсь
о�о,

26-а�	�Деснянсь
ом	�районі�м.�Києва�із�земель


ом	нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Р	ден
о�Галині�Іванівні:

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

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

но�о�
оде
с	�У
раїни.

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

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

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

27.09.2013�№ 19-10849,�Головно�о�	правлін-

ня�Держзема�ентства�	�м.�Києві�від�09.04.2014�

№ 19-26-0.31-1735/2-14.

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


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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено�	�випад
ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�
оде
с	�У
раїни.

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

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

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

земле
орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Дубиківській Галині Анатоліївні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Михайла Котельникова, 45
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 533/1397 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле	строю�щодо

відведення�земельної�ділян
и��ромадянці�Д	-

би
івсь
ій�Галині�Анатоліївні�	�приватн	�влас-

ність�земельної�ділян
и�для�ведення�індивід	-

ально�о�садівництва�на�в	л.�Михайла�Котель-

ни
ова,�45�	�Святошинсь
ом	�районі�м.�Києва

(
ате�орія�земель —�землі�сільсь
о�осподар-

сь
о�о�призначення,�справа�№�А-13160).

2.�Передати��ромадянці�Д	би
івсь
ій�Гали-

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

�о�рішення,�	�приватн	�власність�земельн	�ді-

лян
	�площею�0,0126��а�(
адастровий�номер

8000000000:75:226:0032)�для�ведення�індиві-

д	ально�о�садівництва�на�в	л.�Михайла�Ко-

тельни
ова,�45�	�Святошинсь
ом	�районі�

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

риторіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Д	би
івсь
ій�Галині�Анатолі-

ївні:

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

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

но�о�
оде
с	�У
раїни.

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

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

ри�та�дизайн	�місь
о�о�середовища�від�17.05.2008

№ 19-7722,�Державно�о�	правління�охорони

нав
олишньо�о�природно�о�середовища�в�

м.�Києві�від�21.01.2011�№ 05-08/70�та�Голов-

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

від�10.10.2014�№ 31-26-0.3-5/1/2-14.

3.3.�У�разі�здійснення�б	дівництва�на�земель-

ній�ділянці�садово�о�б	дин
	�та�інших�необхід-

них�б	дин
ів,��осподарсь
их�спор	д�тощо�пи-

тання�пайової�	часті�та�	
ладення�з�Департа-

ментом�е
ономі
и�та�інвестицій�ви
онавчо�о

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


ої�державної�адміністрації)�до�овор	�про�па-

йов	�	часть�виріш	вати�в�поряд
	�та�випад
ах,

встановлених�за
онодавством.

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


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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено�	�випад
ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�
оде
с	�У
раїни.

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

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

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

земле
орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АНТОНОВ» 
для експлуатації та обслуговування 

гуртожитку на бульв. Академіка Вернадського, 16�б 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 525/1389 від 21 травня 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 дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь�
ка рада

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

ведення�земельної�ділян
и�площею�0,1669��а

(
адастровий�номер�8000000000:75:159:0001)

ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«АНТОНОВ»�в

постійне�
орист	вання�для�е
спл	атації�та�об-

сл	�ов	вання��	ртожит
	�на�б	льв.�А
адемі
а

Вернадсь
о�о,�16-б�	�Святошинсь
ом	�районі

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

та��ромадсь
ої�заб	дови,�справа�Д-6667).

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 передачу громадянці Распутні Наталії 
Володимирівні у власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Підбірній, 14�в у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 538/1402 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое
т�земле	строю�щодо

відведення�земельної�ділян
и��ромадянці�Рас-

п	тні�Наталії�Володимирівні�для�б	дівництва�та

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

сь
их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Підбірній,�14-в

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

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

дови,�справа�№�А-18885).

2.�Передати��ромадянці�Расп	тні�Наталії�Во-

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

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

щею� 0,0512� �а� (
адастровий� номер

8000000000:90:073:0107)�для�б	дівництва�та�об-

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

сь
их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Підбірній,�14-в

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


ом	нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Расп	тні�Наталії�Володими-

рівні:

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

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

но�о�
оде
с	�У
раїни.

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

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

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

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

дівельних�робіт,�одержаними�в�	становлено-

м	�за
онодавством�поряд
	.

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


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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

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

відно�до�за
онодавства.

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

Головно�о�	правління�містоб	д	вання�та�ар-

хіте
т	ри�від�16.08.2011�№ 9188/0/18/19-11,

Київсь
ої�місь
ої�санітарно-епідеміоло�ічної

станції�від�15.05.2012�№ 2824,�Державно�о

	правління�охорони�нав
олишньо�о�природ-

но�о�середовища�в�м.�Києві�від�04.05.2012�

№ 05-08/3157,�Головно�о�	правління�охоро-

ни�
	льт	рної�спадщини�від�27.01.2012�№ 548

та�Головно�о�	правління�земельних�рес	рсів�від

17.10.2012�№ 05-9147.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

пинено�	�випад
ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�
оде
с	�У
раїни.

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

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

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

земле
орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу громадянці Співак�Слоницькій Тетяні 
Олександрівні у приватну власність земельної ділянки 

для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Сошенка, 12�б у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 540/1404 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�

рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

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

відведення�земельної�ділян
и��ромадянці�Спі-

ва
-Слониць
ій�Тетяні�Оле
сандрівні�для�ве-

дення�індивід	ально�о�садівництва�на�в	л.�Со-

шен
а,�12-б�	�Подільсь
ом	�районі�м.�Києва

(
ате�орія�земель —�землі�сільсь
о�осподар-

сь
о�о�призначення,�справа�А-8280).

2.�Передати��ромадянці�Співа
-Слониць
ій

Тетяні�Оле
сандрівні,�за�	мови�ви
онання�п	н
-

т	�3�цьо�о�рішення,�	�приватн	�власність�зе-

мельн	�ділян
	�площею�0,0905��а�(
адастро-

вий�номер�8000000000:85:158:0068)�для�ве-

дення�індивід	ально�о�садівництва�на�в	л.�Со-

шен
а,�12-б�	�Подільсь
ом	�районі�м.�Києва�із

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Співа
-Слониць
ій�Тетяні�Оле
-

сандрівні:

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.�У�разі�необхідності�зведення�б	дин
ів,

�осподарсь
их�спор	д�тощо�ви
он	вати�	мо-

ви�заб	дови�земельної�ділян
и�з�ідно�з�місто-

б	дівними�	мовами�і�обмеженнями�щодо�заб	-

дови�та�до
	ментами,�що�дають�право�на�ви-


онання�під�отовчих�та�б	дівельних�робіт,�одер-

жаними�в�	становленом	�за
онодавством�

поряд
	.

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


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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

3.4.�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�07.12.2010

№ 19-13316,�Управління�охорони�нав
олиш-

ньо�о�природно�о�середовища�від�28.05.2004

№ 071/04-4-19/1452,�Державної�сл	жби�з�пи-

тань�національної�
	льт	рної�спадщини�від

20.04.2011�№ 22-963/9,�Головно�о�	правлін-

ня�земельних�рес	рсів�від�20.03.2012�№ 05-

8190�та�Головно�о�	правління�Держзема�ент-

ства�	�м.�Києві�від�11.04.2014�№ 19-26-0.31-

1780/2-14.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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 приватизацію земельної ділянки громадянам 
Смірнову Ігорю Васильовичу, Смирнову Петру Яковичу, 

Смірновій Галині Петрівні, Смирновій Людмилі Василівні 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Чабанівській, 8 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 543/1407 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пе�
рехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля�
нувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце�
вості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Смірнов	�І�орю�Ва-

сильович	,�Смирнов	�Петр	�Я
ович	,�Смірно-

вій�Галині�Петрівні,�Смирновій�Людмилі�Васи-

лівні�	�спільн	�част
ов	�власність�земельн	�ді-

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

8000000000:79:483:0017)�для�б	дівництва�та

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

сь
их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Чабанівсь
ій,�8

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

м	нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�з�них:

— �ромадянин	�Смірнов	�І�орю�Васильови-

ч	 —�3/16�від�0,1000��а�(свідоцтво�про�право�на

спадщин	�за�заповітом�від�29.12.2009�№ 2-2561);

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «РЕЛІКТ�С» 

земельної ділянки для обслуговування 
та експлуатації адміністративного будинку 

на вул. Виборзькій, 16/15 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 519/1383 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документа�
цію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

повідальністю�«РЕЛІКТ-С»,�за�	мови�ви
онан-

ня�п	н
т	�2�цьо�о�рішення,�	�
орот
остро
о-

в	�оренд	�на�1�рі
�земельн	�ділян
	�пло-

щею� 0,1318� �а� (
адастровий� номер

8000000000:69:046:0001)�для�обсл	�ов	ван-

ня�та�е
спл	атації�адміністративно�о�б	дин-


	�на�в	л.�Виборзь
ій,�16/15�	�Солом’янсь
о-

м	�районі�м.�Києва�за�рах	но
�земель,�пере-

даних�відповідно�до�п	н
т	�5�рішення�Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�від�19.12.2002�№ 171/331

«Про�надання�і�вил	чення�земельних�діляно


та�припинення�права�
орист	вання�землею»,

право�
орист	вання�я
ими�посвідчено�до�о-

вором�оренди�земельної�ділян
и�від�13.04.2006

№ 72-6-00381,�	�зв’яз
	�з�наб	ттям�права

власності�на�нер	хоме�майно�(свідоцтво�від

24.11.2009�№ 3192)�(
ате�орія�земель —�зем-

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

ДЦ�№ 01109-000137299-014�від�06.06.2014,

справа�Д-5765).

2.�Товариств	�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«РЕЛІКТ-С»:

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

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


оде
с	�У
раїни.

2.2.�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.

2.3.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд
	.

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


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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян
и.

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

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

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

ментації�виріш	вати�в�поряд
	,�визначеном	

за
онодавством�У
раїни.

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

5�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�19.12.2002

№ 171/331�«Про�надання�і�вил	чення�земель-

них�діляно
�та�припинення�права�
орист	ван-

ня�землею».

4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян
и�від�13.04.2006�№ 72-6-

00381,�	
ладений�між�Київсь
ою�місь
ою�ра-

дою�та�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Юнітрейд�ЛТД»�(лист-з�ода�від

05.08.2010�№ 1860),�з�момент	�державної

реєстрації�до�овор	�оренди�земельної�ділян-


и�товариств	�з�обмеженою�відповідальністю

«РЕЛІКТ-С».

5.�Попередити�земле
орист	вача,�що�ви
о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права�
орист	ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о�
оде
с	�У
раїни.

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

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

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

земле
орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення громадянам Левищенко Лідії Олександрівні 
та Коваленку Анатолію Олександровичу права користування 

земельною ділянкою на вул. 9 Травня, 11 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 556/1420 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 122, пункту а) статті 141, статті 142 Земельного кодексу України, враховуючи заяву

громадянки Левищенко Лідії Олександрівни від 11.06.2014 № 810 та у зв’язку зі смертю громадянина Ковален�
ка Анатолія Олександровича (свідоцтво про смерть від 25.10.2002) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити��ромадянам�Левищен
о�Лідії

Оле
сандрівні�та�Ковален
	�Анатолію�Оле
сан-

дрович	�право�спільно�о�постійно�о�
орист	ван-

ня�земельною�ділян
ою�площею�0,0300��а�(
а-

дастровий�номер�8000000000:75:316:041)�на

в	л.�9�Травня,�11�	�Святошинсь
ом	�районі�

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

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

ною�відповідно�до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�від�07.07.1998�№ 65�«Про�передач	��рома-

дянам�	�приватн	�власність�земельних�діляно
�для

б	дівництва�та�обсл	�ов	вання�житлових�б	дин-


ів�і��осподарсь
их�б	дівель»,�право�
орист	ван-

ня�я
ою�посвідчено�державним�а
том�на�право

постійно�о�
орист	вання�землею�від�19.10.1999

№ 75-3-00057�(справа�А-21294).

2.�Громадянці�Левищен
о�Лідії�Оле
сандрів-

ні�поверн	ти�до�Департамент	�земельних�ре-

с	рсів�ви
онавчо�о�ор�ан	�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�дер-

жавний�а
т�на�право�постійно�о�
орист	вання

землею�від�19.10.1999�№ 75-3-00057.

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

— �ромадянин	�Смирнов	�Петр	�Я
ович	 —

3/8�від�0,1000��а�(свідоцтво�про�право�на�спад-

щин	�за�заповітом�від�30.03.1996�№ 5-1140,

свідоцтво�про�право�на�спадщин	�за�за
оном

від�23.04.1982);

— �ромадянці�Смірновій�Галині�Петрів-

ні —�3/16�від�0,1000��а�(свідоцтво�про�пра-

во�на�спадщин	�за�заповітом�від�29.12.2009

№ 2-2564);

— �ромадянці�Смирновій�Людмилі�Василів-

ні —�1/4�від�0,1000��а�(свідоцтво�про�право�на

спадщин	� за� заповітом� від� 14.03.1996�

№ 1-827)�(
ате�орія�земель —�землі�житлової

та��ромадсь
ої�заб	дови,�справа�П-9056).

