
¹66 (4836) | ñåðåäà | 22 ÷åðâíÿ 2016 ð.

Äî ê³íöÿ ë³òà 
íà Ðóñàí³âñüê³é 
íàáåðåæí³é â³äêðèþòü
ùå ÷îòèðè ôîíòàíè

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî ðàçîì ³ç äðóæèíîþ Íàòàë³ºþ

â³äâ³äàëè Ðóñàí³âñüêó íàáåðåæíó, äå

ïîäèâèëèñÿ øîó ôîíòàí³â, ÿê³ áóëè

â³äêðèò³ äî Äíÿ Êèºâà.

«Äóæå äîáðå, ùî íà Ðóñàí³âö³ çíî-

âó â³äíîâëåíî ôîíòàíè. Òåïåð âîíè

ïðàöþþòü ç³ ñâ³òëîìóçè÷íèì øîó. Öå

ëèøå ïî÷àòîê,ìè çáèðàºìîñÿ ùå âñòà-

íîâèòè íîâó ñàóíä-ñèñòåìó,ÿêà çðîáèòü

øîó ùå á³ëüø ÿñêðàâèì. Ïî-äðóãå, òóò

çàðàç ïðàöþþòü ò³ëüêè ÷îòèðè ôîí-

òàíè.Ìè ïëàíóºìî çàïóñòèòè ùå ñò³ëü-

êè æ äî ê³íöÿ ë³òà. Áóäóòü ïðàöþâàòè

â³ñ³ì âîäîãðà¿â êîæíîãî äíÿ âë³òêó òà

äàðóâàòèìóòü êèÿíàì ïîçèòèâí³ åìî-

ö³¿. Ìè ðîáèìî âñå, àáè íàøå ì³ñòî

çì³íþâàëîñÿ, ñòàâàëî ùå ãàðí³øèì ³

êîìôîðòí³øèì», — çàçíà÷èâ Â³òàë³é

Âîëîäèìèðîâè÷. Äî ñëîâà, ôîíòàí íà

Ðóñàí³âö³ ó âèñîòó ñÿãàº 30 ìåòð³â,ìàº

êîëüîðîâå ï³äñâ³÷óâàííÿ òà ìóçè÷íèé

ñóïðîâ³ä. Ùîâèõ³äí³, î 21.30, òóò â³ä-

áóâàºòüñÿ ñâ³òëîìóçè÷íå øîó. À ñàì

âîäîãðàé ïðàöþº ó âå÷³ðí³ òà ðàíêî-

â³ ãîäèíè.

Îêð³ì öüîãî, ì³ñüêèé ãîëîâà â³ä-

â³äàâ ïàðê «Îáîëîíü» â óðî÷èù³ Íà-

òàëêà. Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîãóëÿâñÿ â³ä-

íîâëåíîþ ÷àñòèíîþ îàçè òà ïîñï³ë-

êóâàâñÿ ç ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè. «ß

õî÷ó çàïðîñèòè âñ³õ êèÿí ïðè¿õàòè â

óðî÷èùå Íàòàëêà òà ïîäèâèòèñÿ, ÿêèé

ãàðíèé òóò çðîáèëè ïàðê. Òàêèìè ïî-

âèíí³ áóòè âñ³ çåëåí³ êóòî÷êè â ñòîëè-

ö³, äå ìîæíà ³ç çàäîâîëåííÿì ïðîãó-

ëÿòèñÿ òà â³äïî÷èòè», — çàçíà÷èâ ìåð

Êèºâà. Ïðè öüîìó, äîäàâ â³í, â ðàìêàõ

äðóãî¿ ÷åðãè ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðêó áó-

äóòü äîáóäîâàí³ àëå¿, âñòàíîâëåíî îñ-

â³òëåíÿ òà àâòîïîëèâ.

Ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ 
ïîâåðíóòî 3 ãà çåìë³ 
íà Òðîºùèí³

Ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó

ì. Êèºâà çàäîâîëåíî ïîçîâ ñòîëè÷íî¿

ïðîêóðàòóðè ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâî-

ðó îðåíäè òà ïîâåðíåííÿ ì³ñòó ä³ëÿí-

êè ïëîùåþ á³ëüøå 3 ãà íà âóë. Ïóõ³â-

ñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.

Óñòàíîâëåíî, ùî Êè¿âñüêà ì³ñüêà

ðàäà ó 2007 ðîö³ íàäàëà òîâàðèñòâó

â îðåíäó çåìëþ íà Òðîºùèí³ ñòðîêîì

íà 15 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-

òèâíèõ òà âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ ñïî-

ðóä.

Îäíàê ³ç æîâòíÿ 2014 ðîêó â ïî-

ðóøåííÿ íîðì Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè òà óìîâ äîãîâîðó îðåíäè òî-

âàðèñòâî ñèñòåìàòè÷íî íå ñïëà÷óâà-

ëî êîøòè çà êîðèñòóâàííÿ òåðèòîð³ºþ.

Çà òàêèõ îáñòàâèí ñóä ïîãîäèâñÿ

ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà ùîäî íàÿâíî-

ñò³ ï³äñòàâ äëÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó

îðåíäè òà çîáîâ’ÿçàâ íåäîáðîñîâ³ñ-

íîãî çåìëåêîðèñòóâà÷à ïîâåðíóòè íà-

ä³ë òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³.

íîâèíè

«ÍÀ ÆÀËÜ, ìèíóëå êåð³âíèö-
òâî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ-
÷îãî ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó áåç-
â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèëîñÿ äî âè-
êîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â. Áàãà-
òî äîðîãèõ ìåäè÷íèõ ïðèëàä³â
íå ïðàöþâàëè, íå ââîäèëèñÿ â
åêñïëóàòàö³þ, íå ïðîâîäèëèñÿ
äåÿê³ ïðîöåäóðè ³ ðåàá³ë³òàö³ÿ
ä³òåé. Ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ó

Öåíòð³ ïðèçíà÷åíî íîâîãî ãî-
ëîâíîãî ë³êàðÿ — Àíäð³ÿ Ñåìè-
âîëîñà. Ñïîä³âàþñÿ, ç íîâèì êå-
ð³âíèêîì öåé ìåäè÷íèé çàêëàä
ïî÷íå íîâå æèòòÿ. À ìè, ÿê ñòî-
ëè÷íà âëàäà, áóäåìî ³íâåñòóâà-
òè ãðîø³ äëÿ äîâåäåííÿ öüîãî
îá’ºêòà äî íàëåæíîãî ñó÷àñíîãî
ð³âíÿ: îáëàäíàííÿ, äå ïîòð³áíî,
áóäå â³äðåìîíòîâàíå òà ââåäå-

íå â åêñïëóàòàö³þ», — çàçíà÷èâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî.

Ìåð çàóâàæèâ, ùî çà 2015 ð³ê â
öåíòð³ ïðîéøëè ë³êóâàííÿ á³ëüøå
60 òèñÿ÷ ä³òåé.Àëå ìîæëèâîñò³ çà-
êëàäó çíà÷íî á³ëüø³.Êð³ì òîãî,÷è-
ìàëî óâàãè ó öåíòð³ ïðèä³ëÿþòü
ïðîô³ëàêòèö³ çàõâîðþâàíü. Òàê,
ñïðàâæíüîþ ãîðä³ñòþ ÊÌÄÄÖ ñòàâ
áàëüíåîëîã³÷íèé êîìïëåêñ,â³äíîâ-
ëåíèé òà ïåðåîñíàùåíèé çàë ë³êó-
âàëüíî¿ ô³çêóëüòóðè, à òàêîæ íå-
ùîäàâíî çàïóùåíèé â ä³þ áàñåéí.

Îêð³ì öüîãî, Â³òàë³þ Êëè÷êó
ïîêàçàëè â³ää³ëåííÿ ïðîìåíåâî¿
ä³àãíîñòèêè, äå ïðîâîäèòüñÿ êîì-
ï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ, ðåíòãåí äî-
ñë³äæåííÿ òà óëüòðàçâóêîâà ä³à-
ãíîñòèêà. À ãîëîâíèé ë³êàð Àí-
äð³é Ñåìèâîëîñ ïðîäåìîíñòðó-
âàâ íåùîäàâíî â³äðåìîíòîâàíèé
ðåíòãåíîä³àãíîñòè÷íèé êîìïëåêñ,
ÿêèé íå ïðàöþâàâ îñòàíí³ ÷îòèðè
ðîêè. Ïîêàçàëè ãîñòÿì ñòîìàòî-
ëîã³÷íå òà õ³ðóðã³÷íå â³ää³ëåííÿ òà
êàðä³îðåâìàòîëîã³÷íèé öåíòð, ó
ÿêîìó â ÷åðâí³ ì³ñÿö³ çàïðàöþ-
âàëè äâà åëåêòðîêàðä³îãðàôà, ÿê³

äî öüîãî íå âèêîðèñòîâóâàëèñÿ.
Ïðè÷èíà áàíàëüíà: ïðîãðàìíå çà-
áåçïå÷åííÿ áóëî àíãë³éñüêîþ, í³-
ìåöüêîþ òà ïîëüñüêîþ ìîâàìè...

«²ç ñàìîãî ïî÷àòêó çàñíóâàííÿ
óñòàíîâè íîâ³òíº ëàáîðàòîðíå îá-
ëàäíàííÿ, à ñàìå êîìïàêòíèé àïà-
ðàò ³ìóíîôåðìåíòíèé miniVidas,
íå ïðàöþâàâ æîäíîãî äíÿ,òîìó ùî
íå áóëî ô³íàíñóâàííÿ òà áàæàííÿ
âèêîðèñòîâóâàòè òàêå îáëàäíàí-
íÿ. Â öüîìó ðîö³ çàâäÿêè áþäæåò-
íîìó ô³íàíñóâàííþ íàâ÷åíî ïåð-
ñîíàë, âïåðøå çà â³ñ³ì ðîê³â ïðè-
äáàíî ðåàãåíòè, ÿê³ âèêîðèñòîâó-
ºìî äëÿ ä³àãíîñòèêè äèòÿ÷îãî íà-
ñåëåííÿ ì. Êèºâà»,— çàçíà÷èâ ãî-
ëîâíèé ë³êàð Àíäð³é Ñåìèâîëîñ.

Â³òàë³é Êëè÷êî ïîîá³öÿâ ³ íà-
äàë³ òðèìàòè íà êîíòðîë³ ïåðåîñ-
íàùåííÿ Öåíòðó, àáè ìàëåíüê³
êèÿíè îòðèìóâàëè ã³äíó ìåäè÷-
íó äîïîìîãó. À ñàì³ ä³òè áóëè â
çàõîïëåíí³ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ìå-
ðîì — òàê³ ïîçèòèâí³ åìîö³¿ ï³ä-
ñèëþþòü ä³þ áóäü-ÿêèõ ë³ê³â. Äî-
ðîñë³ ïî÷óëè â³ä ò³íåéäæåð³â êî-
ìåíòàð: «ß æ êàçàâ òîá³, ùî â³í
êëàñíèé...» �

Äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ç äîðîñëèìè
ìîæëèâîñòÿìè
� Ìåð Â³òàë³é Êëè÷êî â³äâ³äàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé äèòÿ÷èé ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð

Ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé äèòÿ-
÷èé ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð íà Óðë³âñüê³é, 13 íàãàäó-
âàâ âàë³çó áåç ðó÷êè. Ñó÷àñíå ïðèì³ùåííÿ ³ç äîðî-
ãîþ ìåäè÷íîþ àïàðàòóðîþ, ÿêà íå ïðàöþâàëà ç
ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðè÷èíè. Ñêàðãè áàòüê³â, íà «äîáðî-
â³ëüíî-ïðèìóñîâ³» âíåñêè òà áðàê ôàõ³âö³â íå
ñïðèÿëè äîáð³é ñëàâ³ çàêëàäó. Ïðîòå ìàëî-ïîìàëó
ñèòóàö³ÿ ïî÷àëà çì³íþâàòèñÿ — àïàðàòóðó â³äðå-
ìîíòóâàëè, áàñåéí çàïóñòèëè, ïðèéøëè ïðàöþâàòè
íîâ³ ë³êàð³. Äíÿìè ç ïåðåâ³ðêîþ äî ÊÌÄÄÖ,
çàâ³òàâ ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ â³çèòó äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ìàëåíüêèìè â³äâ³äóâà÷àìè çàêëàäó
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ +ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
ФРАНЧУК ВАЛЕРІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Форма господарювання +
приватна
Форма фінансування +
госпрозрахункова

просп. Маяковського
Володимира, №10,
Деснянський район
НБк + 2+ поверховий
Площа +1132,80 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ ТВОРЧОЇ
МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА
2 поверх
Площа + 20,0 кв.м
Площа + 35,70 кв.м
Загальна площа + 55,70
кв.м

1% 

4%

2 роки 364 дні

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26.05.2016�№ 365/365

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 365/365 від 26 травня 2016 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 Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

нежитлові�приміщення��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації���ласти�в��становленом��поряд��

до�овір� оренди� нежитлових� приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

без проведення конкурсу
Рішення Київської міської ради № 369/369 від 26 травня 2016 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 Київської

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1. РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА
"ІУДЕЙСЬКА ГРОМАДА
ЛІВОГО БЕРЕГА" У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
М.КИЄВА
Форма власності + приватна
Форма господарювання +
благодійні внески КОД
ЄДРПОУ 36406120

ПЕРОВА БУЛЬВ., 
50+а, ЛІТ.А
Дніпровський район
Нежилий будинок
(капітальний)
Загальна площа +
276,3 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
+20,00 кв.м 
+251,50 кв.м
1 поверх, підвал
Загальна площа + 271,50 кв

1% 

4%

2 роки 364 дні

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 370/370 від 26 травня 2016 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 Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання  нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

нежитлові�приміщення��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

��ласти�в��становленом��поряд���до�овір�оренди

нежитлових�приміщень��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з

п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26.05.2016�№ 370/370

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади
міста Києва, які передаються в оренду 

без проведення конкурсу

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 364/364 від 26 травня 2016 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 Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами вивчення
попиту на об'єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань власності від 19 травня 2015 року №34, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщення

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�єдином��претендент��на�право

оренди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації���ласти�в��становленом��поряд��

до�овір�оренди�нежитлових�приміщень��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної
плати у

%

Строк, на який
укладається

договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ШАНУВАЛЬНИКІВ ТАНЦІВ
"ТАНЦЮВАЛЬНИЙ КЛУБ
"ТІП+ТОП"
Форма власності + приватна
Форма фінансування +
членські внески

МАЛИШКА АНДРІЯ
ВУЛ., 25/1
Дніпровський район
НБк+ 1+поверховий
Площа + 223,60 кв.м

ПН+ПТ: 16.00+21.00 
СБ: 10.00+13.00
НД: 10.00+12.00
РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПЛОЩІ,
ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, НЕ БІЛЬШЕ
ЯК 50 КВ.М
(уроки танців) 1 поверх
Площа + 20,00 кв.м
РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПЛОЩІ,
ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ І СТАНОВИТЬ
ПОНАД 50 кв.м (уроки
танців)
1 поверх
Площа + 203,60 кв.м
Загальна площа + 
223,60 кв. м     

1%

4%

2 роки
364 дні
(погодинно)
(Додаткові
умови:
орендарю
необхідно
забезпечувати
доступ до
орендованого
приміщення на
період
виборчого
процесу)

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26.05.2016�№ 364/364

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту 
на право оренди
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№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса 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 +ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

1. Комунальна установа заклад
культури "Київський
муніціпальний академічний
театр ляльок"
Форма власності +
комунальна
Форма господарювання +
госпрозрахункова

Митрополита 
А. Шептицького, 
1+Б, літ. А
Дніпровський район
Нежитловий 
2+поверховий
будинок
(капітальний)
Театр
Загальна площа +
2750,60 кв.м

Заклад культури
Підвал
Площа + 118,5 кв.м

1 грн 
на рік

2 роки 364 дні

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26.05.2016�№ 369/369

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщення

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�без�проведення��он��рс��з�ідно�з

додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

��ласти�в��становленом��поряд���до�овір�оренди

нежитлових�приміщень��ом�нальної�власності

територіальної����ромади���міста���Києва���з�ідно

з��п�н�том�1�цьо�о�рішення.�

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Київський міський голова 
В. Кличко

Про визначення розміру статутного капіталу 
комунального підприємства 

"Київська міська лікарня ветеринарної медицини"
Рішення Київської міської ради № 371/371 від 26 травня 2016 року

Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою визначення розміру статутного капіталу комунального
підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визначити�розмір�стат�тно�о��апітал�

�ом�нально�о�підприємства�"Київсь�а�місь�а

лі�арня�ветеринарної�медицини"�в�с�мі

5 109 230,59�(п'ять�мільйонів�сто�дев'ять

тисяч�двісті�тридцять��ривень�п'ятдесят

дев'ять��опійо�)��ривень�за�рах�но��вартості

майна,�що�за�ріплене�на�праві��осподарсь�о�о

відання�за�цим�підприємством,�з�ідно�з

додат�ом.