2.�Громадянам�Смірнов	�І�орю�Васильови-

ч	,�Смирнов	�Петр	�Я
ович	,�Смірновій�Гали-

ні�Петрівні,�Смирновій�Людмилі�Василівні:

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

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

�о�
оде
с	�У
раїни.

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


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

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

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

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

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


	ментації�та�питання�пайової�	часті�виріш	-

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

У
раїни.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд
	.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�приватної�власності�на�земельн	�ді-

лян
	�може�б	ти�припинено�	�випад
ах,�пе-

редбачених�статтями�140,�143�Земельно�о�
о-

де
с	�У
раїни.

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

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

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

земле
орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко 

Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної 

ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 551/1415 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статті 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�8000000000:90:011:0005)�площею�0,0159

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

для�продаж	�продовольчих�товарів�на�просп.

Петра�Гри�орен
а,�38-в�(літ.�А)�	�Дарниць
ом	

районі�м.�Києва,�що�підля�ає�продаж	��р.�Місюні

Ві
тор	�Юрійович	�(справа�№�Є-1264).

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 в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 812/1676 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 забезпечення ефективного використання не)
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 10 березня 2015 року № 28, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�рс�нежитлові�приміщення��омнальної�влас-

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

но�з�додат�ом.

2.�Департамент��омнальної�власності�

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

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

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

оренди�нежитлових�приміщень��омнальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�пн�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�23.07.2015�№ 812/1676

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

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 БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"МІЖНАРОДНИЙ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"НЕБЕСНЕ СУЗІР'Я "АЙДАР"
Форма власності -
приватна 
Форма господарювання -
госпрозрахункова

ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ
ШОСЕ, № 156, ЛІТ. А
Дарницький район
Нежиле приміщення
Загальна площа -
1181,60 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКИХ ТА
БЛАГОДІЙНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ
ЗДІЙСНЮЮТЬ
БЕЗКОШТОВНУ
ПСИХОЛОГІЧНУ,
СОЦІАЛЬНУ
ДОПОМОГУ,
РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА
АДАПТАЦІЮ ДІТЕЙ-
ІНВАЛІДІВ, ДІТЕЙ З
ВАДАМИ РОЗВИТКУ,
ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ
ОСІБ - УЧАСНИКІВ АТО,
ЯКЩО ОРЕНДОВАНА
ПЛОЩА СТАНОВИТЬ ДО
100 кв. м ТА НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 
- 100.00 кв. м 
- 363.20 кв. м 
1 поверх - 85,70 кв. м 
2 поверх - 377,50 кв. м
Загальна площа - 
463,20 кв. м

1 грн 
на рік 
7 %

2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«ІОНІЯ» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування виробничих, складських 

та адміністративних будівель і споруд на вул. Панорамній, 1 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 883/1747 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен)

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�землестрою�щодо�від-

ведення�товариств�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ІОНІЯ»�земельної�ділян�и�для�е�спл-

атації�та�обсл�оввання�виробничих,�с�лад-

сь�их�та�адміністративних�бдівель�і�спорд�на

вл.�Панорамній,�1��Голосіївсь�ом�районі�

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�промис-

ловості,�транспорт,�зв’яз�,�енер�ети�и,�обо-

рони�та�іншо�о�призначення,�заява�ДЦ�№ 01038-

000174100-014�від�28.04.2015,�справа�Д-7028).

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

відальністю�«ІОНІЯ»,�за�мови�ви�онання�пн�-

т�3�цьо�о�рішення,�в�оренд�на�15�ро�ів�зе-

мельн�ділян��площею�0,7344��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:82:414:0007,�витя��з

Державно�о� земельно�о� �адастр�

НВ-8000149252014�від�29.12.2014�Головне

правління�Державно�о�земельно�о�а�ентства

�м.�Києві)�для�е�сплатації�та�обсл�оввання

виробничих,�с�ладсь�их�та�адміністративних

бдівель�і�спорд�на�вл.�Панорамній,�1��Го-

лосіївсь�ом�районі�м.�Києва�із�земель��омналь-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�

Києва��зв’яз��з�переходом�права�власності

на�майно�(до�овір��півлі-продаж�нерхомо�о

майна�від�03.02.2009�№ 290).

3.�Товариств�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ІОНІЯ»:

3.1.�Ви�онвати�обов’яз�и�земле�ориства-

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

�оде�с�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�достп�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт�та�е�сплатації�існючих

інженерних�мереж�і�спорд,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян�и.

3.3.�Питання�майнових�відносин�вирішвати

в�становленом�поряд�.

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

партамент�містобдвання�та�архіте�три�від

23.10.2014�№ 10373/0/12/19-14�та�Головно�о

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

01.12.2014�№ 19-26-0.3-6666/2-14.

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

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

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

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

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

�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�ан

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

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

ним�за�онодавством,�необхідні�для��ладання

до�овор�оренди�земельної�ділян�и.

4.�Попередити�земле�ориствача,�що�ви�о-

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим�при-

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

риствання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о��оде�с�У�раїни.

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

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

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

земле�ориствання

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«АРТІГАС» земельної ділянки для будівництва, експлуатації 

та обслуговування торговельного центру 
та земельної ділянки для будівництва 

та експлуатації об’єкта транспортної інфраструктури 
(влаштування виїздів та під’їздів) на вул. Ревуцького 

(перетин з вул. Вишняківською) 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 884/1748 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк)
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про)
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, враховуючи рішення Київської міської ради від 27.11.2009
№ 695/2764 «Про затвердження детального плану території району Осокорки у Дарницькому адміністратив)
ному районі м. Києва», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�право��ориствання�обсл�о-

вючом��ооператив�«Гаражно-бдівельний

�ооператив�«СОЮЗ�МОЛОДІ»�земельною�ді-

лян�ою,�переданою�відповідно�до�рішення�

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01.12.2011�№ 795/7031

для��аражно�о�бдівництва�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:292:0111),�право��орист-

вання�я�ою�посвідчено�до�овором�оренди�від

13.03.2012�№ 63-6-000649,�та�земельною�ділян-

�ою,�переданою�відповідно�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�10.12.2014�№ 580/580

для�бдівництва�та�е�сплатації�об’є�та�транс-

портної�інфрастр�три�(влаштвання�виїздів

та� під’їздів)� (�адастровий� номер

8000000000:90:292:0176),�право��ористван-

ня�я�ою�посвідчено�до�овором�оренди�від

17.04.2015�р.�№ 246,�що�знаходяться�на�вл.�Ре-

вць�о�о�(перетин�з�вл.�Вишня�івсь�ою)��Дар-

ниць�ом�районі�м.�Києва�(заява�про�надання

з�оди�від�01.07.2015�№ 526�та�заява�про�на-

дання�з�оди�від�12.06.2015�№ 391).

2.�Затвердити�прое�т�землестрою�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и�товариств�з�обме-

женою�відповідальністю�«АРТІГАС»�для�бдівниц-

тва,�е�сплатації�та�обсл�оввання�тор�овель-

но�о�центр�на�вл.�Ревць�о�о�(перетин�з�вл.

Вишня�івсь�ою)� � Дарниць�ом� районі�

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

�ромадсь�ої�забдови,�заява�ДЦ�від�02.07.2015

№ 01104-180866-014,�справа�Д-7119).

3.�Відповідно�до�детально�о�план�території

район�Осо�ор�и,�затверджено�о�рішенням�

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009�№ 695/2764

«Про�затвердження�детально�о�план�території

Про поновлення колективному підприємству «МАРТІ» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
тимчасової відкритої автостоянки на вул. Ентузіастів, 1 (літ. Б) 

у Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 901/1765 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем)
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са)
моврядування в Україні» та враховуючи лист)звернення колективного підприємства «МАРТІ» від 21.01.2014
N КОП)0138, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�31.03.2004�№ 66-6-00143

площею�0,1795��а�на�вл.�Ентзіастів,�1��Дніп-

ровсь�ом�районі�м.�Києва�(�адастровий�но-

мер�8000000000:63:008:0001),��ладений�між

Київсь�ою�місь�ою�радою�та��оле�тивним�під-

приємством�«МАРТІ»�на�підставі�пн�т�29�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25.09.2003

№ 31/905�«Про�надання�і�вилчення�земель-

них�діляно��та�припинення�права��ористван-

ня�землею»�(справа�А-21033).

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

ної�ділян�и�від�31.03.2004�№ 66-6-00143,�а�са-

ме:�в�пн�ті�1�до�овор�місце�розташвання

земельної�ділян�и�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«вл.�Ентзіастів,�1�(ЛІТЕРА�Б)��Дніпровсь�о-

м�районі�м.�Києва»,�цільове�призначення:�«для

е�сплатації�та�обсл�оввання�тимчасової�від-

�ритої�автостоян�и».

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

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

ної�ділян�и�від�31.03.2004�№ 66-6-00143,�під-

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

�онодавства.

4.�Коле�тивном�підприємств�«МАРТІ»:

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

партамент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�14.04.2014

№ 05704-3682.

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�для��ладання�додат�о-

вої��оди�про�поновлення�до�овор�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�31.03.2004�№ 66-6-00143.

4.3.�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�вирішвати�в�по-

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

ством.

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

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

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

земле�ориствання.
Київський міський голова

В. Кличко
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район�Осо�ор�и��Дарниць�ом�адміністра-

тивном�районі�м.�Києва»,�передати�товари-

ств� з� обмеженою� відповідальністю�

«АРТІГАС»,�за�мови�ви�онання�пн�т�4�цьо�о

рішення,��дов�остро�ов�оренд�на�20�ро�ів:

земельн�ділян��площею�0,6255��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:292:0111)�для

бдівництва,�е�сплатації�та�обсл�оввання

тор�овельно�о�центр�на�вл.�Ревць�о�о�(пе-

ретин�з�вл.�Вишня�івсь�ою)��Дарниць�ом

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

лової�та��ромадсь�ої�забдови,�заява�ДЦ�від

02.07.2015�№ 01104-180866-014,�справа�

Д-7119);

земельн�ділян��площею�0,1507��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:90:292:0176)�для

бдівництва�та�е�сплатації�об’є�та�транспорт-

ної�інфрастр�три�(влаштвання�виїздів�та

під’їздів)�на�вл.�Ревць�о�о�(перетин�з�вл.

Вишня�івсь�ою)��Дарниць�ом�районі�м.�Ки-

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

мадсь�ої�забдови,�заява�ДЦ�від�26.06.2015

№ 01038-000180130-014,�справа�А-21681),�

зв’яз��з�набттям�права�власності�на�нерхо-

ме�майно�(до�овір��півлі-продаж�нежилих

приміщень�від�10.06.2015�№ 382,�витя��від

10.06.2015�№ 38857013,�до�овір��півлі-про-

даж�нерхомо�о�майна�від�01.07.2015�№ 519,

витя��від�01.07.2015�№ 39907707).

4.�Товариств�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«АРТІГАС»:

4.1.�Ви�онвати�обов’яз�и�земле�ориства-

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

�оде�с�У�раїни.

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�необхідні�для��ладання

до�оворів�оренди�земельних�діляно�.

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

партамент�містобдвання�та�архіте�три�від

30.06.2015�№ 8103/0/12/19-15�та�від�02.07.2015

№ 8220/0/12/09-15,�Головно�о�правління

Держ�ео�адастр��м.�Києві�від�02.07.2015�

№ 19-26-7777,2-358/20-15.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спорд,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

4.5.�Питання�майнових�відносин�вирішвати

в�становленом�поряд�.

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

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

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

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

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

�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

5.�Попередити�земле�ориствача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��ористван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с�У�раїни.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу Управлінню Державної автомобільної інспекції
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 

в місті Києві земельної ділянки 
для влаштування спеціального майданчика 

для тимчасового зберігання транспортних засобів 
на вул. Пухівській, 3 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 886/1750 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�землестрою�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,6433 �а

(�адастровий�номер�8000000000:62:211:0005)

Управлінню�Державної�автомобільної�інспе�ції

Головно�о�правління�Міністерства�внтрішніх

справ�У�раїни�в�місті�Києві�для�влаштвання

спеціально�о�майданчи�а�для�тимчасово�о�збе-

рі�ання�транспортних�засобів�на�вл.�Пхів-

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

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

сь�ої�забдови,�справа�Д-2664,�заява�ДЦ�від

23.10.2014�№ 01013-000152800-014).

2.�Передати�Управлінню�Державної�автомо-

більної�інспе�ції�Головно�о�правління�Мініс-

терства�внтрішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві,

за�мови�ви�онання�пн�т�3�цьо�о�рішення,�

�орот�остро�ов�оренд�на�5�ро�ів�земельн

ділян��площею�0,6433��а�для�влаштвання

спеціально�о�майданчи�а�для�тимчасово�о�збе-

рі�ання�транспортних�засобів�на�вл.�Пхів-

сь�ій,�3��Деснянсь�ом�районі�м.�Києва�із�зе-

мель��омнальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Управлінню�Державної�автомобільної�ін-

спе�ції�Головно�о�правління�Міністерства�внт-

рішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві:

3.1.�Ви�онвати�обов’яз�и�земле�ориства-

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

�оде�с�У�раїни.

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�для��ладання�до�овор

оренди�земельної�ділян�и.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спорд,�розміщених

�межах�земельної�ділян�и.