2.�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�26.05.2016�№ 371/371

Майно, що перебуває у господарському віданні 
та за рахунок якого визначено розмір 

статутного капіталу комунального підприємства 
"Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

№
п/п

Найменування Інвентарний
номер

Одиниця виміру Кількість Залишкова вартість, грн, 
станом 

на 01.10.2015

1 Будівля лікарні 
(1670,5 кв. м)
за адресою: м. Київ, 
вул. Електротехнічна, 5+а

10300002 шт. 1 3527356,47

2 Одноповерхова 
будівля лікарні 
(373,1 кв. м)
за адресою: м. Київ,
вул. Ярославська, 13+а

10300001 шт. 1 1581874,12

Разом: 5109230,59

Про затвердження договору 
між Київською міською радою 

та Підгірцівською сільською радою 
Обухівського району Київської області

Рішення Київської міської ради № 351/351 від 26 травня 2016 року
Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону Укра'

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 101 Бюджетного кодексу України, пункту 19 рішен'
ня Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

Про звільнення ТОВ «ТМО «Ліко'Холдінг» 
від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної та інженерно'транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 352/352 від 26 травня 2016 року
Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)

у створенні соціальної та інженерно'транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ'
ської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповнення'
ми), враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціаль'
но'економічного розвитку від 29.03.2016 № 13/26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�до�овір�про�виділення�та�ви-

�ористання�с�бвенції,���ладений�04��вітня�2016

ро���між�Київсь�ою�місь�ою�радою�в�особі�

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�Клич�а�Віталія�Во-

лодимировича�з�однієї�сторони�та�Під�ірців-

сь�ою�сільсь�ою�радою�Об�хівсь�о�о�район�

Київсь�ої�області�в�особі�Під�ірцівсь�о�о�сіль-

сь�о�о��олови�Кравчен�а�Сер�ія�Сер�ійовича�з

іншої�сторони.

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

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

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

но�о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Звільнити�ТОВ�«ТМО�«Лі�о-Холдин�»�від

сплати�пайової��часті�(внес�ів)���створенні

соціальної�та�інженерно-транспортної�інфра-

стр��т�ри�м.�Києва���зв’яз���із�б�дівництвом

вб�довано�о�дитячо�о�сад�а���житловом�

б�дин��� літ.� «А»� за�альною� площею

3427,00 �в. м�(за�даними�технічної�інвента-

ризації�КМ�БТІ)�та�автостоян�и�на�14�м/місць

��с�ладі�прое�т��заб�дови�VI�мі�рорайон��на

в�лицях�А�адемі�а�Костичева,�А�адемі�а

Вільямса,�Маршала�Конєва�в�Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(III�чер�а,�2-й�п�с�овий��ом-

пле�с).

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

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

�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�о-

номічно�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Гончарову Петру Олександровичу на вул. Магнітогорській, 1 
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування офісно'складських будівель
Рішення Київської міської ради № 203/1068 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки Гончарову Петру Олександровичу на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь'
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�Гончаров��Петр��Оле�сандрович��на�в�л.

Ма�ніто�орсь�ій,�1���Деснянсь�ом��районі�

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

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

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

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

в�вання�офісно-с�ладсь�их�б�дівель�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-17956).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про передачу громадянці Джус Інні Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Корінній, 36'в у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 447/1312 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Дж�с

Інні�Іванівні�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Корінній,�36-в���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�справа�№�А-19044).

2.�Передати��ромадянці�Дж�с�Інні�Іванівні,

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

��приватн��власність�земельн��ділян���пло-

щею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:099:0064)�для�обсл��ов�вання

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

р�д�на�в�л.�Корінній,�36-в���Голосіївсь�ом�

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Дж�с�Інні�Іванівні:

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

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

мельно�о��оде�с��У�раїни.

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

ділян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО'ПОЛЬСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ЄВРОХІМ» на вул. Червоноткацькій, 81'а 

у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування виробничо'складського приміщення

Рішення Київської міської ради № 198/1063 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельної ділянки СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО'ПОЛЬСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЄВРОХІМ» на вул. Червоноткаць'
кій, 81'а у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного ко'
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу'
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�СПІЛЬНОМУ�УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКО-

МУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ЄВРОХІМ»�на�в�л.�Чер-

вонот�аць�ій,�81-а���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,12��а�(земель-

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

ної��ромади�міста�Києва)�в�дов�остро�ов��орен-

д��на�10�ро�ів�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�виробничо-с�ладсь�о�о�приміщення�з�ід-

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

(К-21695).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Левченку Віктору Васильовичу на вул. Крайній, 10'а 
у Деснянському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації

та обслуговування приміщень магазину
Рішення Київської міської ради № 200/1065 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки Левченку Віктору Васильовичу на вул. Крайній, 10'а у Деснянському районі м. Києва та до'
дані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен'
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас'
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ'
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и� Левчен��� Ві�тор�� Васильович�� на�

в�л.�Крайній,�10-а���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,01��а�(земель-

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

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

оренд��на�5�ро�ів�для�ре�онстр��ції,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�приміщень�ма�азин�

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

(К-22345).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 01.12.2003 № 79'6'00162, 

укладеного між Київською міською радою 
та товариством з обмеженою відповідальністю «СБС'НАДІЯ» 

для будівництва та обслуговування блоку 
соціально'побутового та торговельного призначення 

на перетині Стратегічного шосе та просп. Науки 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 443/1308 від 21 квітня 2015 року
Враховуючи те, що товариством з обмеженою відповідальністю «СБС'НАДІЯ» земельна ділянка не забу'

дована відповідно до умов договору оренди від 01.12.2003 № 79'6'00162, відповідно до статті 9 Земельного
кодексу України, частини четвертої статті 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
пункту 4 частини першої статті 416, частин першої та другої статті 598, статті 610, пункту 1 частини першої
статті 611, частини третьої статті 651 Цивільного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про міс'
цеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�01.12.2003�№ 79-6-00162,���ладе-

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

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«СБС-

НАДІЯ»�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�бло-

���соціально-поб�тово�о�та�тор�овельно�о�при-

значення�на�перетині�Страте�ічно�о�шосе�та

просп.�На��и���Голосіївсь�ом��районі�міста�Ки-

єва�на�підставі�п�н�т��18�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�26.09.2002�№ 19/179�«Про�на-

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

нення�права��орист�вання�землею».

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�проін-

форм�вати�Департамент�державної�архіте�-

т�рно-б�дівельної�інспе�ції���м.�Києві�та�това-

риство�з�обмеженою�відповідальністю�«СБС-НА-

ДІЯ»�про�прийняття�цьо�о�рішення.

3.�Попередити�товариство�з�обмеженою�від-

повідальністю�«СБС-НАДІЯ»,�що�право�на�за-

б�дов��земельної�ділян�и�реаліз�ється�лише�її

власни�ом�або��орист�вачем.

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 розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гаражно'будівельному кооперативу «Кавказ» 
на вул. Кавказькій, 15 у Солом’янському районі м. Києва 

для обслуговування гаражів
Рішення Київської міської ради № 206/1071 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки гаражно'будівельному кооперативу «Кавказ» на вул. Кавказькій, 15 у Солом’янському райо'
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом Укра'
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко'
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��аражно-б�дівельном���ооператив��«Кав-

�аз»�на�в�л.�Кав�азь�ій,�15���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,69��а

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

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

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

ня��аражів�з�ідно�з�планом-схемою�(додато�

до�рішення)�(К-17606).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

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

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

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�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.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�від�13.07.2011�№ 7685/0/18/19-11,�Київ-

сь�ої�місь�ої�санітарно-епідеміоло�ічної�стан-

ції�від�16.05.2012�№ 2836,�п�блічно�о�а�ціо-

нерно�о�товариства�«Спеціалізоване��правлін-

ня�протизс�вних�підземних�робіт»�від�13.02.2012

№ 8/1-74,�Державно�о��правління�охорони�нав-

�олишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�24.10.2011�№ 05-08/8623,�Міністерства

��льт�ри�У�раїни�від�21.12.2011�№ 532/22/51-

11�та�Головно�о��правління�Держзема�ентства

��м.�Києві�від�12.12.2013�№ 5301.

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�-

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

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

ти�в��становленом��поряд��.

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 громадянину Гордєєву Михайлу Юрійовичу 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Передовій, 15'а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 362/1227 від 2 квітня 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�від-

ведення��ромадянин��Гордєєв��Михайл��Юрійо-

вич��земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Передовій,�15-а ��Го-

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

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

дови,�справа�№�А-18362).

2.�Передати��ромадянин��Гордєєв��Михай-

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

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

щею� 0,0692� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:125:0072)�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Передовій,�15-а ��Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянин��Гордєєв��Михайл��Юрійо-

вич�:

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

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

мельно�о��оде�с��У�раїни.

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

ділян�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�Го-

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

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

16.04.2010�№ 19-4953,�Державно�о��правлін-

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

довища�в�м.�Києві�від�01.03.2012�№ 05-08/755,

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

м.�Києві�від�16.09.2013�№ 3454.

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�-

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

3.7.�Питання�відш�од�вання�відновної�вар-

тості�зелених�насаджень�(висново��обстежен-

ня�зелених�насаджень,�розташованих�на�зе-

мельній�ділянці,�від�21.12.2010�№ 970)�та�пи-

тання�майнових�відносин�виріш�вати�в��ста-

новленом��поряд��.

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 Ісаковій Тетяні Михайлівні 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Бродівській, 231#а у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 534/1398 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�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Іса-

овій�Тетяні�Михайлівні�для�б�дівництва�та�об-

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

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

231-а���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате-

�орія�земель —�землі�житлової�та��ромадсьої

заб�дови,�справа�№�А-19320).

2.�Передати��ромадянці� Ісаовій�Тетяні

Михайлівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

�о�рішення,���власність�земельн��ділян�

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

8000000000:90:064:0043)�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Бро-

дівсьій,�231-а���Голосіївсьом��районі�

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

територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Ісаовій�Тетяні�Михайлівні:

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

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

но�о�одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

м��заонодавством�поряд�.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.5.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте-

т�ри�від�02.07.2012�№ 8462/0/18-3/19-12,�ПУБ-

ЛІЧНОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА�«КИ-

ЇВОБЛЕНЕРГО»�від�23.08.2013�№ 27/1/216�та

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

м.�Києві�від�22.04.2014�№ 19-26-0.31-1956/2-14.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко 

Про передачу громадянину Літвінчуку Ігорю Анатолійовичу 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Передовій, 44#б у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 541/1405 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на#
явність детального плану території мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 20.12.2007 № 1463/4296 «Про затвердження детального плану терито#
рії мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському адміністративному районі м. Києва», та розглянувши проект зем#
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�що-

до�відведення�земельної�діляни��ромадя-

нин��Літвінч���І�орю�Анатолійович��для�б�-

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

дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Передовій,�44-б���Голосіївсьом��райо-

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

лової�та��ромадсьої�заб�дови,�справа�

№�Д-6310).

2.�Передати��ромадянин��Літвінч��� І�о-

рю�Анатолійович�,�за��мови�вионання�п�н-

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

мельн��ділян��площею�0,1000��а�(адас-

тровий�номер�8000000000:90:125:0070)�для

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

б�дин�,��осподарсьих�б�дівель� і�спор�д

на�в�л.�Передовій,�44-б���Голосіївсьом�

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Літвінч���І�орю�Анатолі-

йович�:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�зе-

мельної�діляни�відповідно�до�вимо��статті

91�Земельно�о�одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земель-

ної�діляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мова-

ми�і�обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�-

ментами,�що�дають�право�на�вионання�під-

�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержаними

в��становленом��заонодавством�поряд�.

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

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

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

ходяться�в�межах�земельної�діляни.

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

з�Департаментом�еономіи�та� інвестицій

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

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

поряд��та�випадах,�встановлених�заоно-

давством.

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

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

ри�від�18.04.2013�№ 5272/0/12/19-13�та�Го-

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

м.�Києві�від�11.06.2013�№1979.

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

трації�права�власності�на�земельн��ділян�

��поряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни

«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�ділян-

и,�що�право�власності�на�землю�може�б�-

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

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

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішен-

ня�поласти�на�постійн��омісію�Київсьої

місьої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�ар-

хітет�ри�та�землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко 

Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки на бульв. Кольцова, 7#а у Святошинському районі 

м. Києва від 08.08.2007 № 75#6#00354 (з урахуванням угоди 
до договору оренди земельної ділянки від 24.06.2011 

№ 75#6#00520), укладеного між Київською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАТИШНІ ОЗЕРА»

Рішення Київської міської ради № 547/1411 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 20, 83 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статті 30 За#
кону України «Про оренду землі» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлен#
ня (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи звернення товариства з обме#
женою відповідальністю «ЗАТИШНІ ОЗЕРА» від 20.03.2015 № 01104#000171109#014, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Змінити�вид�виористання�земельної�ді-

ляни�площею�1,2389��а�(адастровий�номер

8000000000:75:221:0015)�на�б�льв.�Кольцова,

7-а���Святошинсьом��районі�м.�Києва,�право

на�я��посвідчено�до�овором�оренди�земель-

ної�діляни�№ 75-6-00354�від�08.08.2007,�та

дозволити�її�виористання�для�б�дівництва,

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�атоф�нціо-

нально�о�омплес��в�сладі�приміщень�житло-

во�о�призначення�(апартаментів)�та�тор�овель-

но-розважальних,�офісних�приміщень�з�під-

земним�парін�ом.

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

ної�діляни�№ 75-6-00354�від�08.08.2007�(з��ра-

х�ванням���оди�до�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�24.06.2011�№ 75-6-00520)�пло-

щею� 1,2389� �а� (адастровий� номер

8000000000:75:221:0015)�на�б�льв.�Кольцова,

7-а���Святошинсьом��районі�м.�Києва,��ла-

дено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та�това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�«ЗА-

ТИШНІ�ОЗЕРА»�для�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�тор�овельно-розважально�о,

офісно�о�омплес��з�підземним�парін�ом,�а

саме:

— слова�«для�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�тор�овельно-розважально�о,

офісно�о�омплес��з�підземним�парін�ом»

замінити�словами�«для�б�дівництва,�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�ба�атоф�нціональ-

но�о�омплес��в�сладі�приміщень�житлово-

�о�призначення�(апартаментів)�та�тор�овель-

но-розважальних,�офісних�приміщень�з�під-

земним�парін�ом»�(справа�№�А-21395).

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

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

ної�діляни�від�08.08.2007�№ 75-6-00354�(з��ра-

х�ванням���оди�до�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�24.06.2011�№ 75-6-00520),�під-

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

онодавства.

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

тю�«ЗАТИШНІ�ОЗЕРА»:

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

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

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

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

онодавством,�для��ладання�додатової���о-

ди�про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�08.08.2007�№ 75-6-00354

(з��рах�ванням���оди�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�24.06.2011�№ 75-6-00520).

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�від

12.03.2015�№ 2189/0/12/19-15�та�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�від�22.12.2014�№ 057041-

14678.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко 

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«ГРІНЕРДЖІ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративного будинку 
на вул. Пилипа Орлика, 1/15 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 515/1379 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, розглянувши технічну документацію із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

повідальністю�«ГРІНЕРДЖІ»,�за��мови�вионан-

ня�п�нт��2�цьо�о�рішення,�в�дов�остроов�

оренд��на�15�роів�земельн��ділян��площею

0,1533� �а� (адастровий� номер

8000000000:82:022:0002)�для�еспл�атації�та

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

в�л.�Пилипа�Орлиа,�1/15���Печерсьом��райо-

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

риторіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз��з�пе-

реходом�права�власності�на�майно�(до�овір��-

півлі-продаж��омплес��б�дівель�від�26.10.2012,

ат�прийом�-передачі�нежитлово�о�приміщен-

ня�від�26.10.2012),�(ате�орія�земель —�землі

житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�заява�ДЦ

від�27.12.2013�№ 01013-000117000-014,�спра-

ва�А-20780).

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

тю�«ГРІНЕРДЖІ»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�діляни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

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

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

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

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

в�поряд�,�визначеном��заонодавством�Ура-

їни.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу громадянину Петракову Михайлу Петровичу, 
члену садівницького товариства «Будівельник#1» Дарницького
району м. Києва, земельної ділянки для ведення колективного

садівництва на вул. 72#й Садовій, діл. 176 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 445/1310 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянин��Пет-

раов��Михайл��Петрович�,�член��садівницьо-

�о�товариства�«Б�дівельни-1»�Дарницьо�о

район��м.�Києва,�для�ведення�олетивно�о

садівництва�на�в�л.�72-й�Садовій,�діл.�176��

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

мель —�землі�сільсьо�осподарсьо�о�призна-

чення,�справа�№�А-18632).

2.�Передати��ромадянин��Петраов��Михай-

л��Петрович�,�член��садівницьо�о�товариства

«Б�дівельни-1»�Дарницьо�о�район��м.�Києва,

за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,�

в� приватн�� власність� земельн�� ділян��

площею� 0,0754� �а� (адастровий� номер

8000000000:90:969:0024)�для�ведення�оле-

тивно�о�садівництва�на�в�л.�72-й�Садовій,�

діл.�176���Дарницьом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Петраов��Михайл��Петро-

вич�,�член��садівницьо�о�товариства�«Б�ді-

вельни-1»�Дарницьо�о�район��м.�Києва:

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

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

но�о�одес��Ураїни.

3.2.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Го-

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

ри�та�дизайн��місьо�о�середовища�від�08.04.2011

№ 3833/0/18/19-11,�Державно�о��правління

охорони�наволишньо�о�природно�о�середо-

вища�від�08.11.2011�№ 05-08/9139,�дочірньо-

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

н��міста�Києва»�від�01.06.2011�№ 141,��прав-

ління�водних�рес�рсів���м.�Києві�та�Київсьій

області�від�24.07.2012�№ 629,�Головно�о��прав-

ління�Держзема�ентства���місті�Києві�від

06.03.2014�№ 8-26-0.31-1045/2-14.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Ісаковій Ганні Трохимівні 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Бродівській, 231#б у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 535/1399 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�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Іса-

овій�Ганні�Трохимівні�для�б�дівництва�та�об-

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

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

231-б���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате-

�орія�земель —�землі�житлової�та��ромадсьої

заб�дови,�справа�№�А-19319).

2.�Передати��ромадянці�Ісаовій�Ганні�Тро-

химівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�

рішення,� �� власність� земельн�� ділян��

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

8000000000:90:064:0042)�для�б�дівництва�та

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

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

231-б���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Ісаовій�Ганні�Трохимівні:

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

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

но�о�одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

м��заонодавством�поряд�.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

відно�до�заонодавства.

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

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

хітет�ри�від�12.07.2012�№ 9036/0/18-3/19-

12,�ПУБЛІЧНОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИ-

СТВА�«КИЇВОБЛЕНЕРГО»�від�23.08.2013

№ 27/1/216�та�Головно�о��правління�Держ-

зема�ентства���м.�Києві�від�08.05.2014�№ 19-

26-0.3-2253/2-14.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «СФІНКС ЛТД» для експлуатації 

та обслуговування базового підприємства 
учбово#виробничого призначення на вул. Ірпінській, 1 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 399/1264 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 9, 128, 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний
кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», За#
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер#
жавної та комунальної власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�звіт�про�еспертн���рошов��оцін-

��земельної�діляни�(адастровий�номер

8000000000:75:738:0011)�на�в�л.�Ірпінсьій,�1

��Святошинсьом��районі�м.�Києва.

2.�Затвердити�вартість�земельної�діляни��

розмірі�18544905,00��рн�(вісімнадцять�мільйо-

нів�п’ятсот�соро�чотири�тисячі�дев’ятсот�п’ять

�ривень�00�опійо)�на�підставі�еспертної��ро-

шової�оціни�(висново�про�ринов��вартість

земельної�діляни�від�15.12.2014)�(справа�

№�Є-0561).

3.�Продати�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«СФІНКС�ЛТД»�земельн��ділян��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�

міста� Києва� (адастровий� номер

8000000000:75:738:0011)�площею�0,7658��а�за

18544905,00��рн.�(вісімнадцять�мільйонів�п’ят-

сот�соро�чотири�тисячі�дев’ятсот�п’ять��ривень

00�опійо)�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

базово�о�підприємства��чбово-виробничо�о

призначення�на�в�л.�Ірпінсьій,�1���Святошин-

сьом��районі�м.�Києва,�яа�переб�ває�в�орен-

ді���товариства�з�обмеженою�відповідальністю

«СФІНКС�ЛТД»�з�ідно�з�до�овором�оренди�зе-

мельної�діляни�від�05.03.2004�№ 75-6-00104.

4.�Затвердити��мови�продаж��товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«СФІНКС�ЛТД»

земельної�діляни�на�в�л.�Ірпінсьій,�1���Свято-

шинсьом��районі�м.�Києва�з�ідно�з�додатом

до�цьо�о�рішення.

5.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�під�от�вати�в

двотижневий�термін�необхідні�матеріали�для

оформлення�до�овор���півлі-продаж��земель-

ної� діляни� (адастровий� номер

8000000000:75:738:0011)�площею�0,7658��а�на

в�л.�Ірпінсьій,�1���Святошинсьом��районі�

м.�Києва�за�ціною�та�на��мовах,�визначених

цим�рішенням.

6.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«СФІНКС�ЛТД»:

6.1.�Уласти�в�двотижневий�термін�до�овір

�півлі-продаж��земельної�діляни.

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

ної�діляни�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

7.�До�овором��півлі-продаж��земельної�ді-

ляни�встановити,�що�право�власності�на�зе-

мельн��ділян��переходить�до�по�пця�після�но-

таріально�о�посвідчення�до�овор���півлі-про-

даж��земельної�діляни�та�за��мови�сплати�по-

�пцем�повної�ціни�земельної�діляни,�а�таож

пені�(��разі�наявності)�відповідно�до�п�нтів�5 —

7��мов�продаж�,�затверджених�цим�рішенням.

8.�Попередити�товариство�з�обмеженою�від-

повідальністю�«СФІНКС�ЛТД»,�що�право�влас-

ності�на�земельн��ділян��може�б�ти�припине-

но�відповідно�до�статей�140,�143�Земельно�о

одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки приватному підприємству «КАРАМ» 

для експлуатації магазину на 
вул. Володимиро#Либідській, 22 (літ. Б) у Голосіївському 

районі м. Києва (Справа № Є#1262)
Рішення Київської міської ради № 435/1300 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 123, 124, 128 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», розглянувши
заяву (клопотання) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та заяву (клопотання) про продаж земельної ділянки приватному підприємству «КАРАМ» на вул. Во#
лодимиро#Либідській, 22 (літ. Б) у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, Київська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

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

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

ляни�приватном��підприємств��«КАРАМ»�на

в�л.�Володимиро-Либідсьій,�22�(літ.�Б)���Го-

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

щею�0,015��а�(земельна�діляна�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�оротостроов��оренд��на�1�рі�(за��мови

подальшо�о�ви�п�)�для�еспл�атації�ма�ази-

н��з�ідно�з�планом-схемою�(додато�до�рішен-

ня)�(К-22874).

2.�Надати�дозвіл�на�проведення�еспертної

�рошової�оціни�земельної�діляни�орієнтов-

ною�площею�0,015��а�для�еспл�атації�ма�а-

зин��на�в�л.�Володимиро-Либідсьій,�22�(літ.

Б)���Голосіївсьом��районі�м.�Києва,�що�підля-

�ає�продаж��приватном��підприємств��«КА-

РАМ»�(К-22967).

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» договору 

оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування під’їздів до існуючого 

автозаправного комплексу на просп. Броварському, 31 — 33 
у Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 527/1391 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи листи#звернення товари#

ства з обмеженою відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» від 05.08.2011 № 264 та від 21.12.2011 № 12/21#1, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�діляни�від�23.11.2005�№ 66-6-00307

площею� 0,0908� �а� (адастровий� номер

8000000000:66:099:0002)�для�еспл�атації
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Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Фанді Павлу Івановичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Спокійній, 5#а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 546/1410 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 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 влас#
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахо#
вуючи наявність детального плану території мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському районі м. Києва, за#
твердженого рішенням Київської міської ради від 20.12.2007 № 1463/4296 «Про затвердження детального
плану території мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському адміністративному районі м. Києва» та розглянув#
ши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцево#
сті), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин��Фанді�Павл��Іва-

нович����приватн��власність�земельн��ділян-

��площею�0,1000��а�(адастровий�номер

8000000000:90:067:0040)�із�земель�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

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

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Споійній,�5-а���Го-

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

мель —�землі�житлової�та��ромадсьої�заб�-

дови,�справа�П-9197).

2.�Громадянин��Фанді�Павл��Іванович�:

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

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�одес��Ураїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

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

заонодавством�Ураїни.

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

в��становленом��поряд�.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

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

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

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко 

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Царуку Лаврентію Степановичу для обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Волзькій, 38 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 542/1406 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��Цар���Лаврентію

Степанович����приватн��власність�земельн��ді-

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

8000000000:79:003:0012)�із�земель�ом�наль-

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

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Волзь-

ій,�38���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате-

�орія�земель —�землі�житлової�та��ромадсьої

заб�дови,�справа�П-9153).

2.�Громадянин��Цар���Лаврентію�Степанович�:

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

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�одес��Ураїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до-

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

вати�в�поряд�,�визначеном��заонодавством

Ураїни.

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

в��становленом��поряд�.

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

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

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

Про передачу громадянину Сааді Махфуду у приватну 
власність земельної ділянки для ведення садівництва 

на вул. 3#й Садовій, діл. 48#а у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 532/1396 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�проет�земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�діляни��ромадянин��Сааді�Махф�д��для

ведення�садівництва�на�в�л.�3-й�Садовій,�діл.�48-а��

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

землі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�справа�

№�А-19717).

2.�Передати��ромадянин��Сааді�Махф�д�,�за��мови

вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,���приватн��влас-

ність�земельн��ділян��площею�0,0020��а�(адастро-

вий�номер�8000000000:75:389:0234)�для�ведення�са-

дівництва�на�в�л.�3-й�Садовій,�діл.�48-а���Святошин-

сьом��районі�м.�Києва�із�земель�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Сааді�Махф�д�:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земельної�ді-

ляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земельно�о�оде-

с��Ураїни.

3.2.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Головно-

�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри�та�дизайн�

місьо�о�середовища�від�11.04.2011�№ 3911/0/18/19-

11�та�Державно�о��правління�охорони�наволишньо�о

природно�о�середовища�в�м.�Києві�від�15.09.2011�№05-

08/6093.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�проладання

нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�ючих�інженерних

мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в�межах�земельної�ді-

ляни.

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

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

леном��Заоном�Ураїни�«Про�державн��реєстрацію

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

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,�що�пра-

во�приватної�власності�на�землю�може�б�ти�припине-

но���випадах,�передбачених�статтями�140,�143�Зе-

мельно�о�одес��Ураїни.

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

на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ради�з�питань�міс-

тоб�д�вання,�архітет�ри�та�землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

та�обсл��ов�вання�під’їздів�до�існ�ючо�о�ав-

тозаправно�о�омплес��на�просп.�Бровар-

сьом�,�31 —�33���Дніпровсьом��районі�

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

радою�та�товариством�з�обмеженою�відпо-

відальністю�«АВТОБАНСЕРВІС»�на�підставі

рішення�Київсьої�місьої�ради�від�14.07.2005

№ 698/3273�«Про�передач��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«Автобансервіс»

земельної�діляни�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�під’їздів�до�існ�ючої�автоза-

правної�станції�на�просп.�Броварсьом�,�31

��Дніпровсьом��районі�м.�Києва»�(справа

№�А-19775).

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

ної�діляни�від�23.11.2005�№ 66-6-00307,�а�са-

ме:

— слова�«автозаправної�станції»�замінити

словами�«автозаправно�о�омплес�»;

— слова�та�цифри�«просп.�Броварсьий,�31»

замінити�словами�та�цифрами�«просп.�Бро-

варсьий,�31 —�33».

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

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

ної�діляни�від�23.11.2005�№ 66-6-00307,�під-

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

онодавства.

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

тю�«АВТОБАНСЕРВІС»:

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

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

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

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

чені�заонодавством,�для��ладання�додат-

ової� ��оди� про� поновлення� до�овор��

оренди�земельної�діляни�від�23.11.2005�

№ 66-6-00307.

4.2.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о

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

ої�державної�адміністрації)�від�23.06.2014

№ 057041-5888.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

лян��може�б�ти�припинено���випадах,�перед-

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

с��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки компанії 
з обмеженою відповідальністю «Веллінгтон Ентерпрайзіс 

Лімітед» для експлуатації та обслуговування 
соціально#побутового, торговельно#розважального, 

культурного, готельно#офісного, спортивно#оздоровчого 
комплексу з закладами громадського харчування 
та автостоянками на вул. Старонаводницькій, 13#б 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 521/1385 від 21 травня 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 роз#
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�омпанії�з�обме-

женою�відповідальністю�«Веллін�тон�Ентер-

прайзіс�Лімітед»�для�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання�соціально-поб�тово�о,�тор�овельно-

розважально�о,��льт�рно�о,��отельно-офіс-

но�о,�спортивно-оздоровчо�о�омплес��з�за-

ладами��ромадсьо�о�харч�вання�та�автосто-

янами�на�в�л.�Старонаводницьій,�13-б���Пе-

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

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

ява�ДЦ�від�30.01.2015�№ 01026-000166313-

014,�справа�Д-6914).

2.�Передати�омпанії�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Веллін�тон�Ентерпрайзіс�Лімітед»,

за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,�в

дов�остроов��оренд��на�10�роів�земельн��ді-

лян��площею�0,2826��а�(адастровий�номер

8000000000:82:068:0179)�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�соціально-поб�тово�о,�тор�о-

вельно-розважально�о,��льт�рно�о,��отель-

но-офісно�о,�спортивно-оздоровчо�о�омпле-

с��з�заладами��ромадсьо�о�харч�вання�та

автостоянами�на�в�л.�Старонаводницьій,�

13-б���Печерсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва���зв’яз��з�наб�ттям�права�влас-

ності�на�майно�(свідоцтво�про�право�власності

від�22.06.2012).