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

ловно�о�правління�містобдвання�та�архіте�-

три�від�07.02.2012�№ 16394/0/18-3/19-12,�Го-

ловно�о� правління� Держзема�ентства� �

м.�Києві�від�26.11.2013�№ 4851.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.�Попередити�земле�ориствача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��ористван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с�У�раїни.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Х. А. О.» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будинку побуту на просп. Миру, 4 (літ. А) 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 887/1751 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», стат)

ті 31 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста)
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«Х.�А.�О.»,�за�мови�ви-

�онання�пн�т�2�цьо�о�рішення,��дов�остро-

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

щею� 0,0853� �а� (�адастровий� номер

8000000000:63:026:0002)�для�е�сплатації�та

обсл�оввання�бдин��побт�на�просп.�Ми-

р,�4�(літ.�А)��Дніпровсь�ом�районі�м.�Києва

із�земель��омнальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва��зв’яз��з�набттям

права�власності�на�бдівлі�і�спорди�(свідоц-

тво�на�право�власності�на�нерхоме�майно�від

03.07.2013�№ 5611828)�(�ате�орія�земель —

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

ява ДЦ�від�16.10.2014�№ 01019-000151561-014,

справа�№�А-20846).

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«Х.�А.�О.»:

2.1.�Ви�онвати�обов’яз�и�земле�ориства-

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

�оде�с�У�раїни.

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�необхідні�для��ладання

до�овор�оренди�земельної�ділян�и.

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

�ладання�нових,�ре�онстр�ції�та�е�сплатації

існючих�інженерних�мереж�і�спорд,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

стр�ції�чи�ново�о�бдівництва�питання�оформ-

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

�ментації�вирішвати�в�поряд�,�визначено-

м�чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.5.�Питання�майнових�відносин�вирішвати

в�становленом�поряд�.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�25.02.2005�№ 66-6-00239�з�момен-

т�реєстрації�до�овор�оренди�земельної�ді-

лян�и�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�ТОВА-

РИСТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«Х.�А.�О.».

4.�Попередити�земле�ориствача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��ористван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с�У�раїни.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання Київському університету 
імені Бориса Грінченка земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд університету 
на просп. Юрія Гагаріна, 16 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 888/1752 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк)
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про)
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�землестрою�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и�Київсь�ом�нівер-

ситет�імені�Бориса�Грінчен�а�для�е�сплата-

ції�та�обсл�оввання�бдівель�і�спорд�нівер-

ситет�на�просп.�Юрія�Га�аріна,�16��Дніпров-

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

землі�житлової�та��ромадсь�ої�забдови,�заява

ДЦ�від�07.05.2015�№01006-000174797-014, спра-

ва�№�Д-6531).

2.�Надати�Київсь�ом�ніверситет�імені�Бо-

риса�Грінчен�а,�за�мови�ви�онання�пн�т�3

цьо�о�рішення,�в�постійне��ориствання�зе-

мельн�ділян��площею�1,3058��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:66:239:0011)�для�е�с-

платації�та�обсл�оввання�бдівель�і�спорд

ніверситет�на�просп.�Юрія�Га�аріна,�16��Дніп-

ровсь�ом�районі�м.�Києва�із�земель��омналь-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�

Києва.

3.�Київсь�ом�ніверситет�імені�Бориса�Грін-

чен�а:

3.1.�Ви�онвати�обов’яз�и�земле�ориства-

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

�оде�с�У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спорд,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

партамент�містобдвання�та�архіте�три�від

04.03.2014�№ 2035/0/12-1/19-14,�Головно�о

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

14.10.2014�№ 19-26-0.3-5500/2-14.

3.4.�Питання�майнових�відносин�вирішвати

в�становленом�поряд�.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

ції�права�постійно�о��ориствання�на�земель-

н�ділян���поряд�,�встановленом�За�оном

У�раїни�«Про�державн�реєстрацію�речових

прав�на�нерхоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�земле�ориствача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��ористван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с�У�раїни.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання Київському університету 
імені Бориса Грінченка земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд університету 
на бульв. Олексія Давидова, 18/2 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 889/1753 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 120, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:
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1.�Затвердити�прое�т�землестрою�щодо

відведення�земельної�ділян�и�Київсь�ом�ні-

верситет�імені�Бориса�Грінчен�а�для�е�спл-

атації�та�обсл�оввання�бдівель�і�спорд�ні-

верситет�на�бльв.�Оле�сія�Давидова,�18/2�

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

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

дови,�заява�ДЦ�від�07.05.2015�№ 01038-

000174798-014,�справа�№�Д-1867).

2.�Надати�Київсь�ом�ніверситет�імені�Бо-

риса�Грінчен�а,�за�мови�ви�онання�пн�т�3�цьо-

�о�рішення,�в�постійне��ориствання�земельн

ділян��площею�1,5028��а�(�адастровий�номер

8000000000:63:082:0023,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр�№�НВ-8000128892014)

для�е�сплатації�та�обсл�оввання�бдівель�і

спорд�ніверситет�на�бльв.�Оле�сія�Дави-

дова,�18/2��Дніпровсь�ом�районі�м.�Києва�із

земель��омнальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

3.�Київсь�ом�ніверситет�імені�Бориса�Грін-

чен�а:

3.1.�Ви�онвати�обов’яз�и�земле�ориства-

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

�оде�с�У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спорд,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

ловно�о�правління�містобдвання,�архіте�т-

ри�та�дизайн�місь�о�о�середовища�від�27.03.2007

№ 19-2763,�Головно�о�правління�Держзем-

а�ентства��м.�Києві�від�12.08.2014�№ 19-26-

0.3-4307/2-14.

3.4.�Питання�майнових�відносин�вирішвати

в�становленом�поряд�.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

ції�права�постійно�о��ориствання�на�земель-

н�ділян���поряд�,�встановленом�За�оном

У�раїни�«Про�державн�реєстрацію�речових

прав�на�нерхоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�земле�ориствача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��ористван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с�У�раїни.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТИВНО)ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС

«МОНІТОР» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративно)офісної будівлі 

на вул. Електриків, 29)а (літера «А») 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 890/1754 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне)

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВ-

ЧИЙ�КОМПЛЕКС�«МОНІТОР»,�за�мови�ви�о-

нання�пн�т�2�цьо�о�рішення,�в�оренд�на�25

ро�ів�земельн�ділян��площею�0,9007��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:85:319:0004,�ви-

тя��з�Державно�о�земельно�о��адастр�про�зе-

мельн�ділян��№�НВ-8000183492015)�для�е�с-

платації�та�обсл�оввання�адміністративно-

офісної�бдівлі�на�вл.�Еле�три�ів,�29-а�(літе-

ра�«А»)��Подільсь�ом�районі�м.�Києва�із�зе-

мель��омнальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва��зв’яз��з�переходом�пра-

ва�власності�на�майно�(свідоцтво�про�право

власності�на�нерхоме�майно�від�16.04.2015,�ви-

тя��з�Державно�о�реєстр�речових�прав�на�не-

рхоме�майно�про�реєстрацію�права�власності

від�16.04.2015,�інде�сний�номер�36375551)�(�а-

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

сь�ої�забдови,�справа�А-21647,�заява�ДЦ�від

26.06.2015�№ 01015-180129-014).

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ�КОМ-

ПЛЕКС�«МОНІТОР»:

2.1.�Ви�онвати�обов’яз�и�земле�ориства-

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

�оде�с�У�раїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�вирішвати

в�становленом�поряд�.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спорд,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�необхідні�для��ладання

до�овор�оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.�Попередити�земле�ориствача,�що�ви-

�ористання�земельної�ділян�и�не�за�цільо-

вим�призначенням�тя�не�за�собою�припи-

нення�права��ориствання�нею�відповідно�до

вимо��статей�141,�143�Земельно�о��оде�с

У�раїни.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання комунальному підприємству «Київпастранс» 
земельної ділянки для будівництва житлового будинку 

з вбудовано)прибудованими приміщеннями 
та реконструкцією лінійно)диспетчерської станції 

на вул. Панельній, 2 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 891/1755 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк)
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про)
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�землестрою�щодо

відведення�земельної�ділян�и��омнальном

підприємств�«Київпастранс»�для�бдівництва

житлово�о�бдин��з�вбдовано-прибдовани-

ми�приміщеннями�та�ре�онстр�цією�лінійно-

диспетчерсь�ої�станції�на�вл.�Панельній,�2�

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

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

дови,�заява�ДЦ�№ 01038-000180872-014�від

02.07.2015,�справа�№�Д-1854).

2.�Надати��омнальном�підприємств�«Ки-

ївпастранс»,�за�мови�ви�онання�пн�т�3�цьо-

�о�рішення,�в�постійне��ориствання�земельн

ділян��площею�0,5567��а�(�адастровий�номер

8000000000:66:105:0011)�для�бдівництва�жит-

лово�о�бдин��з�вбдовано-прибдованими

приміщеннями�та�ре�онстр�цією�лінійно-дис-

петчерсь�ої�станції�на�вл.�Панельній,�2��Дніп-

ровсь�ом�районі�м.�Києва�із�земель��омналь-

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

єва��зв’яз��з�за�ріпленням�основних�засобів

на�правах�повно�о��осподарсь�о�о�відання�(на-

�аз�Головно�о�правління�з�питань�майна�від

10.04.2002�№ 30�та�додато��до�ньо�о).

3.�Комнальном�підприємств�«Київпас-

транс»:

3.1.�Ви�онвати�обов’яз�и�земле�ориства-

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

�оде�с�У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спорд,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.3.�Питання�майнових�відносин�вирішвати

в�становленом�поряд�.

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

ловно�о�правління�містобдвання,�архіте�т-

ри�та�дизайн�місь�о�о�середовища�від�21.08.2007

№ 19-8519,�Головно�о�правління�охорони��ль-

трної�спадщини�від�25.12.2012�№ 6872,�Депар-

тамент�містобдвання�та�архіте�три�від

03.07.2015�№ 8228/0/12/19-15,�Головно�о

правління�Держ�ео�адастр��м.�Києві�від

02.07.2015�№ 19-26-7777.2-359/20-15�та�Де-

партамент�земельних�ресрсів�від�06.07.2015

№ 057041-11926.

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

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

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

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

вор�про�пайов�часть�вирішвати�в�поряд-

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

ством.

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

ції�права�постійно�о��ориствання�на�земель-

н�ділян���поряд�,�встановленом�За�оном

У�раїни�«Про�державн�реєстрацію�речових

прав�на�нерхоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�земле�ориствача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��ористван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с�У�раїни.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення комунальному підприємству 
«Київський метрополітен» договору оренди 

земельної ділянки під влаштування дільничного 
будівельного майданчика № 97 для спорудження тупиків 

за станцією «Теремки» та вентиляційної камери 
на просп. Академіка Глушкова 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 892/1756 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер)
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само)
врядування в Україні» та враховуючи звернення комунального підприємства «Київський метрополітен» від
04.07.2014 № КОП)0213, Київська міська рад

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�1�рі��до�овір�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�07.11.2013�№ 5472�площею�1,0121

�а�(�адастровий�номер 8000000000:79:485:0169),

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

мнальним�підприємством�«Київсь�ий�метро-

політен»�під�влаштвання�дільнично�о�бдівель-

но�о�майданчи�а�№ 97�для�спордження�тпи-

�ів�за�станцією�«Терем�и»�та�вентиляційної��а-

мери�на�просп.�А�адемі�а�Глш�ова��Голосіїв-

сь�ом�районі�м.�Києва�на�підставі�пн�т�5�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01.11.2012

№ 400/8684�«Про�передач��омнальном�під-

приємств�«Київсь�ий�метрополітен»�земель-

них�діляно��під�влаштвання�бдівельних�май-

данчи�ів�для�бдівництва�дільниці�Кренівсь�о-

Червоноармійсь�ої�лінії�метрополітен�від�стан-

ції�«Вистав�овий�центр»�до�Одесь�ої�площі�на

відріз��від�станції�«Вистав�овий�центр»�до�стан-

ції�«Терем�и»��Голосіївсь�ом�районі�м.�Києва»

(справа�№�А-21147).

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

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

лян�и�від�07.11.2013�№ 5472,�підля�ає�приве-

денню��відповідність�до�норм�за�онодавства.

3.�Комнальном�підприємств�«Київсь�ий

метрополітен»:

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�для��ладання�додат�о-

вої��оди�про�поновлення�до�овор�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�07.11.2013�№ 5472.

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

партамент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�12.12.2014

№ 057041-14125.

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

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

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

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

вор�про�пайов�часть�вирішвати�в�поряд-

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

ством.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОСЛІДНО)ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД

«ЗАЛІЗНИЧНИК» договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд цілісного
майнового комплексу на Залізничному шосе, 4 у Печерському

районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 893/1757 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем)
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
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державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са)
моврядування в Україні» та враховуючи клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДО)
СЛІДНО)ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК» від 09.09.2014 № КОП)0262, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�№ 82-6-00082�від�11.03.2003

площею� 1,6617� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:086:0003),��ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�ТОВАРИСТВОМ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДОСЛІД-

НО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ�ЗАВОД�«ЗАЛІЗ-

НИЧНИК»�на�підставі�пн�т�1�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2001�№ 327/1303

«Про�надання�і�вилчення�земельних�діляно�»

(справа�А-21225).