3.�Компанії�з�обмеженою�відповідальністю

«Веллін�тон�Ентерпрайзіс�Лімітед»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�діляни.

3.3.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

05.02.2013�№ 1293/0/12/19-13,�Управління�охо-

рони��льт�рної�спадщини�від�03.12.2013

№ 066/02-7350/1,�Головно�о��правління�Держ-

зема�ентства���м.�Києві�від�14.04.2014�№ 19-

26-0.31-1819/2-14.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

3.6.�Питання�пайової��часті�та��ладення

з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

ряд��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про припинення комунальному підприємству з питань 
будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд#УКБ» 

права користування земельними ділянками вздовж 
вул. Милославської у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 554/1418 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», враховуючи звернення ко#
мунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд#УКБ» від 26.01.2015
№ 114/244 про добровільну відмову від права користування земельними ділянками, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

питань�б�дівництва�житлових�б�динів�«Жит-

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

вання�земельними�ділянами�площею�3,2688

�а�(адастровий�номер�8000000000:62:091:0006)

та�площею�4,9991��а�(адастровий�номер

8000000000:62:091:0014)�вздовж�в�л.�Мило-

славсьої���Деснянсьом��районі�м.�Києва,�на-

даними�відповідно�до�рішень�Київсьої�місьої

ради�від�14.10.2005�№ 749/3324�«Про�переда-

ч��ом�нальном��підприємств��з�питань�б�дів-

ництва�житлових�б�динів�«Житлоінвестб�д-

УКБ»�земельної�діляни�для�б�дівництва�жит-

лової�заб�дови�(соціальне�житло)�вздовж�

в�л.�Милославсьої���Деснянсьом��районі�

м.�Києва»,�від�02.02.2006�№ 92/3183�«Про�пе-

редач��ом�нальном��підприємств��з�питань

б�дівництва�житлових�б�динів�«Житлоінвест-

б�д-УКБ»�земельної�діляни�для�б�дівництва

житлової�заб�дови —�соціально�о�житла�(до-

датова�територія�для�розширення)�вздовж�

в�л.�Милославсьої���Деснянсьом��районі�

м.�Києва»,�від�29.10.2009�№ 594/2663�«Про�вне-

сення�змін�до�рішень�Київсьої�місьої�ради,

відповідно�до�яих�земельні�діляни�передава-

лись�ом�нальном��підприємств��«Житлоінвест-

б�д-УКБ»,�Головном���правлінню�житлово�о�за-

безпечення�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації),�Деснянсьій�та�Дарницьій�районним�в

місті�Києві�радам�для�б�дівництва�соціально�о

житла�та�об’єтів�соціальної�інфрастр�т�ри�м.

Києва»,�право�орист�вання�яими�посвідчено

державними�атами�на�право�постійно�о�о-

рист�вання�земельними�ділянами�(справа�

№�А-21477).

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

дівництва�житлових�б�динів�«Житлоінвестб�д-

УКБ»�поверн�ти�до�Департамент��земельних

рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції)�державні�ати�на�право�постійно�о�орис-

т�вання�земельними�ділянами�від�01.10.2010

№ 08-9-00037,�№ 08-9-00038.

3.�Департамент��земельних�рес�рсів�виона-

но�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�про�прийнят-

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

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

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

м.�Києві.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Павлюк Наталії Василівні 
у приватну власність земельної ділянки для обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Лісовому, 3#а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 537/1401 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Пав-

лю�Наталії�Василівні�для�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д���пров.�Лісовом�,�3-а���Дарницьом��райо-

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

вої�та��ромадсьої�заб�дови,�справа�№�А-6129).

2.�Передати��ромадянці�Павлю�Наталії�Ва-

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

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

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

8000000000:90:212:0029)�для�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д���пров.�Лісовом�,�3-а���Дарницьом�

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Павлю�Наталії�Василівні:

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

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

но�о�одес��Ураїни.

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

відно�до�чинно�о�заонодавства.

3.3.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Го-

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

ри�та�дизайн��місьо�о�середовища�від�10.03.2005

№ 19-1711,�Державно�о��правління�охорони

наволишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�27.05.2010�№ 05-08/1732,��правління

охорони�наволишньо�о�природно�о�середо-

вища�від�21.12.2004�№ 071/04-4-19/4402,�Го-

ловно�о��правління�Держзема�ентства���м.�Ки-

єві�від�17.06.2013�№ 2081,�Головно�о��прав-

ління�земельних�рес�рсів�від�03.05.2007�№ 03-

0360.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

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

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

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

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

м��поряд�.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

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

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

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Комфорт Спорт» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування фізкультурно#оздоровчого комплексу 
на вул. Регенераторній, 4#б (літера 1М) 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 514/1378 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 93, 116, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про
оренду землі», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та враховуючи згоду
приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» від 12.02.2013 № 441, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�приватном��аціонерном��то-

вариств��«НЕО�ВІТА»�право�орист�вання�час-

тиною�земельної�діляни,�переданої�відповід-

но�до�рішення�Київсьої�місьої�ради�від

02.04.2009�№ 311/1367�«Про�передач��зари-

том��аціонерном��товариств��«НЕО�ВІТА»�зе-

мельних�діляно�для�б�дівництва,�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�житлово-офісно�о�тор-

�овельно�о�омплес��з�вб�довано-приб�до-

ваними�приміщеннями��ромадсьо�о,�соціаль-

но�о�та�тор�овельно�о�призначення,�з�підзем-

ним�та�наземним�парін�ами�на�в�л.�Ре�ене-

раторній,�4���Дніпровсьом��районі�м.�Києва»,

право�орист�вання�яою�посвідчено�до�ово-

ром�оренди�від�02.09.2009�№ 66-6-00542�(із

змінами�від�19.02.2010�№ 66-6-00554�та�від

03.12.2012�№ 66-6-00615),�а�саме:�в�частині

орист�вання�земельною�діляною�площею

0,6501� �а� (адастровий� номер

8000000000:63:127:0028)�на�в�л.�Ре�енератор-

ній,�4���Дніпровсьом��районі,�сформованою

в�рез�льтаті�поділ��зазначеної�орендованої�зе-

мельної�діляни.

2.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«Комфорт�Спорт»

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�фіз�ль-

т�рно-оздоровчо�о�омплес��на�в�л.�Ре�ене-

раторній,�4-б�(літера�1М)���Дніпровсьом��райо-

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

вої�та��ромадсьої�заб�дови,�справа�№�Д-6814,

заява� ДЦ� № 01109-000102614-014� від

20.09.2013).

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

повідальністю�«Комфорт�Спорт»,�за��мови�ви-

онання�п�нт��4�цьо�о�рішення,�в�дов�остро-

ов��оренд��на�15�роів�земельн��ділян��пло-

щею� 0,6501� �а� (адастровий� номер

8000000000:63:127:0028)�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�фіз�льт�рно-оздоровчо�о�ом-

плес��на�в�л.�Ре�енераторній,�4-б�(літера�1М)

��Дніпровсьом��районі�м.�Києва�із�земель�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва���зв’яз��з�наб�ттям�права�влас-

ності�на�майно�(свідоцтво�про�право�власності

від�12.10.2012�№ 881-В).

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

тю�«Комфорт�Спорт»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

��межах�земельної�діляни.

4.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

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

заонодавством�Ураїни.

4.4.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

20.06.2013�№ 10481/0/12/19-13,�Головно�о

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

03.07.2013�№ 2322.

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

відно�до�заонодавства.

4.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

4.7.�У�місячний�термін�подати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

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

нодавством,�необхідні�для��ладання�до�ово-

р��оренди�земельної�діляни.

5.�Департамент��земельних�рес�рсів�проін-

форм�вати�приватне�аціонерне�товариство

«НЕО�ВІТА»�про�прийняття�цьо�о�рішення.

6.�Приватном��аціонерном��товариств��«НЕО

ВІТА»���місячний�термін�надати�до�Департа-

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

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

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

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

вор��про�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�діляни,�зареєстровано�о�в�низі

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

ди�землі�від�02.09.2009�за�№ 66-6-00542,�із

змінами�до�до�овор��оренди�земельної�ділян-

и,�зареєстрованими�в�низі�записів�держав-

ної�реєстрації�до�оворів�оренди�землі�від

19.02.2010�за�№ 66-6-00554�та�від�03.12.2012

за�№ 66-6-00615.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельної ділянки на вул. Хрещатик, 36 
у Шевченківському районі м. Києва та передачу ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНИЙ ЦУМ» 
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації будівлі 
з подальшою реконструкцією на вул. Хрещатик, 38/2 (літера Г) 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 557/1421 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 9, 79#1, 83, 93, 116, 120, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 56 Закону Укра#
їни «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз#
межування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�По�одити�поділ�земельної�діляни�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�площею�1,5313��а�(адастровий�но-

мер�8000000000:76:024:0019)�на�в�л.�Хреща-

ти,�36���Шевченівсьом��районі�м.�Києва,�що

переб�ває���постійном��орист�ванні�Київсьої

місьої�ради�відповідно�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�25.03.2010�№ 485/3923�«Про

надання�Київсьій�місьій�раді�земельної�ділян-

и�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель

і�спор�д�адміністративно�о�призначення�на�в�л.

Хрещати,�36���Шевченівсьом��районі�м.�Ки-

єва»�та�право�орист�вання�яою�посвідчено

державним�атом�на�право�постійно�о�орис-

т�вання�земельною�діляною�від�27.04.2010

№ 01-9-00135�на:

— земельн��ділян��площею�0,0068��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:76:024:0046);

— земельн��ділян��площею�1,5245��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:76:024:0050).

2.�Припинити�Київсьій�місьій�раді�право

постійно�о�орист�вання�земельною�діляною

площею� 0,0068� �а� (адастровий� номер

8000000000:76:024:0046)�на�в�л.�Хрещати,

38/2�(літера�Г)���Шевченівсьом��районі�

м.�Києва.

3.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СТОЛИЧНИЙ�ЦУМ»�земель-

ної�діляни�для�обсл��ов�вання�та�еспл�ата-

ції�б�дівлі�з�подальшою�реонстр�цією�на�в�л.

Хрещати,�38/2�(літера�Г)���Шевченівсьом�

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

лової�та��ромадсьої�заб�дови,�заява�ДЦ�від
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04.02.2014�№ 01026000121696-014,�справа�

Д-6807).

4.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СТОЛИЧНИЙ�ЦУМ»,�за

�мови�вионання�п�нт��5�цьо�о�рішення,�в�дов-

�остроов��оренд��на�10�роів�земельн��ділян-

��площею�0,0068��а�(адастровий�номер

8000000000:76:024:0046)�для�обсл��ов�вання

та�еспл�атації�б�дівлі�з�подальшою�реон-

стр�цією�на�в�л.�Хрещати,�38/2�(літера�Г)��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва���зв’яз��з

переходом�права�власності�на�майно�(до�овір

�півлі-продаж��нежитлово�о�б�дин��від

28.12.2012�№ 9982).

5.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«СТОЛИЧНИЙ�ЦУМ»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

��межах�земельної�діляни.

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

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

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

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

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

ди�земельної�діляни.

5.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

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

від�13.05.2013�№ 7055/0/12/19-13,�Міністер-

ства� �льт�ри� Ураїни� від� 21.06.2013

№ 1785/10/61-13,�Головно�о��правління�Дер-

жзема�ентства���м.�Києві�від�21.06.2013�№ 2102.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

6.�Залишити�в�постійном��орист�ванні�Київ-

сьої�місьої�ради�земельн��ділян��площею

1,5245� �а� (адастровий� номер

8000000000:76:024:0050)�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�адміністра-

тивно�о�призначення�на�в�л.�Хрещати,�36��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсьої�заб�-

дови).

7.�Попередити�землеорист�вачів,�що�пра-

во�орист�вання�земельними�ділянами�може

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

8.�Департамент��земельних�рес�рсів�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�вжити�заходів

щодо�державної�реєстрації�права�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�на�земель-

н��ділян�,�зазначен��в�п�нті�6�цьо�о�рішення,

та�державної�реєстрації�права�постійно�о�о-

рист�вання�нею�за�Київсьою�місьою�радою�в

�становленом��заонодавством�поряд�.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 14.07.2005 № 701/3276 

«Про передачу земельних ділянок 
товариству з обмеженою відповідальністю «ЯВІР#95» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
комплексу житлових будинків з вбудованими 

торговельно#офісним центром, паркінгом, благоустроєм 
та озелененням на вул. Маршала Тимошенка, 14#а 

в Оболонському районі м. Києва» та поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «ЯВІР#95» договору 

оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування відкритої автостоянки 

на вул. Маршала Тимошенка (розподільча смуга) 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 549/1414 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 33 Закону України

«Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ЯВІР#95» від
04.11.2013 № КОП#0103, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�14.07.2005�№ 701/3276�«Про�пе-

редач��земельних�діляно�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«ЯВІР-95»�для�б�дівниц-

тва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�омпле-

с��житлових�б�динів�з�вб�дованими�тор�о-

вельно-офісним�центром,�парін�ом,�бла�о�ст-

роєм�та�озелененням�на�в�л.�Маршала�Тимо-

шена,�14-а�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва»,

а�саме:

— ��п�нті�5�слова�та�цифри�«п�нт�1�рі-

шення�Київсьої�місьої�ради�від�24.04.2003

№ 411-4/571�«Про�надання�і�вил�чення�зе-

мельних�діляно�та�припинення�права�орис-

т�вання�землею»�замінити�словами�та�циф-

рами�«абзац�3�п�нт��1�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�24.04.2003�№ 411-4/571�«Про

надання�і�вил�чення�земельних�діляно�та

припинення�права�орист�вання�землею»

(справа�№�А-20938).

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

мельної�діляни�від�26.11.2003�№ 78-6-00133

(зі�змінами)�площею�0,5001��а�(адастровий

номер�8000000000:78:044:0001),��ладений

між�Київсьою�місьою�радою�та�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«ЯВІР-

95»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�від-

ритої�автостояни�на�в�л.�Маршала�Тимо-

шена�(розподільча�см��а)�в�Оболонсьом�

районі�м.�Києва�на�підставі�п�нт��1�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�24.04.2003

№ 411-4/571�«Про�надання�і�вил�чення�зе-

мельних�діляно�та�припинення�права�о-

рист�вання�землею».

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

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

ної�діляни�від�26.11.2003�№ 78-6-00133�(зі

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

до�норм�заонодавства.

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

тю�«ЯВІР-95»:

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

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

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

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�додат-

ової���оди�про�поновлення�до�овор��оренди

земельної�діляни�від�26.11.2003�№ 78-6-00133

(зі�змінами).

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

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о

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

ої�державної�адміністрації)�від�12.12.2013

№ 05704-26157.

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання земельної ділянки комунальному некомерційному
підприємству «Консультативно#діагностичний центр» 
Шевченківського району міста Києва для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд поліклініки 
на бульв. Тараса Шевченка, 19, вул. Симона Петлюри, 2/4 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 517/1381 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 92, 120, 123, 141 Земельного кодексу України, враховуючи витяг з Державного земель#
ного кадастру про земельну ділянку від 26.06.2014 № НВ#8000106382014 та витяг з Державного реєстру речо#
вих прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.09.2014 № 26519296, рішення Київської
міської ради від 17.04.2013 № 142/9199, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�центральній�дитячій�поліліні-

ці�Шевченівсьо�о�район��м.�Києва�право�по-

стійно�о�орист�вання�земельною�діляною

площею� 0,2017� �а� (адастровий� номер

8000000000:88:194:0017)�на�б�льв.�Тараса

Шевчена,�19,�в�л.�Симона�Петлюри,�2/4��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва,�наданою

відповідно�до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�27.10.2005�№ 314/3775�«Про�надання�цен-

тральній�дитячій�полілініці�Шевченівсьо�о

район��м.�Києва�земельної�діляни�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�по-

лілініи�на�б�льв.�Тараса�Шевчена,�19,�в�л.�Ко-

мінтерн�,� 2/4� �� Шевченівсьом�� районі�

м.�Києва»,�право�орист�вання�яою�посвідче-

но�державним�атом�на�право�постійно�о�о-

рист�вання�земельною�діляною�від�17.04.2006�

№ 01-9-00077.