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

ної�ділян�и�від�11.03.2003�№ 82-6-00082,�а�са-

ме:�ви�лючити�територію,�право��ориствання

я�ою�бло�припинено�відповідно�до�абзац�4

пн�т�2�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

02.12.2010�№ 302/5114�«Про�надання�земельних

діляно��державном�територіально-�алзевом

об’єднанню�«Південно-Західна�залізниця»�для

бдівництва�залізнично-автомобільно�о�мосто-

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

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

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

лосіївсь�ом�та�Печерсь�ом�районах�м.�Києва».

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

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

ної�ділян�и�від�11.03.2003�№ 82-6-00082,�під-

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

�онодавства.

4.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НИЙ�ЗАВОД�«ЗАЛІЗНИЧНИК»:

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�для��ладання�додат�о-

вої��оди�про�поновлення�до�овор�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�11.03.2003�№ 82-6-00082.

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

партамент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�05.11.2014

№ 057041-12204.

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

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

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

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

вор�про�пайов�часть�вирішвати�в�поряд-

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

ством.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«ДОМЕКО» договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку 
у пров. Січневому, 7 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 894/1758 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем)

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са)
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ДОМЕКО»
від 17.09.2013 № КОП)0075, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�20.12.2012�№ 82-6-00679

площею� 0,0802� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:035:0021),��ладений�між�Ки-

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

меженою�відповідальністю�«ДОМЕКО»�для�б-

дівництва�та�обсл�оввання�житлово�о�бдин-

���пров.�Січневом,�7��Печерсь�ом�районі

м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�27.10.2011�№ 557/6793�«Про�переда-

ч�земельної�ділян�и�товариств�з�обмеженою

відповідальністю�«ДОМЕКО»�для�бдівництва

та� обсл�оввання� житлово�о� бдин�� �

пров.�Січневом,�7��Печерсь�ом�районі�

м.�Києва»�(справа�А-20858).

3.�Товариств�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ДОМЕКО»:

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�для��ладання�додат�о-

вої��оди�про�поновлення�до�овор�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�20.12.2012�№ 82-6-00679.

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

партамент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�19.12.2014

№ 057041-14579.

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

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

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

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

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

�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення приватному підприємству 
«Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія 

«Престиж» договору оренди земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування гімназії на вул. Щербакова, 61)г 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 895/1759 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер)
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само)
врядування в Україні» та враховуючи звернення приватного підприємства «Приватний загальноосвітній на)
вчальний заклад гімназія «Престиж» від 27.11.2014 № КОП)0475, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�до�29.10.2016�до�овір�оренди

земельної�ділян�и�№ 91-6-00667�від�25.06.2007

площею� 0,6042� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:012:0029),��ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�і�приватним�підприєм-

ством�«Приватний�за�альноосвітній�навчаль-

ний�за�лад��імназія�«Престиж»�для�е�сплата-

ції�та�обсл�оввання��імназії�на�вл.�Щерба�о-

ва,�61-���Шевчен�івсь�ом�районі�м.�Києва�на

підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

21.12.2006�№ 322/379�«Про�передач�приват-

ном�підприємств�«Приватний�за�альноосвіт-

ній�навчальний�за�лад��імназія�«Престиж»�зе-

мельної�ділян�и�для�е�сплатації�та�обсл�о-

ввання��імназії�на�вл.�Щерба�ова,�61-���Шев-

чен�івсь�ом�районі�м.�Києва»�(справа�А-21354).

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

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

ної�ділян�и�№ 91-6-00667�від�25.06.2007,�під-

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

�онодавства.

3.�Приватном�підприємств�«Приватний�за-

�альноосвітній�навчальний�за�лад��імназія

«Престиж»:

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�для��ладання�додат�о-

вої��оди�про�поновлення�до�овор�оренди�зе-

мельної�ділян�и�№ 91-6-00667�від�25.06.2007.

3.2.�Ви�онвати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі

Департамент�земельних�ресрсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�19.01.2015

№ 057041-612.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

земле�ориствання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення комунальному підприємству 
«Київський метрополітен» договору оренди 

земельних ділянок під влаштування базового 
будівельного майданчика № 98 для спорудження 
та експлуатації станційного комплексу «Теремки» 

на просп. Академіка Глушкова 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 896/1760 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер)
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само)
врядування в Україні» та враховуючи звернення комунального підприємства «Київський метрополітен» від
04.07.2014 № КОП)0214, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�1�рі��до�овір�оренди�земель-

них�діляно��від�07.11.2013�№ 386�площею�0,1065

�а�(�адастровий�номер�8000000000:79:487:0075),

площею� 1,5198� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:485:0158),�площею�0,0703��а

(�адастровий�номер�8000000000:79:763:0001),

площею� 0,1172� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:763:0002),��ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та��омнальним�під-

приємством�«Київсь�ий�метрополітен»�під�влаш-

твання�базово�о�бдівельно�о�майданчи�а

№ 98�для�спордження�та�е�сплатації�стан-

ційно�о��омпле�с�«Терем�и»�на�просп.�А�а-

демі�а�Глш�ова��Голосіївсь�ом�районі�м.�Ки-

єва�на�підставі�пн�т�5�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�01.11.2012�№ 400/8684�«Про�пе-

редач��омнальном�підприємств�«Київсь�ий

метрополітен»�земельних�діляно��під�влашт-

вання�бдівельних�майданчи�ів�для�бдівниц-

тва�дільниці�Кренівсь�о-Червоноармійсь�ої�лі-

нії�метрополітен�від�станції�«Вистав�овий�центр»

до�Одесь�ої�площі�на�відріз��від�станції�«Ви-

став�овий�центр»�до�станції�«Терем�и»��Голо-

сіївсь�ом�районі�м.�Києва»�(справа�№�А-21148).

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

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельних

діляно��від�07.11.2013�№ 386,�підля�ає�приве-

денню��відповідність�до�норм�за�онодавства.

3.�Комнальном�підприємств�«Київсь�ий

метрополітен»:

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�для��ладання�додат�о-

вої��оди�про�поновлення�до�овор�оренди�зе-

мельних�діляно��від�07.11.2013�№ 386.

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

партамент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�12.12.2014

№ 057041-14123.

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

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

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

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

�овор�про�пайов�часть�вирішвати�в�по-

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

ством.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення кооперативу по будівництву 
та експлуатації індивідуальних гаражів Радянського району 

м. Києва «АВТОАМАТОР» договору оренди 
земельних ділянок для експлуатації 

та обслуговування гаражів 
на вул. Ванди Василевської, 15)а 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 897/1761 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер)
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само)
врядування в Україні» та враховуючи звернення кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних
гаражів Радянського району м. Києва «АВТОАМАТОР» від 30.09.2014 № КОП)0438, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�3�ро�и�до�овір�оренди�зе-

мельних�діляно��№ 91-6-00105�від�11.04.2003

площами� 0,0729� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:062:0012),�0,0729��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:88:062:0014),�0,0160

�а� (�адастровий� номер —

8000000000:88:062:0015),�0,0018��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:88:062:0016)�та

0,1016� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:062:0013),��ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�і��ооперативом�по�б-

дівництв�та�е�сплатації�індивідальних��ара-

жів�Радянсь�о�о�район�м.�Києва�«АВТОАМА-

ТОР»�для�е�сплатації�та�обсл�оввання��а-

ражів�на�вл.�Ванди�Василевсь�ої,�15-а��Шев-

чен�івсь�ом�районі�м.�Києва�на�підставі�пн�-

т�8�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�20.06.2002

№ 43/43�«Про�надання�і�вилчення�земельних
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діляно��та�припинення�права��ориствання

землею»�(справа�А-21253).

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

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

них�діляно��№ 91-6-00105�від�11.04.2003,�під-

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

�онодавства.

3.�Кооператив�по�бдівництв�та�е�сплата-

ції�індивідальних��аражів�Радянсь�о�о�райо-

н�м.�Києва�«АВТОАМАТОР»:

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�для��ладання�додат�о-

вої��оди�про�поновлення�до�овор�оренди�зе-

мельних�діляно��№ 91-6-00105�від�11.04.2003.

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

партамент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�29.11.2014

№ 057041-13463.

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

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

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

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

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

�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

земле�ориствання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення кооперативу по будівництву 
та експлуатації індивідуальних гаражів «Борщагівський» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування гаражів на вул. Якова Качури, 1)а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 898/1762 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши лист)звернення кооперативу по
будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Борщагівський» від 12.11.2010 № 714, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�3�ро�и�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�10.03.2006�№ 75-6-00273

площею� 2,2335� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:202:0002),��ладений�між�Ки-

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

бдівництв�та�е�сплатації�індивідальних��а-

ражів�«Борща�івсь�ий»�для�е�сплатації�та�об-

сл�оввання��аражів�на�вл.�Я�ова�Качри,�

1-а��Святошинсь�ом�районі�м.�Києва�на�під-

ставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�07.07.2005

№ 533/3109�«Про�передач��ооператив�по�б-

дівництв�та�е�сплатації�індивідальних��ара-

жів�«Борща�івсь�ий»�земельної�ділян�и�для�е�с-

платації� та� обсл�оввання� �аражів� на�

вл.�Я�ова�Качри,�1-а��Святошинсь�ом�райо-

ні�м.�Києва»�(справа�№�А-19729).

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

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

ної�ділян�и�від�10.03.2006�№ 75-6-00273,�під-

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

�онодавства.

3.�Кооператив�по�бдівництв�та�е�сплата-

ції�індивідальних��аражів�«Борща�івсь�ий»:

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�для��ладання�додат�о-

вої��оди�про�поновлення�до�овор�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�10.03.2006�№ 75-6-00273.

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

партамент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�25.09.2014

№ 05704-9922.

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення фізичній особі — підприємцю 
Набедрику Олегу Михайловичу договору оренди 
земельних ділянок для будівництва, експлуатації 

та обслуговування торговельного павільйону)комплексу 
на вул. Симиренка, 10)б у Святошинському районі м. Києва 

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 904/1768 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист)звернення фізичної осо)
би — підприємця Набедрика Олега Михайловича від 15.06.2012, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельних�діляно��від�06.04.2006�№ 75-6-00276

площами�0,0043��а�та�0,0232��а�(�адастрові�но-

мери� 8000000000:75:318:0043,

8000000000:75:318:0045),��ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�сб’є�том�підприємниць-

�ої�діяльності —�фізичною�особою�Набедри�ом

Оле�ом�Михайловичем�для�бдівництва,�е�с-

платації�та�обсл�оввання�тор�овельно�о�па-

вільйон-�омпле�с�на�вл.�Симирен�а,�10-б�

Святошинсь�ом�районі�м.�Києва�на�підставі

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�06.10.2005

№ 169/3633�«Про�передач�сб’є�т�підприєм-

ниць�ої�діяльності —�фізичній�особі�Набедри-

��Оле��Михайлович�земельних�діляно��для�б-

дівництва,�е�сплатації�та�обсл�оввання�тор-

�овельно�о�павільйон-�омпле�с�на�вл.�Си-

мирен�а,�10-б��Святошинсь�ом�районі�м.�Ки-

єва»�(справа�№�А-11511).

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

них�діляно��від�06.04.2006�№ 75-6-00276,�а�са-

ме:

— слова�«сб’є�т�підприємниць�ої�діяльно-

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

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

мін�ах.

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

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

них�діляно��від�06.04.2006�№ 75-6-00276,�під-

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

�онодавства.

4.�Фізичній�особі —�підприємцю�Набедри�

Оле��Михайлович:

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

мент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

ним�за�онодавством,�для��ладання�додат�о-

вої��оди�про�поновлення�до�овор�оренди�зе-

мельних�діляно��від�06.04.2006�№ 75-6-00276

та�внесення�змін�до�ньо�о.

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

партамент�земельних�ресрсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�21.11.2014

№ 057041-13054.

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

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

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

земле�ориствання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного
між Київською міською радою та суб’єктом підприємницької 

діяльності — фізичною особою Дамаскіною Іриною Валеріївною 
від 23.01.2009 № 91)6)00835 на підставі рішення 

Київської міської ради від 27.12.2007 № 1601/4434
Рішення Київської міської ради № 726/726 від 16 грудня 2014 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра)
їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та статтею 416
Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від 23.01.2009 № 91)6)00835
та тим, що суб’єктом підприємницької діяльності — фізичною особою Дамаскіною Іриною Валеріївною не вико)
нано умов пункту 8.4 договору оренди, а саме: за 6 років будівництво об’єкта з моменту державної реєстрації
цього договору не розпочато, чим порушено строки завершення забудови земельної ділянки, а також беручи
до уваги громадську позицію щодо неприпустимості будівництва в зеленій зоні Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ділян-

�и�від�23.01.2009�ро��№ 91-6-00835�площею

0,05��а,��ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та�сб’є�том�підприємниць�ої�діяльності —

фізичною�особою�Дамас�іною�Іриною�Валері-

ївною�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�27.12.2007�№ 1601/4434�«Про�передач

земельної�ділян�и�сб’є�т�підприємниць�ої�ді-

яльності —�фізичній�особі�Дамас�іній�Ірині�Ва-

леріївні�для�бдівництва,�е�сплатації�та�обсл-

�оввання�офісно-тор�овельно�о�центр�на�пе-

ретині�вл.�Глибочиць�ої�та�вл.�Л�’янівсь�ої

�Шевчен�івсь�ом�районі�м.�Києва».

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит��зе-

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро��та��он-

цепції�формвання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381,�в�лючивши�до�перелі��озелене-

них�територій�за�ально�о��ориствання�м.�Ки-

єва,�що�відповідають�типоло�ічним�озна�ам�та

планвальним�вимо�ам�(таблиця�2),�земельн

ділян��площею�0,05��а�на�перетині�вл.�Гли-

бочиць�ої�та�вл.�Л�’янівсь�ої��Шевчен�ів-

сь�ом�районі�м.�Києва.

3.�Київсь�ом��омнальном�об’єднанню�зе-

лено�о�бдівництва�та�е�сплатації�зелених�на-

саджень�міста�«КИЇВЗЕЛЕНБУД»�здійснити�від-

повідні�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

оформлення�права��ориствання�земельною

ділян�ою�площею�0,05��а�на�перетині�вл.�Гли-

бочиць�ої�та�вл.�Л�’янівсь�ої��Шевчен�ів-

сь�ом�районі�м.�Києва.

4.�Ви�онавчом�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

4.1.�Вчинити�відповідні�дії�для�зняття�з�ре-

єстрації�до�овор�оренди�земельної�ділян�и

від�23.01.2009�№ 91-6-00835,��ладено�о�між

Київсь�ою�місь�ою�радою�та�сб’є�том�підпри-

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

мас�іною�Іриною�Валеріївною.

4.2.�Проінформвати�сб’є�та�підприємниць-

�ої�діяльності —�фізичн�особ�Дамас�ін�Іри-

н�Валеріївн�про�прийняття�цьо�о�рішення.

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

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

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

земле�ориствання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Лобзовій Олені Валентинівні 
на вул. Академіка Кащенка, 28)а у Голосіївському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 229/1094 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки громадянці Лобзовій Олені Валентинівні на вул. Академіка Кащенка, 28)а у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра)
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко)
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

землестрою�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянці�Лобзовій�Олені�Валентинів-

ні�на�вл.�А�адемі�а�Кащен�а,�28-а��Голосіїв-

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

�а�(земельна�ділян�а��омнальної�власності�те-

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

для�бдівництва�та�обсл�оввання�житлово�о

бдин�,��осподарсь�их�бдівель�і�спорд�з�ід-

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

(К-22767).

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

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

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

земле�ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

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 відмову у наданні дозволу на розроблення документації 
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній
особі — підприємцю Картозії Лаліті Шалвівні для будівництва

універсаму на вул. Командарма Уборевича 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 250/1115 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання фізичної особи — підприємця Картозії Лаліти Шалвівни від 11.12.2007 про надання в

користування земельної ділянки на вул. Командарма Уборевича у Святошинському районі м. Києва площею 0,5
га для будівництва універсаму та додані документи, на виконання постанови Київського апеляційного адмініс)
тративного суду від 21.09.2010 у справі № 2а)40/08, враховуючи те, що відповідно до частини другої статті 124 Зе)
мельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній
власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами дру)
гою, третьою статті 134 цього кодексу, керуючись статтями 9, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити��наданні�дозвол�на�розроб-

лення�прое�т�землестрою�щодо�відведення

земельної�ділян�и�фізичній�особі —�підприємцю

Картозії�Лаліті�Шалвівні�на�вл.�Командарма�Убо-

ревича��Святошинсь�ом�районі�м.�Києва�пло-

щею�0,5��а�для�бдівництв�ніверсам�(А-20322).

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

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

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

земле�ориствання.
Київський міський голова

В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про прийняття та передачу зовнішніх теплових мереж жилого

будинку № 3/5 на вул. Попова в Оболонському районі
Розпорядження № 313 від 12 травня 2016 року

Відповідно до статей 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь'
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери'
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін'
фраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 30 жовтня 2015 року № 056/24'6438, з метою належної екс'
плуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям жилого будинку № 3/5
на вул. Попова в Оболонському районі:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

передати���володіння�та��орист�вання�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»

зовнішні�теплові�мережі�жило�о�б�дин���№ 3/5

на�в�л.�Попова�в�Оболонсь�ом��районі�з�ідно

з�додат�ом,�в�межах�та�на��мовах,�визначених

��одою�щодо�реалізації�прое�т���правління�та

реформ�вання�енер�етично�о��омпле�с��м.�Ки-

єва�від�27�вересня�2001�ро���(зі�змінами�та�до-

повненнями),���ладеною�між�АЕК�«Київенер�о»

та�Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією.

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

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

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

ції)�разом�з��ом�нальним�підприємством�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�за-

безпечити���встановленом��поряд���прийнят-

тя�та�передач��зовнішніх�теплових�мереж,�за-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

від�12.05.2016�№�313

Зовнішні теплові мережі жилого будинку № 3/5 на вул. Попова 
в Оболонському районі, які безоплатно приймаються до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння
та користування публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Керівник апарату В. Бондаренко

Назва об'єкта
теплопостачання

Довжина
теплових
мереж в

двотрубному
вимірі, пог.м

Діаметр  труб,
мм

Кількість
теплових

камер

Рік
побудови

Балансова вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП Первісна Залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Теплова мережа від
бойлерної на 
вул. Боровиковській, 1-а 
до ТК-902

13,5 - 2d 89/160 - 1 2015 191235,00 191235,00

Теплова мережа від 
ТК-902 до ТК-902/2

100,5 - 2d 219/315 - 1 2015 482500,00 482500,00

Теплова мережа 
від ТК-902/2 до ТК-902/2-2
(ВТ-1)

20,0 - 2d 133/225 - 1 2015 120494,00 120494,00

Теплова мережа від 
ТК-902/2-2 (ВТ-1) до точки
"А" в КЛ 60/45-8

35,0 - 2d 76/140 - - 2015 56047,00 56047,00

Теплова мережа від 
ТК-902/2-2 (ВТ-1) до жилого
будинку на вул. Попова, 3/5

7,0 - 2d 89/160 - - 2015 7651,00 7651,00

Теплова мережа від 
ТК-902/4 до ТК-902/5 
в КЛ 90/45-8

66,5 - 2d 108/200 - 1 2015 265364,61 265364,61

Теплова мережа 
від TK- 902/4 до ТК-902/5 
в КЛ 90/45-8

66,5 - 110/145 - - 2015 283735,26 283735,26

90/125 - - 2015 245710,13 245710,13 

Всього: 309 - - - - - 1652737,00 1652737,00

1.�У�зв’яз���з�проведенням�масових�дій���міс-

ті�Києві�12�червня�2016�ро���з�08��од.�00�хв.

до�12��од.�00�хв.�за�рити�р�х�транспортних�за-

собів�по�б�львар��Тараса�Шевчен�а�(від�в�ли-

ці�Леонтовича�до�Бессарабсь�ої�площі),�на�в�л.

Володимирсь�а�(від�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о�до

в�л.�Са�са�ансь�о�о),�в�л.�Льва�Толсто�о�(від

в�л.�Тарасівсь�а�до�площі�Льва�Толсто�о,�в�л.

Вели�а�Василь�івсь�а�(від�в�л.�Са�са�ансь�о-

�о�до�в�л.�Павла�С�оропадсь�о�о),�в�л.�Хре-

щати��(від�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о�до�б�льв.�Та-

раса�Шевчен�а),�в�л.�Рєпіна�(від�в�л.�Б.�Хмель-

ниць�о�о�до�б�льв.�Тараса�Шевчен�а),�в�л.�Те-

рещен�івсь�а�(від�б�льв.�Тараса�Шевчен�а�до

в�л.�Льва�Толсто�о),�в�л.�П�ш�інсь�а�(від�в�л.

Б.�Хмельниць�о�о�до�в�л.�Льва�Толсто�о),�в�л.

Про тимчасове закриття руху транспортних засобів 
у зв’язку із проведенням масових заходів у центральній частині

міста Києва 12 червня 2016 року
Розпорядження № 396 від 9 червня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про авто'
мобільні дороги», враховуючи лист Головного управління Національної поліції у м. Києві від 01 червня 2016
року № 2936/125/01/19'2016:

Антоновича�(від�в�л.�Са�са�ансь�о�о�до�в�л.

Льва�Толсто�о).

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київдорсер-

віс»�розробити�та�по�одити�з��правлінням�пре-

вентивної�діяльності�Головно�о��правління�На-

ціональної�поліції���м.�Києві�та�подати�на�за-

твердження�до�Департамент��транспортної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�-

х�.

3.�Просити�Управління�патр�льної�поліції��

м.�Києві�забезпечити�тимчасове�за�риття�р�-

х��транспортних�засобів�на�час�проведення�за-

ходів.

4.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�12

червня�2016�ро���з�08��од.�00�хв.�до�12��од.�00

хв.�забезпечити�внесення�відповідних�змін�до

маршр�тів�р�х��місь�о�о�наземно�о�пасажир-

сь�о�о�транспорт��за�ально�о��орист�вання,

шлях�слід�вання�я�их�проходить�в�місцях�про-

ведення�заходів.

5.�Ком�нальном��підприємств��«Київсь�ий

метрополітен»�під�час�проведення�масових�за-

ходів�за�ривати�на�вихід�станцію�Київсь�о�о

метрополітен��«Площа�Льва�Толсто�о».

6.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Де-

партамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви-

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

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

чити�своєчасне�інформ�вання�меш�анців�сто-

лиці�про�проведення�масових�заходів,�а�та�ож

про�зміни�в�ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�па�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до плану законопроектних робіт 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) на 2016 рік
Розпорядження № 389 від 3 червня 2016 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25 червня 2013 року № 1032 «Про затвердження Порядку роботи із законопроектами та про'
ектами інших нормативно'правових актів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації)»:

Затвердити�до�план��за�онопрое�тних�робіт�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�2016�рі�,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�07��р�дня�2015

ро���№�1185,�зміни,�що�додаються.
Виконуючий обов’язки голови 

П. Пантелеєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

03.06.2016�р.�№�389

Зміни до плану законопроектних робіт виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

на 2016 рік, затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 07 грудня 2015 року № 1185

Доповнити�план�позицією�42���та�ій�реда�ції:

«

»

42 Проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до пункту
1 постанови Кабінету Міністрів
України від 25 листопада 2015 року
№ 1192 "Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України"

Забезпечення недопущення
негативних наслідків від
значного збільшення
тарифів на електричну
енергію для міського
електротранспорту

Ініціативна
пропозиція
Департаменту
транспортної
інфраструк-
тури

II
півріччя
2016
року

Департамент
транспортної
інфраструк-
тури

1.�Підтримати�ініціатив��Посольства�Фран-

ц�зь�ої�Респ�блі�и�в�У�раїні�та�Товариства�з

обмеженою�відповідальністю�«Альфа-А»�щодо

проведення�12�червня�2016�ро���свята�Фран-

�офонії�(День�франц�зь�ої���льт�ри)�на�в�л.

Костьольній���Шевчен�івсь�ом��районі.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов��,�проведення,�фінанс�вання�та�до-

тримання�і�ви�онання�вимо��пожежної�і�техно-

�енної�безпе�и�під�час�під�отов�и�та�проведен-

ня�свята�Фран�офонії�на�в�л.�Костьольній�бе-

ре�на�себе�Товариство�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Альфа-А».

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

тю�«Альфа-А»:

3.1�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051�під�час�під�отов�и�та�про-

ведення�свята�Фран�офонії�на�в�л.�Костьо-

Про проведення свята Франкофонії 
на вул. Костьольній у Шевченківському районі

Розпорядження № 397 від 9 червня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь'

кої ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві не'
державних масових громадських заходів політичного, культурно'просвітницького. спортивного, видовищно'
го та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про правила
благоустрою міста Києва», враховуючи звернення Посольства Французької Республіки в Україні від 29 квіт'
ня 2016 року № 2016'326947, Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа'А» від 12 травня 2016 року
та від 19 травня 2016 року № 12'16, з метою організації змістовного дозвілля киян і гостей міста. укріплення
міжнародних культурних зв’язків, утвердження м. Києва як європейського культурного центру:
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льній,�та�відновлення�пор�шено�о�бла�о�ст-

рою.

3.2.�Забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами��ос-

подарювання�на�визначеній�території�вимо��рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23��р�дня�2010

ро���№ 413/5225�«Про�дея�і�питання�з��поряд-

��вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор�івлі�ал�о�оль-

ними,�слабоал�о�ольними�напоями,�вином�сто-

ловим,�пивом�(�рім�безал�о�ольно�о)�та�тютю-

новими�виробами».

3.3.�Забезпечити���ладення�до�оворів�на

прибирання�території�та�вивезення�сміття�на

в�лиці�Костьольній�під�час�проведення�та�піс-

ля�свята�Фран�офонії.