2.�Надати�ом�нальном��неомерційном�

підприємств��«Конс�льтативно-діа�ностичний

центр»�Шевченівсьо�о�район��міста�Києва,

за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,�в

постійне�орист�вання�земельн��ділян��пло-

щею� 0,2017� �а� (адастровий� номер

8000000000:88:194:0017)�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�полілініи

на�б�льв.�Тараса�Шевчена,�19,�в�л.�Симона

Петлюри,� 2/4� �� Шевченівсьом�� районі�

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

територіальної��ромади�міста�Києва�(ате�о-

рія�земель —�землі�житлової�та��ромадсьої�

заб�дови,� заява� ДЦ� від� 29.09.2014�

№ 01104-000149064-014,�справа�А-21275).

3.�Ком�нальном��неомерційном��підприєм-

ств��«Конс�льтативно-діа�ностичний�центр»

Шевченівсьо�о�район��міста�Києва:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

��межах�земельної�діляни.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

3.4.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

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

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

поряд�,�визначеном��заонодавством�Ура-

їни.

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

ції�права�постійно�о�орист�вання�земельною

діляною���поряд�,�встановленом��Заоном

Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

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

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

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Грант» земельної ділянки для обслуговування та експлуатації

одноповерхового нежитлового приміщення (магазину по 
продажу продовольчих товарів) на вул. Полковника Шутова, 6 (літ. Б) 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 516/1380 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що#
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«Грант»�для�обсл�-

�ов�вання�та�еспл�атації�одноповерхово�о�не-

житлово�о�приміщення�(ма�азин��по�продаж�

продовольчих�товарів)�на�в�л.�Половниа�Ш�-

това,�6� (літ.�Б)� ��Солом’янсьом��районі�

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

та� �ромадсьої� заб�дови,� заява� ДЦ�

№ 01006-000144061-014�від�12.08.2014,�спра-

ва�Д-5705).

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

повідальністю�«Грант»,�за��мови�вионання

п�нт��3�цьо�о�рішення,���оротостроов�

оренд�� на� 5� роів� земельн�� ділян��

площею� 0,0116� �а� (адастровий� номер

8000000000:69:012:0126)�для�обсл��ов�вання

та�еспл�атації�одноповерхово�о�нежитлово�о

приміщення�(ма�азин��по�продаж��продоволь-

чих�товарів)�на�в�л.�Половниа�Ш�това,�6�

(літ.�Б)���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�із

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

мади�міста�Києва���зв’яз��з�переходом�пра-

ва�власності�на�майно�(до�овір��півлі-прода-

ж��нер�хомо�о�майна�від�11.06.2008�№ 2304).

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

тю�«Грант»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�діляни.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

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

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

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

ряд�,�визначеном��заонодавством�Ураїни.

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

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте-

т�ри�від�27.06.2012�№ 8364/0/18-3/19-12,�Го-

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

м.�Києві�від�04.10.2013�№ 3814.

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

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про поновлення публічному акціонерному товариству 
«Галантерея» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівлі бази і павільйону 
на вул. Куренівській, 27 в Оболонському районі м. Києва 

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 138/1003 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист)звернення публічно)
го акціонерного товариства «Галантерея» від 18.10.2011 № 283, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

земельної�ділян�и�від�18.12.2001�№ 78-6-

00035�площею�1,8073��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:78:119:0002),���ладений

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�від�ритим

а�ціонерним�товариством�«Галантерея»�для

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

зи�і�павільйон��на�в�л.�К�ренівсь�ій,�27�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі

п�н�т��6�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27.04.2001�№ 308/1285�«Про�оформлення

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

(справа�№�А-19765).

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

ної�ділян�и�від�18.12.2001�№ 78-6-00035,�а�са-

ме:�слова�«Від�рите�а�ціонерне�товариство

«Галантерея»�замінити�словами�«П�блічне�а�-

ціонерне�товариство�«Галантерея».

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

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

ної�ділян�и�від�18.12.2001�№ 78-6-00035,�під-

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

�онодавства.

4.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«Га-

лантерея»:

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

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

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

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

�онодавством,�необхідні�для���ладання�додат-

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

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

18.12.2001�№ 78-6-00035.

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

партамент��земельних�рес�рсів�від�17.07.2014

№ 05704-6677.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення приватному підприємству «Лавашна» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування

магазину)кафетерію та кондитерського цеху на вул. Донецькій,
10)а у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 140/1005 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання приватного під)

приємства «Лавашна» від 13.12.2013 № КОП)0128, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�18.10.2005�№ 72-6-00322

площею� 0,0091� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:164:0011)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�ма�азин�-�афетерію�та��онди-

терсь�о�о�цех��на�в�л.�Донець�ій,�10-а���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва,���ладений�між

Київсь�ою�місь�ою�радою�та�приватним�під-

приємством�«Лавашна»�на�підставі�п�н�т��5�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.05.2004

№ 281/1491�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

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

ня�землею»�(справа�А-20994).

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

плати,�визначеної���до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�18.10.2005�№ 72-6-00322,�підля-

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

нодавства.

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

сячний�термін�надати�до�Департамент��земель-

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

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

трації)�до��менти,�визначені�за�онодавством,

для���ладання�додат�ової���оди�про�поновлен-

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

18.10.2005�№ 72-6-00322.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВУ, ЩО ПОВНІСТЮ НАЛЕЖИТЬ

ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРАМ, «СК ДЖОНСОН» договору оренди 
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 

промислових будівель і споруд на просп. Московському, 19)б 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 141/1006 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання ТОВАРИСТВА З ОБ)

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПОВНІСТЮ НАЛЕЖИТЬ ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРАМ, «СК
ДЖОНСОН» від 11.03.2014 № КОП)0152, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельних�діляно��від�05.06.2007�№ 78-6-00442

(зі�змінами)�площею�4,3750��а,���том��числі�в

межах�червоних�ліній�площею�0,2267��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:78:115:0002)�та�пло-

щею� 0,3008� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:115:0008),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�ТОВАРИСТВОМ�З�ОБ-

МЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�ПІДПРИЄМ-

СТВОМ,�ЩО�ПОВНІСТЮ�НАЛЕЖИТЬ�ІНОЗЕМ-

НИМ�ІНВЕСТОРАМ,�«СК�ДЖОНСОН»�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�промислових�б�-

дівель�і�спор�д�на�просп.�Мос�овсь�ом�,�19-б

в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�21.12.2006

№ 407/464�«Про�передач��товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�підприємств�,�що�пов-

ністю�належить�іноземним�інвесторам,�«СК

Джонсон»,�земельних�діляно��для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�промислових�б�дівель�і

спор�д�на�просп.�Мос�овсь�ом�,�19-б�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�№�А-21061).

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�ПІДПРИЄМСТВУ,�ЩО�ПОВНІСТЮ

НАЛЕЖИТЬ�ІНОЗЕМНИМ�ІНВЕСТОРАМ,�«СК

ДЖОНСОН»:

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

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

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Розважальний комплекс «СВІТЛАНА» договору оренди 

земельної ділянки для розташування торговельного літнього
майданчика біля кафе на бульв. Чоколівському, 21 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 143/1008 від 19 лютого 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи лист товариства з обмеженою від)
повідальністю «Розважальний комплекс «СВІТЛАНА» від 27.08.2012, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�01.08.2002�№ 72-6-00057

(з��рах�ванням�до�овор��від�26.08.2011�№ 72-

6-00641)�площею�0,0228��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:72:085:0006),���ладений�між

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

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

рошен�о�Світланою�Афанасіївною�на�підставі

п�н�т��21�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

14.03.2002�№ 300/1734�«Про�надання�і�вил�-

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

�орист�вання�землею»�(справа�А-20379).

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

плати,�визначеної���до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�01.08.2002�№ 72-6-00057�(з��ра-

х�ванням�до�овор��від�26.08.2011�№ 72-6-

00641),�підля�ає�приведенню���відповідність

до�норм�за�онодавства�У�раїни.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Розважальний�центр�«СВІТЛАНА»���мі-

сячний�термін�надати�до�Департамент��земель-

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

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

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

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

поновлення�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�від�01.08.2002�№ 72-6-00057�(з��ра-

х�ванням�до�овор��від�26.08.2011�№ 72-6-

00641).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення терміну дії рішення Київської міської ради 
від 23.10.2013 № 362/9850 «Про передачу товариству 

з обмеженою відповідальністю «ДІМ)ІНВЕСТМЕНТ» земельних
ділянок для реконструкції, експлуатації та обслуговування 

адміністративних будівель на вул. Братській, 3 (літери «А, Б, В») 
у Подільському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 144/1009 від 19 лютого 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наповнення міського бю)

джету та виконання рішення Київської міської ради від 23.10.2013 № 362/9850 «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ДІМ)ІНВЕСТМЕНТ» земельних ділянок для реконструкції, експлуатації та об)
слуговування адміністративних будівель на вул. Братській, 3 (літери «А, Б, В») у Подільському районі м. Києва»
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�термін�дії�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�23.10.2013�№ 362/9850�«Про�пере-

дач��товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ»�земельних�діляно��для�ре-

�онстр��ції,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративних�б�дівель�на�в�л.�Братсь�ій,�3�(лі-

тери�«А,�Б,�В»)���Подільсь�ом��районі�м.�Києва»

на�1�рі��з�момент��прийняття�цьо�о�рішення.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради
від 14.10.2010 № 151/4963 «Про приватизацію земельних ділянок

для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд у Деснянському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 146/1011 від 19 лютого 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, у зв’язку з переходом права

власності на частину житлового будинку та враховуючи заяву громадянки Сітчихіної Світлани Володимирів)
ни від 27.09.2013, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�14.10.2010�№ 151/4963

«Про�приватизацію�земельних�діляно��для�б�-

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

�ів,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва»,�а�саме:

— назв��др��ої��рафи�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:�Кадастровий�номер�земельних�діляно�;

— ��др��ій��рафі�першої�позиції�цифри

«62:054:028»� замінити� цифрами

«8000000000:62:054:0028»;

— ��п’ятій��рафі�першої�позиції�слова�«П�х-

ля�ова�Валентина�Василівна»�замінити�слова-

ми�«Сітчихіна�Світлана�Володимирівна»;

— сьом���раф��першої�позиції�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:

«—�1/2�від�0,0594;

— 1/2�від�0,0594»�(справа�А-20935).

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�09.10.2014

№ 057041-10653.

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

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

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

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

�онодавством,�необхідні�для���ладання�додат-

�ової���оди�про�поновлення�до�овор��оренди

земельних�діляно��від�05.06.2007�№ 78-6-00442

(зі�змінами).

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
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 01.11.2012 № 334/8618 «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству «Завод «Маяк» 

на просп. Московському, 8 в Оболонському районі м. Києва 
для реконструкції та обслуговування адміністративних 

та виробничих будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 147/1012 від 19 лютого 2015 року

Розглянувши лист)звернення публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк» від 26.11.2012 № 421/100,
керуючись законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван)
ня земель державної та комунальної власності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю
України — місто)герой Київ», Земельним кодексом України та враховуючи рішення Київської міської ради
від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування
або у власність із земель комунальної власності в місті Києві», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�01.11.2012�№ 334/8618�«Про�на-

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

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

п�блічном��а�ціонерном��товариств��«Завод

«Мая�»�на�просп.�Мос�овсь�ом�,�8�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�ре�онстр��ції�та

обсл��ов�вання�адміністративних�та�виробни-

чих�б�дівель�і�спор�д»�та�додат�а�до�ньо�о,�а

саме:

— ��преамб�лі�рішення�цифри�«124»�ви�лю-

чити,�після�слів�«Земельно�о��оде�с��У�раїни»

додати�слова�«За�оном�У�раїни�«Про�внесен-

ня�змін�до�дея�их�за�онодавчих�а�тів�У�раїни

щодо�розмеж�вання�земель�державної�та��о-

м�нальної�власності»;

— після�слів�та�цифр�«площею�8,54��а»�до-

дати�слова�«(земельна�ділян�а�державної�влас-

ності)»;

— слова�та�цифри�«дов�остро�ов��оренд�

на�10�ро�ів»�замінити�словами�«постійне��о-

рист�вання»;

— п�н�т�2�рішення�ви�лючити;���зв’яз���з

цим�п�н�т�3�вважати�п�н�том�2�(справа�

№�А-20571).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ» 

договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування спортивно)торговельно)

розважального комплексу на перетині просп. Леся Курбаса 
та вул. Академіка Корольова у Святошинському районі м. Києва

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 171/1036 від 4 березня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду
землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе)
мель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце)
ве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТР СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ» від 24.10.2013 № КОП)0099, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�08.10.2007�№ 75-6-00360

(з��рах�ванням�до�овор��про�внесення�змін�до

до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�21.10.2008

№ 75-6-00427)�площею�0,8000��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:75:119:0018),���ладе-

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 26.02.2010 № 418/3856 «Про передачу 

товариству з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН ХАУС» 
земельних ділянок для комплексної реконструкції спортивного

комплексу стадіону «Старт», будівництва, експлуатації 
та обслуговування спортивно)оздоровчого комплексу 

та багатофункціонального житлово)офісного комплексу 
з приміщеннями торгово)розважального призначення 

та паркінгом на вул. Шолуденка, 26)28/4 
у Шевченківському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 173/1038 від 4 березня 2015 року
Відповідно до статей 9, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, пункту 4 частини першої статті 416 Ци)

вільного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про оренду землі» та враховуючи невиконання товариством з обмеженою від)
повідальністю «ГОЛДЕН ХАУС» обов’язків землекористувача, передбачених рішенням Київради від 26.02.2010
№ 418/3856, а саме: не виготовлено документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, а та)
кож враховуючи гостру соціальну напругу навколо передбаченої забудови стадіону, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�від�26.02.2010

№ 418/3856�«Про�передач��товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«ГОЛДЕН�ХАУС»�зе-

мельних�діляно��для��омпле�сної�ре�онстр��-

ції�спортивно�о��омпле�с��стадіон��«Старт»,�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�спор-

тивно-оздоровчо�о��омпле�с��та�ба�атоф�н�ціо-

нально�о�житлово-офісно�о��омпле�с��з�при-

міщеннями�тор�ово-розважально�о�призначен-

ня�та�пар�ін�ом�на�в�л.�Шол�ден�а,�26-28/4��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва».

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

чо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�поінформ�вати�товари-

ство�з�обмеженою�відповідальністю�«ГОЛДЕН

ХАУС»�про�прийняття�цьо�о�рішення.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Слободяну Юрію Степановичу, 
члену садівничого товариства «Дружба)І» Харківського району

м. Києва земельної ділянки для ведення колективного 
садівництва на вул. 83)й Садовій, діл. 61)а у Дарницькому районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 530/1394 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��ромадянин�

Слободян��Юрію�Степанович�,�член��садівни-

чо�о�товариства�«Др�жба-1»�Хар�івсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�для�ведення��оле�тивно�о�садівниц-

тва�на�в�л.�83-й�Садовій,�діл.�61-а���Дарниць-

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

лі�сільсь�о�осподарсь�о�о�призначення,�спра-

ва�№�А-15899).