4.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції�У�раїни�в�місті�Києві�та�Управління�пат-

р�льної�поліції�в�м.�Києві�забезпечити:

4.1.�Охорон���ромадсь�о�о�поряд���12�черв-

ня�2016�ро���на�в�лиці�Костьольній�під�час

проведення�свята�Фран�офонії�з�07.00�до

23.00.

4.2.�Не�доп�с�ати�випад�ів�стихійно�о�пар-

��вання�(миття,�ремонт��тощо)�автотранс-

портних�засобів�на�приб�дин�ових�територі-

ях,�приле�лих�до�місця�проведення�свята�Фран-

�офонії.

4.3.�Пере�риття�р�х��автотранспорт��12�черв-

ня�2016�ро���з�07.00�до�23.00�по�в�л.�Костьо-

льній�від�перетин��в�л.�Костьольної�та�в�л.�Ми-

хайлівсь�ої�до�перетин��в�л.�Костьольної�та

в�л.�Трьохсвятительсь�ої.

5.�Просити�Головне��правління�ДСНС�У�ра-

їни���м.�Києві�забезпечити�чер��вання�пожеж-

но-рят�вальної�техні�и�під�час�проведення�свя-

та�Фран�офонії�12�червня�2016�ро���на�в�л.

Костьольній�в�передбаченом��за�онодавством

поряд��.

6.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер��вання�бри�ад�е�стреної�(швид�ої)�медич-

ної�допомо�и�під�час�проведення�свята�Фран-

�офонії�12�червня�2016�ро���на�в�л.�Костьоль-

ній�за�зверненням�Товариства�з�обмеженою

відповідальністю�«Альфа-А».

7.�Департамент��промисловості�та�розвит��

підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�по�одити�за�поданням�Товариства

з�обмеженою�відповідальністю�«Альфа-А»�схе-

м��розміщення�об’є�тів�тор�івлі�з�продаж��с�-

венірної�прод��ції,�прод��тів�харч�вання,�со-

лодощів,�безал�о�ольних�напоїв�та�с�б’є�тів

�осподарювання,�я�і�б�д�ть�здійснювати�тор-

�івлю.

8.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації,�Департамент��житлово-

�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�забезпечити�належ-

ний�санітарній�стан,�постійний��онтроль�і�своє-

часне�вивезення�вміст���онтейнерів�та��рн�для

збор��поб�тових�відходів�на�в�л.�Костьольній�12

червня�2016�ро���під�час�та�після�проведення

свята�Фран�офонії.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до рекомендаційного переліку управлінь, 
відділів, інших структурних підрозділів районних в місті Києві

державних адміністрацій
Розпорядження № 391 від 3 червня 2016 року

Відповідно до статті 11 Закону України «Про столицю України — місто'герой Київ», закону України «Про дер'
жавну службу»:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30.04.2014�№ 549

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�03.06.2016�№ 391)

Рекомендаційний перелік управлінь, відділів, інших структурних підрозділів
районних в місті Києві державних адміністрацій

1.�Апарат�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій:

Голова

Перший�заст�пни���олови

Заст�пни���олови

Керівни��апарат�

Юридичний�відділ

Се�тор�ор�анізаційно-аналітично�о�забезпечення�роботи��олови

Ор�анізаційний�відділ

Відділ�ор�анізації�діловодства�та��онтролю�ви�онавсь�ої�дисципліни

Відділ�роботи�із�зверненнями��ромадян

Відділ�з�питань�вн�трішньої�політи�и�та�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю

Відділ��правління�персоналом

Се�тор�взаємодії�з�правоохоронними�ор�анами�та�з�питань�запобі�ання�і�виявлення��ор�пції

Се�тор/спеціаліст�з�питань�оборонної�та�мобілізаційної�роботи

Се�тор/спеціаліст�з�питань�режимно-се�ретної�роботи

Се�тор/спеціаліст�з�питань�охорони�праці

Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності

Відділ�адміністративно-�осподарсь�о�о�забезпечення

Відділ�інформаційних�техноло�ій

1.�Внести�зміни�до�ре�омендаційно�о�пере-

лі����правлінь,�відділів,�інших�стр��т�рних�під-

розділів�районних�в�місті�Києві�державних�ад-

міністрацій,�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30

�вітня�2014�ро���№ 549�(в�реда�ції�розпоря-

дження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�від�28�березня�2016�ро���№ 174),�ви�лав-

ши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Головам�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�затвердити�стр��т�ри�районних

в�місті�Києві�державних�адміністрацій�за�по�о-

дженням�з�Київсь�им�місь�им��оловою�після

попередньої�е�спертизи���Департаменті�фінан-

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

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

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
П. Пантелеєв

Відділ�е�ономі�и

Відділ�тор�івлі�та�споживчо�о�рин��

Відділ/се�тор�з�питань�підприємництва

Відділ��онтролю�за�бла�о�строєм

Відділ/се�тор�е�оло�ії

Відділ�облі���та�розподіл��житлової�площі

Відділ�з�питань�майна��ом�нальної�власності

Відділ�з�питань�надзвичайних�сит�ацій

Відділ�ведення�Державно�о�реєстр��виборців

Архівний�відділ

Відділ�(центр)�надання�адміністративних�посл��

Відділ�з�питань�державної�реєстрації�юридичних�осіб,�фізичних�осіб-підприємців

Відділ�з�питань�реєстрації�місця�проживання/переб�вання�фізичних�осіб

2.�Стр��т�рні�підрозділи�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�(з�правом

юридичної�особи):

Управління�освіти

Управління�охорони�здоров’я

Управління�праці�та�соціально�о�захист��населення

Управління/відділ���льт�ри,�т�ризм��та�охорони���льт�рної�спадщини

Управління/відділ���справах�сім’ї,�молоді�та�спорт�

Сл�жба���справах�дітей

Фінансове��правління

Управління�житлово-�ом�нально�о��осподарства

Управління/відділ�б�дівництва

Керівник апарату В. Бондаренко

Про утворення Організаційного комітету з підготовки 
та відзначення у місті Києві Дня Державного Прапора України 

та 25'ї річниці незалежності України
Розпорядження № 400 від 9 червня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто'герой Київ», Закону України «Про місцеве са'
моврядування в Україні», Указу Президента України від 23 серпня 2004 року № 987/2004 «Про День Держав'
ного Прапора України» та Указу Президента України від 03 грудня 2015 року № 675/2015 «Про відзначення 
25'ї річниці незалежності України», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консуль'
тативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь'
кої державної адміністрації)», враховуючи історичне значення Державного Прапора України як державно'
го символу та проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України, з метою зміцнення громадянської
злагоди, утвердження у громадян почуття національної свідомості і патріотизму:

1.�Утворити�Ор�анізаційний��омітет�з�під�о-

тов�и�та�відзначення���м.�Києві�Дня�Держав-

но�о�Прапора�У�раїни�та�25-ї�річниці�незалеж-

ності�У�раїни�та�затвердити�йо�о�с�лад,�що�до-

дається.

2.�Ор�анізаційном���омітет����місячний�тер-

мін�під�от�вати�та�подати�на�затвердження�ви-

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

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�Про�ра-

м��заходів�та�Робочий�план�з�під�отов�и�та�від-

значення���м.�Києві�Дня�Державно�о�Прапора

У�раїни�та�25-ї�річниці�незалежності�У�раїни.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Резні-

�ова�О.�Ю.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

09.06.2016�№ 400

Склад 
Організаційного комітету з підготовки та відзначення у м. Києві 

Дня Державного Прапора України та 25'ї річниці незалежності України

Клич�о�Віталій�Володимирович Київсь�ий�місь�ий��олова,��олова�Ор��омітет�

Резні�ов�Оле�сій�Юрійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,�заст�пни���олови�Ор��омітет�

Хонда�Марина�Петрівна дире�тор�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій

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

місь�ої� державної� адміністрації),� се�ретар

Ор��омітет�

Бондар�Наталія�Володимирівна �олова�Голосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Бондарен�о�Володимир�Володимирович �ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)

Гаря�а�Оле��Оле�сандрович �олова�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Дончен�о�Тетяна�Ми�олаївна дире�тор� Департамент�� охорони� здоров'я

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Карет�о�Володимир�Оле�сандрович �олова�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Кри��нов�Юрій�Володимирович дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Крохмалю��Ві�тор�Васильович ви�он�ючий�обов'яз�и��олови�Деснянсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

К�зьмен�о�Ма�сим�Андрійович дире�тор�Департамент��промисловості�та�розвит��

підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)

Лозовий�Василь�Борисович ви�он�ючий�обов'яз�и��олови�Дарниць�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації
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Майзель�Сер�ій�Петрович дире�тор�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Мартинч���Сер�ій�Оле�сандрович �олова�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Мондриївсь�ий�Валентин�Ми�олайович �олова�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Ні�олаєв�Оле�сій�Геор�ійович начальни���правління�ор�анізаційної�роботи�та

ре�іональних�зв'яз�ів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)

Онофрійч���Петро�Васильович �олова�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Павли��І�ор�Климович дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)

Пантелеєв�Петро�Оле�сандрович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Пліс�Геннадій�Володимирович перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Поворозни��Ми�ола�Юрійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Попова�Діана�Оле�івна дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)

Принада�Світлана�І�орівна дире�тор�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Репі��Володимир�Ми�олайович дире�тор�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)

Са�айда��Ілля�Вадимович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Спасиб�о�Оле�сандр�Валерійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Ставрояні�Сер�ій�Ми�олайович начальни�� �правління� матеріально�о� та

�осподарсь�о�о�забезпечення�апарат��ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)

Старостен�о�Ганна�Ві�торівна заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Тацій�Юрій�Оле�сандрович ви�он�ючий�обов'яз�и�дире�тора�Департамент�

містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)

Фіданян�Олена�Гри�орівна дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

Фіщ���Андрій�Ві�торович дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)

Циб�льща��Оле�сандр�Леонідович �олова�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Ш��ро�Ма�сим�Юрійович �олова�Солом'янсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Грещ���Степан�Степанович начальни��Головно�о��правління�Сл�жби�безпе�и

У�раїни���місті�Києві�(за�з�одою)

Крищен�о�Андрій�Єв�енович начальни��Головно�о��правління�Національної

поліції���м.�Києві�(за�з�одою)

Плахтій�Ві�тор�Ми�олайович начальни��Центрально�о��правління�війсь�ової

сл�жби�правопоряд���по�міст��Києв��і�Київсь�ій

області�-�війсь�овий��омендант�м.�Києва�(за

з�одою)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про ліцензування освітньої діяльності 
у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти 

у місті Києві
Розпорядження № 406 від 9 червня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про ліцензування видів господарської
діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», поста'
нов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензу'
вання та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 30 груд'
ня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»,
з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів ос'
віти:

1.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції):

1.1.�Здійснювати�ор�анізаційні�заходи�щодо

роз�ляд��заяв,�що�подають�через�центри�надан-

ня�адміністративних�посл���за�лади�освіти,�про

отримання�ліцензії�на�право�провадження�ос-

вітньої�діяльності���сферах�за�альної�середньої

освіти�та�дош�ільної�освіти�в�місті�Києві�(роз-

ширення�провадження�освітньої�діяльності),

видачі,�переоформлення,�ан�лювання�ліцен-

зій,�форм�вання,�ведення�та�забезпечення�збе-

рі�ання�ліцензійних�справ,�ведення�облі���за-

яв�та�виданих�ліцензій,�передачі�відомостей�до

Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб

та�фізичних�осіб —�підприємців�та��ромадсь�их

форм�вань,�розміщення�інформації�про�прий-

няті�рішення�з�питань�ліценз�вання,�а�та�ож

під�отов�и�прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�з�цих�питань.

Про перезатвердження проекту «Реставрація з пристосуванням
під розміщення Державного спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв № 2 
ім. М. І. Вериківського», об’єкта по вул. Воровського, 2 

з прибудовою до нього концертної зали» 
у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Розпорядження № 407 від 9 червня 2016 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто'герой Київ» та постанови

Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне'
ту Міністрів України», у зв’язку з коригуванням кошторисної частини проекту «Реставрація з пристосуван'
ням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча шко'
ла мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського», об’єкта по вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної за'
ли» у Шевченківському районі м. Києва, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�прое�т�«Реставрація�з�пристос�ванням�під�розміщення�Державно�о�спеціа-

лізовано�о�мистець�о�о�навчально�о�за�лад��«Київсь�а�дитяча�ш�ола�мистецтв�№ 2�ім.�М.�І.�Ве-

ри�івсь�о�о»,�об’є�та�по�в�л.�Воровсь�о�о,�2�з�приб�довою�до�ньо�о��онцертної�зали»���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва.�Кори��вання,�врахов�ючи�позитивний�висново���омпле�сної�держав-

ної�е�спертизи�Спеціалізованої�державної�ор�анізації�«Київсь�а�місь�а�сл�жба�У�раїнсь�ої�інвес-

тиційної�е�спертизи�(сл�жба�«Київдерже�спертиза»)»�від�23�жовтня�2007�ро���№ 5753,�доповнен-

ня�до�цьо�о�позитивно�о�виснов���державно�о�підприємства�«Спеціалізована�державна�е�сперт-

на�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»�від�25�ве-

ресня�2013�ро���№ 00-1380-13/ЦБ�та�е�спертний�звіт�державно�о�підприємства�«Спеціалізова-

на�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�с-

пертизи»�від�17�листопада�2015�ро���№ 00-1488-15/КД�щодо�роз�ляд���ошторисної�частини

прое�тної�до��ментації,�з�та�ими�основними�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

2.�Ви�ористання�передбачених�зведеним��ошторисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівництва

�оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ)�та��оштів�на�по�риття�витрат,�пов’язаних�з�інфляційними

процесами�(з�ПДВ),�замовни��здійснює�на�підставі�об�р�нт�вальних�до��ментів�та�рез�льтатів

їх�детальної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�20�листопада�2013�ро���№ 2096�«Про�пе-

резатвердження�прое�т��«Реставрація�з�пристос�ванням�під�розміщення�Державно�о�спеціалі-

зовано�о�мистець�о�о�навчально�о�за�лад��«Київсь�а�дитяча�ш�ола�мистецтв�№ 2�ім.�М.�І.�Ве-

ри�івсь�о�о»,�об’є�та�по�в�л.�Воровсь�о�о,�2�з�приб�довою�до�ньо�о��онцертної�зали».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

1.2.�Здійснювати��онтроль�за�додержанням

ліцензіатами�ліцензійних��мов�провадження

освітньої�діяльності�в��становленом��за�оно-

давством�поряд��.

2.�Уповноважити�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до

розподіл��обов’яз�ів�підпис�вати�ліцензії�на

право�провадження�освітньої�діяльності���сфе-

рі�за�альної�середньої�освіти�в�місті�Києві�та

ліцензії�на�право�провадження�освітньої�діяль-

ності���сфері�дош�ільної�освіти�в�місті�Києві.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.
Голова В. Кличко

Показники Одиниці виміру Кількість

Характер будівництва - реставрація

Ступінь вогнестійкості будинку - ІІ

Площа ділянки га 0,2451

Площа забудови м2 1671,80

Поверховість пов. 2; 5 (у т. ч. мансардний)

Будівельний об'єм м3 30873,87

'Загальна площа м2 7143,66

Кількість класів та навчальних кабінетів шт. 44

Чисельність учнів чол. 300

Тривалість будівництва міс. 18.00

Загальна кошторисна вартість у поточних цінах  станом на 12
листопада 2015 p., у тому числі:

тис. грн 128000.528

будівельні роботи тис. грн 46549,646

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 54515,263

інші витрати тис. грн 26935.619

Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 1 листопада
2015 p., у тому числі:

тис. грн 45022,300

будівельні роботи тис. грн 32068,150

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 1613,030

інші витрати тис. грн 11341,120

Про реєстрацію Статуту релігійної організації «Релігійна 
громада християн віри євангельської церква «Джерело життя» 

у Святошинському районі м. Києва»
Розпорядження № 412 від 9 червня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву гро'
мадян віл 12 лютого 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 12 лютого 2016 року № 1:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анічації�«Релі�ійна��ромада�християн�віри�єван�ельсь�ої

цер�ва�«Джерело�життя»���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко
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Про надання згоди Інституту технічної теплофізики 
Національної академії наук України на поділ земельної ділянки

на вул. Академіка Булаховського, 2 у Святошинському районі 
м. Києва

Розпорядження № 398 від 9 червня 2016 року
Відповідно до статей 17, 79*1, 84, 122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеуст*

рій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розглянувши лист Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України від 03 березня 2015
року № 101*01/01*7, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�з�од
�Інстит
т
�технічної�теплофі-

зи�и�Національної�а�адемії�на
��У�раїни�на�по-

діл�земельної�ділян�и�державної�власності�пло-

щею� 6,4823� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:445:0003)�на�в
л.�А�адемі�а�Б
-

лаховсь�о�о,�2�
�Святошинсь�ом
�районі�

м.�Києва,�я�а�переб
ває�в�постійном
��орист
-

ванні�Інстит
т
�технічної�теплофізи�и�Націо-

нальної�а�адемії�на
��У�раїни�на�підставі�дер-

жавно�о�а�та�на�право�постійно�о��орист
ван-

ня�земельною�ділян�ою,�зареєстровано�о�в

�низі�записів�реєстрації�державних�а�тів�на

право�власності�на�землю�та�на�право�постій-

но�о��орист
вання�землею,�до�оворів�оренди

землі�11��р
дня�2012�ро�
�за�№ 05-9-00098

(справа�А-21611).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст
пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до складу Київської міської призовної комісії
з проведення чергового призову громадян України на строкову

військову службу у травні*червні 2016 року
Розпорядження № 399 від 9 червня 2016 року

У зв’язку з кадровими змінами у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві, з метою керівниц*
тва і контролю за діяльністю Київської міської призовної комісії з проведення чергового призову громадян
України на строкову військову службу у травні*червні 2016 року:

Затвердити�до�с�лад
�Київсь�ої�місь�ої�при-

зовної��омісії�з�проведення�чер�ово�о�призо-

в
��ромадян�У�раїни�на�стро�ов
�війсь�ов


сл
жб
�
�травні-червні�2016�ро�
,�затвердже-

но�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан
�

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

жавної�адміністрації)�від�27��вітня�2016�ро�


№ 279,�та�і�зміни:

Вивести�зі�с�лад
��омісії

Б
ранова�І.�Ю.�—�заст
пни�а�начальни�а


правління�ор�анізаційно-аналітично�о�забез-

печення�та�оперативно�о�реа�
вання�Голов-

но�о�
правління�Національної�поліції�
�місті

Києві.

Увести�до�с�лад
��омісії

К
зьмен�а�Р.�П.�—�начальни�а�
правління

превентивної�діяльності�Головно�о�
правління

Національної�поліції�
�місті�Києві.

Голова В. Кличко

Про будівництво дитячого дошкільного навчального закладу 
на бульварі Івана Лепсе, 81*а у Солом’янському районі 

міста Києва
Розпорядження № 408 від 9 червня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання дітей:

1.�Визначити��ом
нальне�підприємство�з�пи-

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

вестб
д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвестб
д-УКБ»)

замовни�ом�б
дівництва�дитячо�о�дош�ільно-

�о�навчально�о�за�лад
�на�б
льварі�Іваня�Леп-

се,�81-а�
�Солом’янсь�ом
�районі�міста�Києва.

2.�КП�«Житлоінвестб
д-УКБ»�
�встановлено-

м
�поряд�
:

2.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т
вання.

2.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тної�до�
ментації.

2.3.�Визначити��енеральні�прое�тн
�та�під-

рядн
�б
дівельн
�ор�анізації�відповідно�до�за-

�онодавства.

2.4.�Забезпечити�дотримання�за�онодав-

ства�щодо�поряд�
�ви�онання�б
дівельних

робіт.

2.5.�Роботи�ви�он
вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о
строю�міста�Києва,�затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р
дня

2008�ро�
�№ 1051/1051.

2.6.�Під�час�
�ладання�до�овор
�підряд
�на

б
дівництво�об’є�та�обов’яз�ово�передбачити


мови�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ос-

ті�ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні

стро�и�е�спл
атації�об’є�та.

2.7.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

Про закріплення об’єктів комунальної власності територіальної
громади міста Києва на вулиці Юрія Шевельова 

(Миколи Руднєва), 100
Розпорядження № 409 від 9 червня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України статті 137 Господарського кодексу України,
частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь*
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності те*
риторіальної громади міста Києва житлового фонду гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціаль*
ної інфраструктури», з метою раціонального використання об’єктів нерухомого майна комунальної влас*
ності територіальної громади міста Києва та враховуючи звернення Департаменту охорони здоров’я вико*
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (листи від 30 червня
2015 року № 061*6531/07 та від 04 вересня 2015 року № 061*10143/07), Департаменту соціальної політики ви*
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (листи від 24 квітня
2015 року № 051/5441*005 та від 28 серпня 2015 року № 051/22506/2*005), Київської міської клінічної лі*
карні № 1 (листи від 22 червня 2015 року № 1565, від 17 серпня 2015 року № 004*2117 та від 03 листопада 
2015 року № 004*3059), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві�оперативно�о�
прав-

ління�за�Департаментом�соціальної�політи-

�и�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ції)�об’є�ти��ом
нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з�додат-

�ом.

2.�Київсь�ій�місь�ій��лінічній�лі�арні�№ 1�та�Де-

партамент
�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�в�
становленом


поряд�
�здійснити�прийом-передач
�об’є�тів,

зазначених�
�п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�та

�опії�а�тів�надати�до�Департамент
��ом
наль-

ної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан
�

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

жавної�адміністрації).

3.�Внести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�08�листопада

2007�ро�
�№ 1446�«Про�подальше�ви�ористан-

ня�об’є�тів�права�власності�територіальної��ро-

мади�м.�Києва»�та�і�зміни:

п
н�т�3�ви�лючити;

позиції�2�та�3�додат�а�до�розпорядження�ви-

�лючити.

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.

Голова В. Кличко

3.�Департамент
�б
дівництва�та�житлово�о�за-

безпечення�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь-

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

трації)�надати�в�
становленом
�поряд�
�до�Де-

партамент
�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�пропозиції�до

про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит�


м.�Києва�на�2016�рі��та�наст
пні�ро�и�щодо

об’є�та,�зазначено�о�в�п
н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження.

4.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл
атацію�май-

но�в�
становленом
�поряд�
�зарахов
ється�до

�ом
нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст
пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

09.06.2016�р.�№�409

Об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
що закріплюються на праві оперативного управління 

за Департаментом соціальної політики 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

№ Назва Адреса Загальна
площа, 
кв. м

Первісна
вартість,
грн

Знос, грн Залишкова
вартість, грн

1 Будівля котельні вул. Юрія Шевельова (Миколи
Руднєва), 100

205,0 179081,0 179081,0 0,0

2 Будівля лазні вул. Юрія Шевельова (Миколи
Руднєва), 100

900,0 503572,0 503572,0 0,0

Керівник апарату В. Бондаренко

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)
01034, Київ, в
л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».
repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Íà â³äêðèòîìó çàñ³äàíí³ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôå-
ðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÿêå â³äáóëîñÿ 09.06.2016 ðîêó, áóëî âñòàíîâëåíî íî-
â³ òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî, òðàíñïîðòóâàííÿ, ïîñòà÷àííÿ äëÿ ïîòðåá íà-
ñåëåííÿ ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" òà íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàþòüñÿ íàñåëåííþ, ÿê³ íàáèðàþòü ÷èííîñ-
ò³ ç 01.07.2016 ðîêó.

Êåðóþ÷èñü ïóíêòîì 6 ñòàòò³ 32 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè"
ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" äîâîäèòü äî â³äîìà ñïîæèâà÷³â âñòàíîâëåí³ ð³âí³ òàðèô³â:

òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 1 153,80 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ), â òîìó ÷èñë³:
- òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 1 050,43 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ);
- òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 99,78 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ); 
- òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,59 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè (ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ
â³ä 31.03.2015 ðîêó ¹1171 ó ðåäàêö³¿  ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 09.06.2016 ðîêó ¹1101): 

ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ:
äëÿ àáîíåíò³â æèòëîâèõ áóäèíê³â ç áóäèíêîâèìè òà êâàðòèðíèìè ïðèëàäàìè îáë³êó òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ — 1 416,96 ãðí/Ãêàë (ç ÏÄÂ);
- äëÿ àáîíåíò³â æèòëîâèõ áóäèíê³â áåç áóäèíêîâèõ òà êâàðòèðíèõ ïðèëàä³â îáë³êó òåïëî-

âî¿ åíåðã³¿ — 32,97 ãðí çà 1 êâ. ì (ç ÏÄÂ);
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè:
çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ —

83,10 ãðí çà 1 êóá. ì (ç ÏÄÂ);
çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â — 76,71 ãðí çà 1 êóá. ì (ç ÏÄÂ).

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 54,
êâ. 80, ùî ïðèâàòèçîâàíà çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿ â³ä 19.06.1997 ð. ¹ 829 íà ³ì'ÿ:
Êóëàê³âñüêèé Â³êòîð Àäàìîâè÷, Êóëàê³âñüêà Íàä³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíàâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 ãîä., ó ãðí

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè,
ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ
Ìèêèòåíêà âóë., 9-à

(ÄÍÇ ¹ 447)
97,32

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî
ìàéíà (çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³-

ÿëüíîñò³)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 29.02.2016

15% 54,25
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí,
542,50 (Ïí-Ïò: 15.00-17.00)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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 48077

15 ÷åðâíÿ 2016 ð.