2.�Передати��ромадянин��Слободян��Юрію

Степанович�,�член��садівничо�о�товариства

«Др�жба-1»�Хар�івсь�о�о�район��м.�Києва,

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

в�приватн��власність�земельн��ділян���пло-

щею� 0,0255� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:576:0160)�для�ведення��оле�-

тивно�о�садівництва�на�в�л.�83-й�Садовій,

діл.�61-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�із

земель��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Слободян��Юрію�Степано-

вич�,�член��садівничо�о�товариства�«Др�жба-

1»�Хар�івсь�о�о�район��м.�Києва:

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

13.05.2011�№ 5192/0/18/19-11,�дочірньо�о�під-

приємства�«Інстит�т�Генерально�о�план��міс-

та�Києва»�від�18.09.2007�№ 2881,�Державно-

�о��правління�охорони�нав�олишньо�о�при-

родно�о�середовища�в�м.�Києві�від�23.03.2011

№ 05-08/1539,�Головно�о��правління�Держ-

зема�ентства���м.�Києві�від�24.03.2014�№ 8-26-

0.31-1299/2-14.

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».

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

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«Центр

сприяння�підприємництв�»�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�спортивно�о

�омпле�с��на�перетині�просп.�50-річчя�Жовт-

ня�та�в�л.�А�адемі�а�Корольова���Святошин-

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

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�22.02.2007�№ 237/898

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

повідальністю�«Центр�сприяння�підприємниц-

тв�»�земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�спортивно�о��ом-

пле�с��на�перетині�просп.�50-річчя�Жовтня�та

в�л.�А�адемі�а�Корольова���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва»�(справа�№�А-20930).

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

ної�ділян�и�від�08.10.2007�№75-6-00360,�а�саме:

— слова�та�цифри�«просп.�50-річчя�Жовтня»

замінити�словами�«просп.�Леся�К�рбаса»���від-

повідних�відмін�ах.

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

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

лян�и�від�08.10.2007�№75-6-00360,�підля�ає�при-

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

4.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ЦЕНТР�СПРИЯННЯ�ПІДПРИЄМНИЦ-

ТВУ»:

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

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

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

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

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

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�08.10.2007�№ 75-6-00360�та

внесення�змін�до�ньо�о.

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

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

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

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

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

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

ством.

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�04.02.2015

№ 057041-1859.

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 науково)дослідному інституту 

з лабораторної діагностики та ветеринарно)санітарної 
експертизи для обслуговування та експлуатації 

адміністративно)лабораторного корпусу, віварію та гаража 
на вул. Донецькій, 30 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 524/1388 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» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,8258

�а�(�адастровий�номер�8000000000:72:045:0014)

Державном��на��ово-дослідном��інстит�т��з

лабораторної�діа�ности�и�та�ветеринарно-

санітарної�е�спертизи�для�обсл��ов�вання

та�е�спл�атації�адміністративно-лаборатор-

но�о��орп�с�,�віварію�та��аража�на�в�л.�До-

нець�ій,�30���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

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

�ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01013-

000164824-014� від� 16.01.2015,� справа�

Д-6996).

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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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 «Національний

академічний драматичний театр імені Івана Франка» 
для експлуатації та обслуговування будівель театру 

та автостоянки службового автотранспорту 
на площі Івана Франка, 3 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 526/1390 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 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

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,6938

�а�(�адастровий�номер�8000000000:76:035:0001)

державном��підприємств��«Національний�а�а-

демічний�драматичний�театр�імені�Івана�Фран-

�а»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�ді-

вель�театр��та�автостоян�и�сл�жбово�о�авто-

транспорт��на�площі�Івана�Фран�а,�3���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва�(земельна�ділян�а�дер-

жавної�власності)�(�ате�орія�земель —�землі

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

Д-6916).

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 продаж земельної ділянки приватному підприємству 
«МІЛА» та поновлення договору на право тимчасового 

довгострокового користування землею на умовах оренди 
від 30.12.1999 № 88)5)00057 (із змінами) для експлуатації 

та обслуговування торговельного центру у пров. Політехнічному,
1/3 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 550/1414 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 110, 111, 128, 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний зе)

мельний кадастр», статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про державну реєс)
трацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень За)
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер)
жавної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про затвер)
дження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки держав)
ної та комунальної власності», розглянувши звернення приватного підприємства «МІЛА» від 22.12.2014 
№ КОП)0492, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�звіт�про�е�спертн���рошов��оцін-

���земельної�ділян�и�(�адастровий�номер

8000000000:88:169:0019)���пров.�Політехніч-

ном�,�1/3���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(справа�№�Є-1061).

2.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и��

розмірі�2668934,00��рн.�(два�мільйони�шістсот

шістдесят�вісім�тисяч�дев’ятсот�тридцять�чо-

тири��ривні�00��опійо�)�на�підставі�е�спертної

�рошової�оцін�и�(висново��про�вартість�зе-

мельної�ділян�и�від�24.11.2014).

3.�Продати�приватном��підприємств��«МІ-

ЛА»�земельн��ділян���площею�0,0755��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:88:169:0019)�за

2668934,00��рн.�(два�мільйони�шістсот�шіст-

десят�вісім�тисяч�дев’ятсот�тридцять�чотири

�ривні�00��опійо�)�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�тор�овельно�о�центр����пров.�Полі-

технічном�,�1/3���Шевчен�івсь�ом��районі�м.

Києва.

4.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�на�право�тим-

часово�о�дов�остро�ово�о��орист�вання�зем-

лею�на��мовах�оренди�від�30.12.99�№ 88-5-

00057�(із�змінами),���ладений�між�Київсь�ою

місь�ою�радою�та�приватним�підприємством

«МІЛА»�на�підставі�п�н�т��2�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�01.07.99�№ 324/425�«Про�на-

дання�та�вил�чення�земельних�діляно�»�та�рі-

шення��осподарсь�о�о�с�д��міста�Києва�від

09.12.2009�№ 32/687.

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

плати,�визначений�в�до�оворі�на�право�тимча-

сово�о�дов�остро�ово�о��орист�вання�землею

на��мовах�оренди�від�30.12.99�№ 88-5-00057

(із�змінами),�підля�ає�приведенню���відповід-

ність�до�норм�за�онодавства.

6.�Внести�зміни�до�до�овор��на�право�тим-

часово�о�дов�остро�ово�о��орист�вання�зем-

лею�на��мовах�оренди�від�30.12.99�№ 88-5-

00057�(із�змінами),�а�саме:�ви�лючити�земель-

н��ділян���площею�0,0755��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:88:169:0019),�залишивши�в

�орист�ванні�приватно�о�підприємства�«МІЛА»

земельн��ділян���площею�0,0135��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:88:169:0018)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�цен-

тр�.

7.�Затвердити��мови�продаж��приватном�

підприємств��«МІЛА»�земельної�ділян�и���пров.

Політехнічном�,�1/3���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(з�ідно�з�додат�ом).

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

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

місь�ої�державної�адміністрації):

8.1.�Під�от�вати�в�двотижневий�термін�не-

обхідні�матеріали�для�оформлення�до�овор�

��півлі-продаж��земельної�ділян�и�площею

0,0755� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:169:0019)���пров.�Політехніч-

ном�,�1/3���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

за�ціною�та�на��мовах,�визначених�цим�рішен-

ням.

8.2.�Вжити���встановленом��за�онодавством

поряд���заходи�щодо�державної�реєстрації�об-

тяжень�права�власності�по��пця�на�земельн�

ділян��,�я�і�підля�ають�встановленню�до�ово-

ром���півлі-продаж��земельної�ділян�и�відпо-

відно�до��мов�продаж�,�затверджених�цим�рі-

шенням.

9.�Приватном��підприємств��«МІЛА»:

9.1.�У�ласти�в�двотижневий�термін�до�овір

��півлі-продаж��земельної�ділян�и.

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

ної�ділян�и�та�земле�орист�вача�з�ідно�з�ви-

мо�ами�статей�91,�96�Земельно�о��оде�с��У�ра-

їни�з��рах�ванням�обтяжень�права�власності

по��пця�на�земельн��ділян��,�встановлених�до-

�овором���півлі-продаж��земельної�ділян�и�від-

повідно�до��мов�продаж�,�затверджених�цим�рі-

шенням.

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

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

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

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

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

ди�про�поновлення�до�овор��на�право�тимча-

сово�о�дов�остро�ово�о��орист�вання�землею

на��мовах�оренди�від�30.12.99�№ 88-5-00057

(із�змінами).

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�25.12.2014

№ 057041-14867.

10.�До�овором���півлі-продаж��земельної

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

земельн��ділян���переходить�до�по��пця�піс-

ля�нотаріально�о�посвідчення�до�овор����-

півлі-продаж��земельної�ділян�и�та�за��мови

державної�реєстрації�обтяжень�права�влас-

ності�по��пця�на�земельн��ділян���(заборо-

на�на�продаж�або�інше�відч�ження�земель-

ної�ділян�и�та/або�іншо�о�речово�о�права�на

неї�до�повно�о�розрах�н���за�неї),�сплати�по-

��пцем�50�відсот�ів�частини�платеж��за�зе-

мельн��ділян���та�пені�(��разі�наявності)�від-

повідно�до��мов�продаж�,�затверджених�цим

рішенням.

11.�Попередити�приватне�підприємство�«МІ-

ЛА»,�що:

11.1.�Право�власності�на�земельн��ділян��

переходить�до�по��пця�відповідно�до��мов,�пе-

редбачених�п�н�том�10�цьо�о�рішення,�та�здій-

снюється�з��рах�ванням�обтяжень�цьо�о�пра-

ва,�встановлених�до�овором���півлі-продаж�

земельної�ділян�и�відповідно�до��мов�продаж�,

затверджених�цим�рішенням.

11.2.�Право�власності�та�право��орист�ван-

ня�земельними�ділян�ами�може�б�ти�припи-

нено�відповідно�до�статей�140,�141,�143�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 550/1414

УМОВИ
продажу приватному підприємству «МІЛА» земельної ділянки 
у пров. Політехнічному, 1/3 у Шевченківському районі м. Києва

1.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за�цільовим�визначенням.

2.�Забезпечити�вільний�дост�п�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотриманням

власни�ом��мов�продаж��земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�ата-

ції�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної�ділян�и.

3.�Питання�пайової��часті�та���ладання�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�пайо-

в���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.�Питання�відш�од�вання�відновної�вартості�зелених�насаджень�(а�т�попередньо�о�обсте-

ження�зелених�насаджень�від�18.04.2007�№ 84)�та�інші�майново-правові�питання�виріш�вати�в

�становленом��поряд��.

5.�Створити�та�забезпечити��мови�надійної�е�спл�атації�еле�тро�абелів�за�вимо�ами�Київ-

сь�их��абельних�мереж�АК�«Київенер�о»�та�водопровод��за�вимо�ами�ДКО�«Київводо�анал».

6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Головно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

від�22.05.2012�№ 6432/0/18-3/19/1-12,�Державної�сл�жби�з�питань�національної���льт�рної

спадщини�від�29.09.2010�№ 22-2804/35�та�Київсь�о�о��ом�нально�о�об’єднання�зелено�о�б�-

дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста�«КИЇВЗЕЛЕНБУД»�від�11.04.2011�№ 148-

ДВ1791.

7.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлення

дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�оно-

давством.

8.�Зарах�вати�до�с�м,�я�і�по��пець�має�сплатити�за�земельн��ділян��,�аванс���с�мі�58831,92

�рн.�(п’ятдесят�вісім�тисяч�вісімсот�тридцять�одна��ривня�92��опій�и),�сплачений�відповідно�до

��оди�№ 266�від�11.06.2004,�та���с�мі�628848,42��рн�(шістсот�двадцять�вісім�тисяч�вісімсот�со-

ро��вісім��ривень�42��опій�и),�сплачений�відповідно�до�додат�ово�о�до�овор��№ 1�від�26.03.2012.

Решта�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�1981253,66��рн�(один�мільйон�дев’ятсот�вісімдесят�од-

на�тисяча�двісті�п’ятдесят�три��ривні�66��опійо�)�сплач�ється���та�ом��поряд��:

— протя�ом�30��алендарних�днів�від�дня�нотаріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-прода-

ж� —�50�відсот�ів�частини�платеж�,�що�зарахов�ється�до�місцево�о�бюджет�,�що�в�розрах�н��

становить�990626,83��рн�(дев’ятсот�дев’яносто�тисяч�шістсот�двадцять�шість��ривень�83��опій-

�и).�Решта�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�990626,83��рн�(дев’ятсот�дев’яносто�тисяч�шіст-

сот�двадцять�шість��ривень�83��опій�и)�сплач�ється���розстроч���протя�ом�трьох�ро�ів�рівни-

ми�частинами�з�наст�пно�о�місяця,�що�настає�за�місяцем,�в�я�ом��здійснено�перший�платіж,�але

не�пізніше�ніж�до�25�числа��ожно�о�місяця.

9.�Розмір�платеж��визначається�із�врах�ванням�інде�с��інфляції,�встановлено�о�Державною

сл�жбою�статисти�и�У�раїни�за�період�з�місяця,�що�настає�за�тим,�в�я�ом��внесено�перший

платіж,�по�місяць,�що�перед�є�місяцю�внесення�платеж�,�при�цьом��до�овором���півлі-прода-

ж��земельної�ділян�и�передбачити,�що�я�що���б�дь-я�ом��місяці�інде�с�інфляції�становить�мен-

ше�100�відсот�ів,�то�під�час�визначення�розмір��платеж��він�врахов�ється�за�та�ий�місяць�на�рів-

ні�100�відсот�ів.

10.�По��пець�має�право�достро�ово�сплатити�решт��(залишо�)�вартості�земельної�ділян�и

після�внесення�першо�о�або�чер�ово�о�платеж�.

У�разі�достро�ової�сплати�зобов’язань�по�до�овор����півлі-продаж��нарах�вання�інде�с��ін-

фляції�припиняється,�а�останній�платіж�б�де�визначатися�з�врах�ванням�інде�с��інфляції�за�пе-

ріод�з�місяця,�що�настав�після�сплати�першо�о�внес��,�по�місяць,�що�перед�є�місяцю�внесен-

ня�останньо�о�(достро�ово�о)�платеж�.

11.�До�овором���півлі-продаж��земельної�ділян�и�передбачити,�що���разі�прострочення�ви-

�онання��рошово�о�зобов’язання�по��пцю�необхідно�сплатити:

— за��ожний�день�прострочення�платеж� —�пеню���розмірі�0,1�відсот�а�(н�ль�цілих�одна�де-

сятих�відсот�а)�від�с�ми�прострочено�о�платеж��(�рошово�о�зобов’язання).�Нарах�вання�пені�за

прострочення�ви�онання�зобов’язання�здійснюється�на�день�фа�тично�о�по�ашення�бор�ових

зобов’язань;

— за�весь�час�прострочення —�с�м��бор���прострочено�о�платеж��з��рах�ванням�встановле-

но�о�інде�с��інфляції;

— три�відсот�и�річних�від�простроченої�с�ми.

12.�Пеня�за�прострочення�ви�онання�по��пцем��рошово�о�зобов’язання�за�до�овором���пів-

лі-продаж��підля�ає�сплаті�і�нарахов�ється�до�повно�о�фа�тично�о�ви�онання�по��пцем�та�о�о

�рошово�о�зобов’язання,�але�не�більше�одно�о�ро��.

13.�При�простроченні�по�ашення�платеж��на�два�місяці,�починаючи�з�25�числа�місяця,�в�я�о-
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Про передачу громадянину Гопчаку Олександру Анатолійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Леніна, 91)с у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 536/1400 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою щодо

відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Гоп-

ча���Оле�сандр��Анатолійович��для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Леніна,

91-с���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�А-8875).

2.�Передати��ромадянин��Гопча���Оле�сан-

др��Анатолійович�,�за��мови�ви�онання�п�н�-

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

мельн��ділян���площею�0,0989��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:72:528:0095)�для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

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

ніна,�91-с���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

із�земель��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Гопча���Оле�сандр��Анато-

лійович�:

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,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміще-

них���межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

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

ством.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�30.05.2006

№ 19-4352,�Головно�о��правління�Держзема-

�ентства���м.�Києві�від�02.04.2014�№ 8-26-0.31-

1560/2-14.