¹64(4834)

16

Ì²ÑÒÎ

ÊÎÌÀÍÄÈä³òåé çìàãàëèñÿ çà ïðè-
çè íå ëèøå ó çàïàëüíèõ òàíöþ-
âàëüíèõ áàòëàõ, à é ìàëè çìîãó âè-
ÿâèòè ñâî¿ íàâè÷êè ó ïðîõîäæåí-
í³ ñìóãè ïåðåøêîä. Ïðåäñòàâíè-
êè åêñòðåìàëüíîãî ñïîðòó «Êîðî-
ë³âñòâî ïîçèòèâíèõ åìîö³é» â³ä-
÷óëè âñþ ãîñòðîòó ïîëüîòó íà àò-
ðàêö³îíàõ. Íà ïåðøèé ïîãëÿä öå
çâè÷àéíà ãîéäàëêà, à íàñïðàâä³ —
«Ãàãàð³í òåñò»! Ò³, õòî â äèòèíñòâ³
ôàíàò³â â³ä òðþêó «ñîíå÷êî», çíî-
âó çãàäàëè ìèíóëå. «Ù³÷êè, ÿê ó
õîì’ÿêà», àáî «ÿêùî ïîäóòè ïèëî-
ñîñîì»,— òàê íåôîðìàëüíî ìîæ-
íà íàçâàòè âåñåëó çàáàâêó, ÿêà áó-
ëà íà ôåñòèâàë³ «Ñàìàëüîò fest-3».
Ïðèñòð³é ÷àñòêîâî íàãàäóº ïèëî-
ñîñ áåç ïðîâîäó, ÿêèé íå âñìîêòóº
ïîâ³òðÿ, à íàâïàêè éîãî âèøòîâõóº.
×îëîâ³ê ó êîñòþì³ ïðîñèòü ëþäåé
ãóáàìè çðîáèòè «çîìá³-ðèáêó» ³
íàâîäèòü òðóáó ç ïîâ³òðÿì íà îá-
ëè÷÷ÿ. «Ïîãëÿíüòå-íî ò³ëüêè, öå

íîâå îáëè÷÷ÿ íàøî¿ êîìïàí³¿!» —
÷åðåç ñì³õ ïðîìîâëÿþòü ñïîñòå-
ð³ãà÷³, íå ï³äîçðþþ÷è, ùî ÷åðãà
ä³éäå é äî íèõ.

Ñïðàâæíº ñâÿòî äëÿ ä³òëàõ³â çó-
ñòð³÷àëîñÿ íà êîæíîìó êðîö³: áà-
òóòè,âèãîòîâëåííÿ ïîâ³òðÿíèõ çì³-
¿â, àêâàãðèì, ëàçåðòàã, àí³ìàòîðè,
ì³ìè, ñïîðòèâí³ ³ãðè, âåñåëà íàóêà,
ìàëþíêè íà àñôàëüò³ òà íåçàáóòíÿ
ï³ííà äèñêîòåêà. Ñïðàâæíº îçåðî
ç ï³íè òà ñîòí³ ëþäåé ó ìèëüíèõ
áóëüáàøêàõ,çàïàëüíà ìóçèêà òà ïî-
ñì³øêè — ó òàê³ ìîìåíòè ñïðàâä³
â³ä÷óâàºòüñÿ ñîêîâèòèé ñìàê ë³òà!
Îñîáëèâ³ äèòÿ÷³ çàõîïëåííÿ âèêëè-
êàâ «Åêñïåðèìåíòàí³óì», ÿêèé íà
òåðèòîð³¿ ôåñòèâàëþ áóâ ïðåäñòàâ-
ëåíèé òâîð÷èìè ìàéäàí÷èêàìè
«Øîó-ïàð» òà «Âåñåëà íàóêà». Äî-
ñâ³ä÷åí³ àí³ìàòîðè ó âèäîâèùí³é
³ãðîâ³é ôîðì³ ðîç’ÿñíþâàëè ä³òÿì òà
¿õ áàòüêàì îñíîâí³ ïðèíöèïè ô³-
çèêè òà õ³ì³¿ â àâ³àö³¿.

Ïîïóëÿðí³ñòþ êîðèñòóâàëèñÿ
òàêîæ íàâ÷àëüí³ ìàéñòåð-êëàñè
äëÿ ìàéáóòí³õ çàõèñíèê³â â³ò÷èç-
íè â³ä ÃÎ «»Óêðà¿íñüêèé ëåã³îí»,
ñòâîðåíî¿ â 2014 ðîö³ ó÷àñíèêàìè
Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ âëàñíèê³â
çáðî¿. Òóò íàâ÷àëè áåçïå÷íîìó êî-
ðèñòóâàííþ çáðîºþ, ñòð³ëüá³, íà-
äàííþ ïåðøî¿ äîë³êàðñüêî¿ äîïî-
ìîãè. Äëÿ äîðîñëèõ áóëè âëàøòî-
âàí³ çîíè â³äïî÷èíêó ó çàò³íêó íà
çðó÷íèõ êð³ñëàõ, àâ³àê³íî, ñôåðè÷-
íå ê³íî, ãîíêè íà êâàäðàöèêëàõ ³ çà-
ãàäêîâèé êâåñò «Âçàïåðòè» — 12
ñòàíö³é, êàðòà ³ç çàâäàííÿìè íà
ñàéò³, òðè ñåêòîðè, ë³òàêè, çàïàëü-
íà àòìîñôåðà, ïðèºìí³ ïðèçè òà
ñïîãàäè. Óñ³, õòî õîò³â â³ä÷óòè ñå-
áå äîñë³äíèêîì, ìàâ çìîãó ñêîðèñ-
òàòèñÿ íàãîäîþ òà âçÿòè ó÷àñòü ó
ï³çíàâàëüíîìó êâåñò³.

«Òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü âèõîâàíö³
Àâ³àö³éíî-êîñì³÷íîãî öåíòðó Êè-
¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà
äîëó÷àþòüñÿ äî öüîãî ôåñòèâàëþ.Â
ìî¿é ãðóï³ äî 15-òè ãóðòê³âö³â,óñ³ òà-
ëàíîâèò³, ñòàðàííî â÷àòüñÿ, ìàé-
áóòíÿ ãîðä³ñòü íàøî¿ àâ³àö³¿!» —
ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» êåð³âíèê
ãóðòêà Áîðèñ Ëîï³í. Õëîïö³ çàâçÿ-
òî äîïîìàãàþòü ó÷àñíèêàì ôåñòè-
âàëþ «Ñàìàëüîò fest- 3» ïðèì³ðÿ-
òè íà ñåáå êîñòþìè, ÿê³ äîçâîëÿ-
þòü íà õâèëèíêó â³ä÷óòè ñåáå â³ä-
âàæíèì ëüîò÷èêîì. Ï³ä êåð³âíèö-
òâîì þíèõ àâ³àìîäåë³ñò³â òà ¿õí³õ
íàñòàâíèê³â ãîñò³ ñâÿòà îäÿãàëè ïà-

ðàøóòíå ñïîðÿäæåííÿ, ôîòîãðà-
ôóâàëèñÿ, âèãîòîâèëè òà çàïóñòè-
ëè ìàéæå òðè òèñÿ÷³ ïîâ³òðÿíèõ
çì³¿â. Âèõîâàíö³ Ïàëàöó âëàøòî-
âóâàëè àâ³àøîó ³ç çàïóñêó ðàä³îêå-
ðîâàíèõ ìîäåëåé ï³ëîòàæíèõ ë³òà-
ê³â òà äåìîíñòðàö³éí³ çàïóñêè ïëà-
íåð³â ³ ðàêåò. Îñîáëèâîþ ïîïóëÿð-
í³ñòþ êîðèñòóâàâñÿ òðåíàæåð äëÿ ïà-
ðàøóòèñò³â.Îõî÷èõ ïåðåâ³ðèòè ñâ³é
âåñòèáóëÿðíèé àïàðàò ó ñèñòåì³,
ùî îáåðòàºòüñÿ äîâêîëà ñâîº¿ îñ³,âè-
ÿâèëîñÿ ÷èìàëî. Þí³ ï³ëîòè îðãà-
í³çîâóâàëè ³ãðè íà êîîðäèíàö³þ
ðóõ³â ç âèòÿæíèì òà âèïðîáîâóâà-
ëè ñïðàâæí³é ïàðàøóò ï³ä ïîðèâà-
ìè â³òðó.À ùå ïîÿñíþâàëè íà âëàñ-
íîðó÷ âèãîòîâëåíèõ ìîäåëÿõ çà-
êîíè àåðîäèíàì³êè òà ïðîâîäèëè
åêñêóðñ³¿ ìóçåºì, ðîçïîâ³äàþ÷è
ïðî ³ñòîð³þ ñòâîðåííÿ òà óí³êàëü-
í³ñòü àâ³àòåõí³êè, ïðåäñòàâëåíî¿
íà âèñòàâö³.

Þí³ ðàäèñòè ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ
äåìîíñòðóâàëè ìàéñòåðí³ñòü ïðî-
âåäåííÿ ðàä³îçâ’ÿçê³â íà êîðîòêèõ
õâèëÿõ. Íàéá³ëüøó ¿õ ê³ëüê³ñòü ïðî-
âåëà öüîãîð³÷íà ÷åìï³îíêà Óêðà-
¿íè ç ðàä³îçâ’ÿçêó — «Ç³ðêà Ïàëà-
öó» Þë³ÿ Êîðîëü.

Ã³ñòü ôåñòèâàëþ — êîìàíäèð ç
óí³êàëüíîãî ïîâ³òðÿíîãî ñóäíà
SOCATA rallye, íà÷àëüíèê Àâ³àö³é-
íî-íàâ÷àëüíîãî êàäåòñüêîãî öåí-
òðó ì³ñòà Õàðêîâà Þð³é Ïîêóñàé —
çàïðîñèâ êè¿âñüêèõ êîëåã ³ âèõî-
âàíö³â ÀÊÖ äî ñï³âïðàö³. Äî ñëî-
âà, öåé ÷îòèðèì³ñíèé ë³òàê º íà

îçáðîºíí³ â 15-òè êðà¿íàõ ñâ³òó ÿê
ïîâ³òðÿíèé-ðîçâ³äíèê, øòóðìî-
âèê òà òðàíñïîðòíèé, òóðèñòè÷-
íèé. Öèì ë³òàêîì ïåðåâîçèëè íà
ë³êóâàííÿ ïîðàíåíèõ á³éö³â ÀÒÎ.

Õâèëÿ ïîçèòèâó îõîïèëà Äåð-
æàâíèé ìóçåé àâ³àö³¿ Óêðà¿íè «Æó-
ëÿíè», òîæ îðãàí³çàòîðè ïåðåíåñ-
ëè ÷àñ çàêðèòòÿ ôåñòèâàëþ ç 19.00
íà 21.00,ïîäàðóâàâøè â³äâ³äóâà÷àì
ùå 2 ãîäèíè íåçàáóòí³õ åìîö³é! �

Þí³ ï³ëîòè ç ³íñòðóêòîðàìè îðãàí³çîâóâàëè ³ãðè íà êîîðäèíàö³þ ðóõ³â ç âèòÿæíèì
òà âèïðîáîâóâàëè ñïðàâæí³é ïàðàøóò ï³ä ïîðèâàìè â³òðó

Íà ïåðøèé ïîãëÿä, çâè÷àéíà ãîéäàëêà,
à íàñïðàâä³ öå «Ãàãàð³í-òåñò»! Ò³, õòî â
äèòèíñòâ³ ôàíàò³â â³ä òðþêó «ñîíå÷êî»,
çíîâó çãàäàëè øê³ëüí³ ðîêè

Âèñòàâêà àâ³àìîäåëåé, óêðà¿íñüêèé ëåã³îí, àâ³àñèìóëÿòîðè,

ïàðàøóòíèé òðåíàæåð, àòðàêö³îíè, åëåêòðîìîá³ë³, äåëüòàïëàí,

øêîëà äðîí³â, ëàóíæ-çîíà, ðîáîòîòåõí³êà, ð³çíîìàí³òí³ ìàé-

ñòåð-êëàñè, åêñêóðñ³¿ ïî ìóçåþ — öå ëèøå ìàëåíüêà ÷àñòêà

àêòèâíîñòåé, ÿê³ ìîæíà áóëî â³äâ³äàòè óñ³ì îõî÷èì íà ñ³-

ìåéíîìó àâ³àôåñòèâàë³ «Ñàìàëüîò fest-3», ÿêèé â³äáóâñÿ â

ñòîëèö³ ìèíóëèìè âèõ³äíèìè.

Àíàñòàñ³ÿ ØÀÏÎÐÅÍÊÎ, Îëåñÿ ÊÀÒÐÈ× | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Âïåðåä ³ âãîðó!
� Ó ñòîëèö³ íà òåðèòîð³¿ Äåðæàâíîãî ìóçåþ àâ³àö³¿ Óêðà¿íè 

âòðåòº ñòàðòóâàâ ñ³ìåéíèé àâ³àôåñòèâàëü «Ñàìàëüîò fest»
Ìàéæå 3 òèñÿ÷³ ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â âèãîòîâèëè âèõîâàíö³ Àâ³àö³éíî-êîñì³÷íîãî öåíòðó
ÊÏÄÞ ðàçîì ³ç ìàëåíüêèìè ãîñòÿìè ôåñòèâàëþ

Ìàéáóòí³ ï³ëîòè ïðîâîäèëè åêñêóðñ³¿ ìóçåºì,ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî ³ñòîð³þ ñòâîðåííÿ òà óí³êàëüí³ñòü àâ³àòåõí³êè,ïðåäñòàâëåíî¿ íà âèñòàâö³
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