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці

Мелкоєдовій Олені Георгіївні для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

у пров. Залежному, 18)д у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 552/1416 від 21 травня 2015 року

Розглянувши заяву)клопотання громадянки Мелкоєдової Олени Георгіївни від 30.03.2012 про безоплатну
передачу у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар)
ських будівель і споруд у пров. Залежному, 18)д у Голосіївському районі м. Києва, на виконання постанови
Вищого адміністративного суду України від 26.02.2014 у справі № К/800/1302/14, враховуючи відсутність по)
годження землекористувача, а також те, що земельна ділянка відповідно до таблиці 17 рішення Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 «Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста» (зі змінами та доповнення)
ми) розташована в межах озеленених територій, що резервуються для розвитку мережі зелених насаджень
загального користування на період після 2010 року (біля с. Чапаєвка), керуючись Законом України «Про мо)
раторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та
інших населених пунктах», статтями 9, 116, 118 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянці�Мел�оєдовій

Олені�Геор�іївні���пров.�Залежном�,�18-д���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва

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

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(справа�А-21159).

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 надання дошкільному навчальному закладу № 533 
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації будівель 

і споруд закладу освіти на просп. Оболонському, 15)в 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 608/1472 від 2 червня 2015 року
Відповідно до статей 9, 92, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та розглянув)
ши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�дош�ільном��на-

вчальном��за�лад��№ 533�для�обсл��ов�вання

та�е�спл�атації�б�дівель�і�спор�д�за�лад��осві-

ти�на�просп.�Оболонсь�ом�,�15-в�в�Оболон-

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

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

ва�Д-6022,�заява�ДЦ�№ 01026-000143766-014

від�08.08.2014).

2.�Надати�дош�ільном��навчальном��за�ла-

д��№ 533,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о

рішення,���постійне��орист�вання�земельн��ді-

лян���площею�0,9917��а�(�адастровий�номер

8000000000:78:092:0002)�для�обсл��ов�вання

та�е�спл�атації�б�дівель�і�спор�д�за�лад��осві-

ти�на�просп.�Оболонсь�ом�,�15-в�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Дош�ільном��навчальном��за�лад��№ 533:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

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

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

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

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

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

поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�ра-

їни.

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

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�від�11.07.2012�№ 8985/0/18-3/19-12,�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�санітарно-епідеміоло�ічної�стан-

ції�від�01.02.2012�№ 589,�Головно�о��правлін-

ня�Держзема�ентства���м.�Києві�від�11.04.2014

№ 19-26-0.31-1786/2-14.

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.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим

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

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

тей�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 передачу 
громадянину Векличу Олексію Максимовичу 

у власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Залежному, 28)а у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 610/1474 від 2 червня 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��ромадянин��Ве�-

лич��Оле�сію�Ма�симович��для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Залежном�,�

28-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови,�справа�№�А-18017).

2.�Передати��ромадянин��Ве�лич��Оле�сію

Ма�симович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,���власність�земельн��ділян��

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

8000000000:90:061:0041)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Залежном�,�

28-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Ве�лич��Оле�сію�Ма�симо-

вич�:

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�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мова-

ми�і�обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до��-

ментами,�що�дають�право�на�ви�онання�під-

�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержани-

ми�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

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�роботи�з�інженерної�під�отов-

�и�території�по�захист��її�від�підтоплення�та�за-

топлення�повеневими�водами,�по�одивши�їх��

встановленом��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�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�12.06.2008

№ 19-7471,��ом�нальної�ор�анізації�«Центр�міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри»�від�13.09.2007

№ 14-4780,�дочірньо�о�підприємства�«Інсти-

т�т�Генерально�о�план��міста�Києва»�від

12.02.2008�№ 460,�Державно�о��правління�охо-

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

в�м.�Києві�від�26.01.2012�№ 05-08/299,�Голов-

но�о��правління�земельних�рес�рсів�від�08.08.2012

№ 05-8858.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

м��здійснювався�перший�або�чер�овий�платіж,�розстрочення�платеж��за�придбання�земельної

ділян�и�припиняється.�В�та�ом��разі�протя�ом�наст�пно�о�дня�з�момент��припинення�розстро-

чення�платеж��по��пець�зобов’язаний�сплатити�решт��(залишо�)�вартості�земельної�ділян�и.

14.�У�до�оворі���півлі-продаж��земельної�ділян�и�встановити�обтяження�права�власності�по-

��пця�на�земельн��ділян���шляхом�на�ладення�заборони�на�розпорядження�земельною�ділян-

�ою,�в�том��числі�продаж�або�інше�відч�ження�по��пцем�земельної�ділян�и�та/або�інших�речо-

вих�прав�на�земельн��ділян���до�повно�о�розрах�н���за�неї�з�ідно�з��мовами�до�овор����півлі-

продаж�,�зо�рема�заборонити:

— ��ладати�до�овори���півлі-продаж�,�міни,�дар�вання�або�іншо�о�відч�ження�земельної�ді-

лян�и,�а�та�ож�передавати�земельн��ділян���в�застав��(іпоте��)�та�до�стат�тно�о��апітал��юри-

дичних�осіб;

— здійснювати�поділ�земельної�ділян�и�або�її�об’єднання�з�іншими�земельними�ділян�ами;

— ��разі�передачі�по��пцем�земельної�ділян�и�в�оренд��надавати�з�од��орендарям�на�заста-

в��(іпоте��)�права�оренди�земельної�ділян�и,�а�та�ож�на�передач��(внесення)�права�оренди�зе-

мельної�ділян�и�до�стат�тно�о��апітал��юридичних�осіб;

— ��ладати�до�овори�с�перфіцію�та�вчиняти�б�дь-я�і�інші�дії�та�правочини,�я�і�мож�ть�спри-

чинити�або�пов’язані���майб�тньом��з�переходом�права�власності�на�земельн��ділян���до�інших

осіб.

Київський міський голова
В. Кличко
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У�підп�н�ті�8.11�п�н�т��8�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30�ве-

ресня�2010�ро���№ 787�«Про�ор�анізаційно-

правові�заходи,�пов’язані�з�ви�онанням�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09.09.2010�№ 7/4819

«Про�питання�ор�анізації��правління�районами

в�місті�Києві»�слова�та�цифри�«01�червня�2016

ро��»�замінити�словами�та�цифрами�«01�січня

2017�ро��».

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 30 вересня 2010 року № 787 
«Про організаційно)правові заходи, пов’язані з виконанням 

рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 
«Про питання організації управління районами в місті Києві»

Розпорядження № 410 від 9 червня 2016 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації

управління районами в місті Києві» та у зв’язку з необхідністю продовження терміну завершення заходів з
ліквідації юридичних осіб:

1.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��Київсь�ої

центральної�помісної�цер�ви�(релі�ійної��рома-

ди)�єван�ельсь�их�християн-баптистів�«Б�ди-

но��Єван�елія»���Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�зареєстровано�о�розпорядженням�Пред-

ставни�а�Президента�У�раїни���м.�Києві�від�08

липня�1992�ро���№ 594,�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

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

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�16�листопада�2015�ро���№ 1122

«Про�внесення�змін�до�розпорядження�Пред-

ставни�а�Президента�У�раїни���м.�Києві�від�08

липня�1992�ро���№ 594�«Про�реєстрацію�ста-

т�т��Київсь�ої�центральної�помісної�цер�ви�(ре-

лі�ійної��ромади)�єван�ельсь�их�християн-бап-

тистів�«Б�дино��Єван�елія»���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва».
Голова В. Кличко

Про реєстрацію змін до Статуту Київської центральної помісної
церкви (релігійної громади) євангельських 

християн)баптистів «Будинок Євангелія»у Подільському районі
м. Києва, зареєстрованого розпорядженням Представника 

Президента України у м. Києві від 08 липня 1992 року № 594
Розпорядження № 411 від 9 червня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву
пресвітера Київської центральної помісної церкви (релігійної громади) євангельських християн)баптистів
«Будинок Євангелія» у Подільському районі м. Києва від 03 квітня 2016 року та протокол загальних зборів ре)
лігійної громади від 25 березня 2016 року № 2:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�-

ви�на�честь�Преподобно�о�Романа�Солод�оспівця���Дарниць�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації «Релігійна 
громада Української Православної Церкви на честь 

Преподобного Романа Солодкоспівця у Дарницькому районі 
м. Києва»

Розпорядження № 413 від 9 червня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши за)

яву громадян від 12 лютого 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 1 2 лютого 2016
року № 1:

1.�Унести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�02�березня�2007

ро���№ 208�«Про�реєстрацію�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�парафії�на�честь�святої�цариці�Та-

мари�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�У�раїн-

сь�ої�Православної�Цер�ви»�та�і�зміни:

Про внесення змін 
до розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 02 березня 2007 року № 208 «Про реєстрацію 
Статуту релігійної громади парафії 

на честь святої цариці Тамари в Оболонському районі м. Києва
Української Православної Церкви»

Розпорядження № 414 від 9 червня 2016 року
Відповідно до стані 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву го)

лови Парафіяльної ради релігійної громади парафії на честь святої цариці Тамари в Оболонському районі 
м. Києва Української Православної Церкви від 12 квітня 2016 року та протокол Парафіяльних зборів релігій)
ної громади парафії на честь святої цариці Тамари в Оболонському районі м. Києва Української Православ)
ної Церкви від 06 березня 2016 року № 2/2016:

Про зміни у посадовому складі Комісії з розгляду документів
щодо надання дозволу підприємствам та організаціям 

громадських організацій інвалідів на право користування 
пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової 

допомоги та дотацій
Розпорядження № 401 від 9 червня 2016 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи Комісії з розгляду докумен)
тів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право корис)
тування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій:

Абзац�шостий�посадово�о�с�лад��Комісії�з

роз�ляд��до��ментів�щодо�надання�дозвол�

підприємствам�та�ор�анізаціям��ромадсь�их

ор�анізацій�інвалідів�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання,�отримання�пози�,

фінансової�допомо�и�та�дотацій,�затвердже-

но�о�розпорядженням�ви�онавчою�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�04�червня�2014�ро���№ 719

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�18�березня�2015�ро-

���№ 227),�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«Головний�е�ономіст�відділ��з�питань�роз-

вит���реально�о�се�тор��е�ономі�и�та�діяль-

ності��ом�нальних�підприємств��правління��о-

ординації�ре�іональної�е�ономічної�політи�и

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)».

Голова В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
��за�олов���розпорядження�слова�«релі�ійної

�ромади�парафії�на�честь�святої�цариці�Тама-

ри�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої

Православної�Цер�ви»�замінити�словами�«ре-

лі�ійної�ор�анізації�«релі�ійна��ромада�парафії

на�честь�Святої�цариці�Тамари�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої�Православної

Цер�ви»;

��те�сті�розпорядження�слова�«релі�ійної

�ромади�парафії�на�честь�святої�цариці�Тама-

ри�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�У�раїн-

сь�ої�Православної�Цер�ви»�замінити�слова-

ми�«релі�ійної�ор�анізації�«релі�ійна��ромада

парафії�на�честь�Святої�цариці�Тамари�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої�Пра-

вославної�Цер�ви».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�парафії�на�честь�святої�цариці�Та-

мари�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�У�ра-

їнсь�ої�Православної�Цер�ви,�зареєстровано-

�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�02�березня�2007�ро��

№ 208,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

�афе-ресторан��на�в�л.�Командарма�Уборе-

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

ва�А-19822).

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�дозвіл:

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

єнтовною�площею�0,0549��а�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�об’є�тів�тор�о-

во�о�призначення�на�в�л.�Командарма�Уборе-

вича���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�щодо

можливості�її�продаж��або�продаж��права�орен-

ди�на�неї�на�земельних�тор�ах.

2.2.�На�розроблення�до��ментації�із�земле-

�строю�та�іншої�до��ментації,�передбаченої�за-

�онодавством�У�раїни,�необхідної�для�під�о-

тов�и�зазначеної�земельної�ділян�и�до�прода-

ж��на�земельних�тор�ах.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації):

3.1.�Проінформ�вати�фізичн��особ� —�під-

приємця�К�с��Ірин��Василівн��про�прийняття�цьо-

�о�рішення.

3.2.�Вжити�ор�анізаційних�заходів,�пов’яза-

них�з�під�отов�ою�та�проведенням�земельних

тор�ів�з�продаж��земельної�ділян�и�орієнтов-

ною�площею�0,0549��а�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�об’є�тів�тор�ово-

�о�призначення�на�в�л.�Командарма�Убореви-

ча���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)�при�по�одженні�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и,�за-

значеної�в�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�цьо�о�рі-

шення,�забезпечити�надання�Департамент�

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

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

жавної�адміністрації)�містоб�дівних��мов�і�об-

межень�її�заб�дови.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову фізичній особі — підприємцю Кусі Ірині Василівні 
в поновленні договору оренди земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 
кафе)ресторану на вул. Командарма Уборевича 

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

(або права оренди на них) на земельних торгах
Рішення Київської міської ради № 613/1477 від 2 червня 2015 року

Відповідно до статей 9, 93, 127, 134)136 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про
оренду землі», пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської
міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 «Про врегулювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві»
(із змінами і доповненнями), розглянувши клопотання фізичної особи — підприємця Куси Ірини Василівни
від 11.08.2010 про поновлення договору оренди земельної ділянки та враховуючи те, що орендарем не вико)
нано умов договору оренди земельної ділянки, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�фізичній�особі —�підприємцю

К�сі�Ірині�Василівні�в�поновленні�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�23.10.2008�№ 75-

6-00429�площею�0,0549��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:741:0019)�на�в�л.�Командарма

Уборевича���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою

та�с�б’є�том�підприємниць�ої�діяльності —�фі-

зичною�особою�К�сою�Іриною�Василівною�на

підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

31.10.2006�№ 225/282�«Про�передач��земель-

ної�ділян�и�с�б’є�т��підприємниць�ої�діяльно-

сті —�фізичній�особі�К�са�Ірині�Василівні�для

б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ, óòâîðåíà ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02.04.2015 ¹ 307 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
11.03.2016 ðîêó ¹ 129) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ¹ 865/865 â³ä 26.12.2014 ðîêó,
îãîëîøóº ïðî ðåçóëüòàòè êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ
áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à
òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ.

Ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ
ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó
êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ âèçíàíî:

1. ÆÁÊ "Âîñõîä" (âóë. Åíòóç³àñò³â, 29/2);
2. ÆÁÊ "Ñëîâî-2" (Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà, 6);
3. ÎÑÁÁ "Êèòà¿â" (ïðîñï. Íàóêè, 94/5);
4. ÆÁÊ "Ïðèáîðèñò-2" (áóëüâ. Êîëüöîâà, 11);
5. ÆÁÊ "Ð³÷êîâèê-4" (âóë. Ãðàäèíñüêà, 6à);
6. ÆÁÊ "Êâàçàð-6" (âóë. Ëóê'ÿí³âñüêà, 11);
7. ÎÑÁÁ" Ãîí÷àðà 35" (âóë. Î.Ãîí÷àðà, 35);
8. ÎÑÁÁ "Êàøòàí" (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 94);
9. ÎÑÁÁ "Àíòîíîâè÷à, 122" (âóë. Ãîðüêîãî, 122);
10. ÎÑÁÁ "Ãàøåêà 18" (âóë. Ãàøåêà, 18);
11. ÆÁÊ "Ð³÷êîâèê-2" (âóë. Çàêðåâñüêîãî, 85);
12. ÎÑÁÁ "Ïå÷åðñüê" (âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 4â);
13. ÆÁÊ "Òåõí³êà" (ïðîñï. Ïåðåìîãè, 25);
14. ÆÁÊ "Ïå÷åðñüêèé-5" (Äàðíèöüêèé áóëüâàð, 9);
15. ÎÑÁÁ "Ä³ì-Ðàíîê" (âóë. Âåðíàäñüêîãî, 57);
16. ÆÁÊ "Òåìï-10" (âóë. Âèøãîðîäñüêà, 40/14);
17. ÆÁÊ "Çíàííÿ ÀÍÓ" (âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî 88-92);
18. ÆÁÊ "Àðñåíàëåöü-30" (âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 17);
19. ÎÑÁÁ "Ïåðøèé áóäèíîê" (âóë. Á. Ãìèð³, 5);
20. ÎÑÁÁ "×àâäàð 2" (âóë. ª.×àâäàð, 2);
21. ÎÑÁÁ "Àâòîòðàíñïîðòíèê-2" (âóë. Çîä÷èõ, 60/1);
22. ÎÑÁÁ "Ôàâîðèò" (ïðîñï. Ã. Ñòàë³íãðàäó, 12º, 12æ);
23. ÆÁÊ "Çâàðþâàëüíèê-1" (Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 13);
24. ÎÑÁÁ "Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, 27" (âóë. Â. Æèòîìèðñüêà, 27);
25. ÆÁÊ "Ñóäíîáóä³âåëüíèê-22" (âóë. Ëàâðóõ³íà, 11à);
26. ÎÑÁÁ "Â³êòîð³ÿ" (âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 17á);
27. ÒÑÁÁ "ÌÆÊ-10" (âóë. Ãîðüêîãî, 103à);
28. ÆÁÊ "Ñóäíîáóä³âíèê-16" (âóë. Êàøòàíîâà, 10, 14á);
29. ÆÁÊ "Ìåòðîáóä³âíèê-3" (âóë. Âåðáèöüêîãî, 14á);
30. ÆÁÊ "Äîìîáóä³âíèê ¹3" (âóë. Ì.Ðàñêîâî¿ (Ñâåðñòþêà ªâãåíà), 8à);
31. ÆÁÊ "Àâ³àòîð-17" (âóë. ²ðï³íñüêà, 63à);
32. ÎÑÁÁ "Àâ³àòîð 4 (ïðîñï. Ïåðåìîãè, 93);
33. ÆÁÊ "Ñòð³ëà-3" (âóë. Ã. Òèìîôåºâî¿, 4);
34. ÆÁÊ "Ïëàíîâèê" (âóë. Ëàâðñüêà, 4áâ);
35. ÆÁÊ "Ïðèáîðèñò 5" (âóë. Ëóê'ÿí³âñüêà, 21);
36. ÆÁÊ "Ìîëîä³æíèé" (ïðîñï. Ïåðåìîãè, 43á);
37. ÎÑÁÁ "ÌÆÊ Ãîðüêîãî 165" (âóë. Ãîðüêîãî, 165);
38. ÆÁÊ "Ìîëîä³æíèé-9" (âóë. Æìåðèíñüêà, 36);
39. ÆÁÊ "Îêòàâà-2" (âóë. Áåðåòò³, 3);
40. ÎÑÁÁ "Ìàÿê-6" (âóë. Êàøòàíîâà, 15, 15à,15á);
41. ÆÁÊ "Ìîëîä³æíèé-11" (ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 30à);
42. ÎÑÁÁ "Îñîêîðêè-Êè¿â" (âóë. Á.Ãìèð³, 3);
43. ÆÁÊ "Äí³ïðîñüêèé-2" (âóë.Øîëîì Àëåéõåìà, 14);
44. ÆÁÊ "Çâ'ÿçê³âåöü, 3" (âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 39/48);
45. ÎÑÁÁ "Â³äðîæåííÿ" (âóë. Øîëîì Àëåéõåìà, 16); 
46. ÎÑÁÁ "ÒÅÌÏ-6" (âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 37);
47. ÆÁÊ "Ñóäíîáóä³âíèê-7" (âóë. Ïðèð³÷íà, 19-ã);
48. ÎÑÁÁ "Êè¿âåíåðãî" (âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 12);
49. ÎÑÁÁ "Îáåð³ã íà Ïîçíÿêàõ" (ïðîñï. Áàæàíà, 16);
50. ÆÁÊ "Äí³ïðîâ³ õâèë³" (âóë. Åíòóç³àñò³â, 47);
51. ÆÁÊ "²ñêðà" (âóë. Òóëü÷èíñüêà, 3);
52. ÆÁÊ "Õ³ì³ê-15" (âóë. Áèêîâà, 7);
53. ÆÁÊ "Êðèñòàë-18" (âóë. Áàëüçàêà, 46, âóë. Áåðåòò³, 16);
54. ÎÑÁÁ "ÆÁÊ-28" (âóë. Ê.Á³ëîêóð, 5/17);
55. ÆÁÊ "Àâòîìàò-2" (âóë. Ëóê’ÿí³âñüêà, 27);
56. ÒÑÁÁ "Õóäîæíèê" (âóë. Â.Âàñèëüê³âñüêà, 124);
57. ÎÑÁÁ "Ïðîñïåð³ò³ Õîóì" (âóë. Ðîñ³éñüêà, 45á);
58. ÎÑÁÁ "Ìîòîð" (âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, Çà);
59. ÆÁÊ "Îá÷èñëþâà÷-11" (âóë. ß.Êîëîñà, 4á);
60. ÎÑÁÁ "Äàíüêåâè÷à-10" (âóë. Äàíüêåâè÷à, 10);
61. ÒÑÁ "Ô³çèê" (Ñòðàòåã³÷íå Øîñå, 15);
62. ÆÁÊ "Àâòîòðàíñïîðòíèê-5" (âóë. Áàëüçàêà, 10).

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â — 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî

ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
— îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
— äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó

ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
— â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿

îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ
ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

— ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
— â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ

ìàéíà, à ñàìå:
— ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò

îðåíäè;
— àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
— åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
— ³ â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó
³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè
íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

— óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

— ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
— ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
— äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
— êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
— áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
— êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó

äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
— çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî

ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà
30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

— çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà
ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè

ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 13.07.2016 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,

êàá. 522 îá 14.30. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì
ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè
îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà
êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — 08.07.2016
(êàá. 510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî
18.00; â ïò.— ç 9.00 äî 16.45.

26.07.2016 î 09.00 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8,

êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 36) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/6324/16

çà ïîçîâîì Ô³çè÷íî¿ îñîáè — ï³äïðèºìöÿ Òîðîõò³é Çåìô³ðè ×èíã³çîâíè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî

âèçíàííÿ íå÷èííèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ â³ä 17.03.2016 ¹237/237, çîáîâ'ÿçàííÿ â÷èíèòè ä³¿.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñêàñîâóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè õóäîæíüîãî

êåð³âíèêà Óêðà¿íñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷íîãî àíñàìáëþ "Êàëèíà" ó

çâ'ÿçêó ç äîïóùåííÿì òåõí³÷íî¿ ïîìèëêè â îãîëîøåíí³ êîíêóðñó.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó
îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ñïîðòèâíîãî çàëó â áóä³âë³ øêîëè-³íòåðíàòó ¹19 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á³ëèöüêà,55,
ïëîùà 166,70êâ.ì., âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2436800,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 3%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü
îðåíäè -6092,00 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà, 35, òåë. 425-03-60.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë. , 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909214 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1200 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïøåíè÷í³é, 9 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:550:0005) â³ä 28 âåðåñíÿ 2009 ðîêó
íà ³ì'ÿ Ðîìàíîâà Þð³ÿ Âàñèëüîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909211 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1200 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë.Ïøåíè÷í³é,12 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:550:0016) â³ä 28 âåðåñíÿ 2009 ðîêó
íà ³ì'ÿ Òêà÷óêà Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÒÎÂ "Ïðîåêò Ê" (37394461) ïîâ³äîìëÿº ïðî âòðàòó îðèã³íàëó äåêëàðàö³¿ ïðî

ãîòîâí³ñòü îá'ºêòà äî åêñïëóàòàö³¿, çàðåºñòðîâàíîþ Äåïàðòàìåíòîì Äåðæàâíî¿

àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì.Êèºâ³,ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÊÂ 142152050321.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé åâàêóéîâàíèé ó 1986 ðîö³ ³ç çîíè â³ä÷óæåííÿ, êàòåãîð³ÿ 2,

ñåð³ÿ Á, ¹ 108628 íà ³ì’ÿ Ñàôðîíîâî¿ ²ðèíè Âîëîäèìèð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ
ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîç-
ì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàí-
ñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ ÌÀ "Êè¿â" (Æóëÿíè) (òåë. 339-26-77)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

105,60 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêèé, 81 ë³ò. Þ (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâà-
ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 6456,80 12913,59

ð/ð:260043011721 ÏÀÒ Äåðæàâíèé
îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè ÌÔÎ 300465

ªÄÏÎÓ: 011315514

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (òåë. 279-20-31)

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
74,30 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ñèðåöüêà, 25

ë³ò. Â êîðï. 1 (1 ïîâåðõ)

36,6 êâ. ì — Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

11427,83 22855,66

ð/ð: 26002300236809 ÒÂÁÂ
¹ 10026/0104 ô³ë³ÿ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³
ÀÒ "Îùàäáàíê" ÌÔÎ: 322669 ªÄÐÏÎÓ:

23390156

37,7 êâ. ì — ²íøå âèêîðèñòàííÿ íå-
ðóõîìîãî ìàéíà (âèðîáíè÷³ ïðèì³-

ùåííÿ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé ðèíîê" (òåë. 234-92-07)

3
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
34,15 êâ. ì çà àäðåñîþ: Áåññàðàáñüêà ïë. 2

(2 ïîâåðõ)

Êàôå ç ðåàë³çàö³ºþ ï³äàêöèçíèõ òî-
âàð³â 32478,33 64956,66

ð/ð: 26007014061808 ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê"
â ì. Êèºâ³ ÌÔÎ: 380333 ªÄÐÏÎÓ:

05587984

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" (òåë. 238-44-00)

4*
×àñòèíà ïðèì³ùåííÿ â ïåðåõîä³ âåñòèáþëþ

¹ 1 ñò. ì. Àêàäåìì³ñòå÷êî çàãàëüíîþ ïëîùåþ
5,25 êâ. ì

ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³-
òåíó òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà çì³øàíî¿
òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðî-

äîâîëü÷èìè òîâàðàìè

10674,2 21348,4 ð/ð 26006032079400 ÏÀÒ "ÓêðÑèááàíê"
ÌÔÎ: 351005 ªÄÐÏÎÓ: 03328913

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

* Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ "Ïðî ìåòðîïîë³òåí"—
"íîðìàòèâí³ àêòè"—"òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ".

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

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíàâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëà-
òà çà 1 êâ.ì,

ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè,
ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× —ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1

Îêðåìî
ðîçòàøî-
âàí³ áó-

ä³âë³

Ðà¿ñè Îê³ïíî¿
âóë. 6

ÇÍÇ ¹ 128
259,83

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß
Ô²ÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ,
Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ßÊÎÃÎ
ÑÏÐßÌÎÂÀÍÀ ÍÀ
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²Þ ÒÀ

ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÇÀÍßÒÜ
Ð²ÇÍÈÌÈ ÂÈÄÀÌÈ ÑÏÎÐÒÓ

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.01.2016

3%

29.92 çà 1 ãîä.

598,44 çà
1 äîáó

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà,
ó ãðí

710,60
(Ïí-Ïò: 17.15-22.00)

Äîáîâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí
1196,88
(Ñá, Íä)
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 48171

22 ÷åðâíÿ 2016 ð.

¹66(4836)

16

ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

Íà â³äêðèòò³ ïàì’ÿòíèêà áóëè ïðèñóòí³ íàùàä-

êè Àíäð³ÿ Ìàëèøêà, ïî÷åñí³ ãîñò³, ìåøêàíö³

ñòîëèö³. Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé ó÷àñíèêè çàõî-

äó ÷èòàëè òâîðè ïîåòà, à ó âèêîíàíí³ õîðó

³ì. Âåðüîâêè ïðîëóíàâ ïîïóëÿðíèé ó íàðîä³

«Êè¿âñüêèé âàëüñ», àâòîðîì ÿêîãî áóâ Àíäð³é

Ñàì³éëîâè÷.

Àíàñòàñ³ÿ ÕÀËÅÖÜÊÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

²ÄÅß âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà Àíäð³þ Ìàëèøêó
âèíèêëà ó íàéáëèæ÷îãî äðóãà ïîåòà — Äìèòðà Ïàâ-
ëè÷êà, à ï³äòðèìàëà éîãî Ìàëà Àêàäåì³ÿ Íàóê íà ÷î-
ë³ ç ïðåçèäåíòîì Ñòàí³ñëàâîì Äîâãèì. Òàêîæ äî ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêòó äîëó÷èâñÿ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò
³ì. Ì. Äðàãîìàíîâà íà ÷îë³ ç ðåêòîðîì Â³êòîðîì Àí-
äðóùåíêîì.

²í³ö³àòîðàìè çàõîäó òà ïî÷åñíèìè ãîñòÿìè áóëè:
ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò, ì³í³ñòð êóëüòóðè Óêðà¿íè ªâãåí
Íèùóê, ì³í³ñòð îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè Ë³ë³ÿ Ãðè-
íåâè÷, â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ïàâëî Ðîçåíêî,
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîëóíàâ ã³ìí Óêðà¿íè, ïàòð³àðõ
Ô³ëàðåò îñâÿòèâ ïàì’ÿòíèê. Äìèòðî Ïàâëè÷êî ïî-
äÿêóâàâ ñêóëüïòîðó Ðîìàíó Çàõàð÷óêó, àðõ³òåêòîðó
Ëåîí³äó Ìàëîìó òà âñ³ì ³íøèì çà ï³äòðèìêó. «Àí-
äð³é Ìàëèøêî áóâ ãðîìàäñüêèì ä³ÿ÷åì, ÿêèé íå ìîâ-
÷àâ, êîëè òðåáà áóëî ãîâîðèòè, — ñêàçàâ Äìèòðî Ïàâ-
ëè÷êî ³ ïðîäîâæèâ, — ñüîãîäí³ íàì íàëåæèòü çãàäà-
òè íàéâàæëèâ³ø³ äëÿ íàøîãî ÷àñó òâîðè Àíäð³ÿ Ìà-
ëèøêà — öå ÷èñëåíí³ çâ³òè îíóêà é ñèíà ïåðåä ñâî-
¿ìè ïðåäêàìè».

Àíäð³é Ìàëèøêî â óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó óâ³é-
øîâ ÿê ïîåò-ï³ñíÿð ³ çàëèøèâ ó ñïàäîê ñï³ââ³ò÷èç-
íèêàì áëèçüêî 40 çá³ðîê, òîìó éîãî â³ðø³ é ï³ñí³
äàâíî ñïðèéìàþòüñÿ ÿê íàðîäí³.

«Ñüîãîäí³ â ïðîöåñ³ äåêîìóí³çàö³¿ ìè â³äêðèâà-
ºìî ïð³çâèùà íàøèõ ãåðî¿â. Êîæåí ç íèõ ëþáèâ Óêðà-
¿íó ïî-ñâîºìó, àëå ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî áåç Àíäð³ÿ
Ìàëèøêà íåçàëåæíà Óêðà¿íà íå ìîãëà á â³äáóòè-
ñÿ», — çàçíà÷èâ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ïàâëî Ðîçåí-
êî. — Ìè ùå áóäåìî â³äêðèâàòè ïàì’ÿòíèêè ³ áóäå-
ìî â³äðîäæóâàòè íàøó êóëüòóðó».

«Â³ðø³ òà ï³ñí³ Àíäð³ÿ Ìàëèøêà æèâóòü ïîâíî-
ö³ííèì æèòòÿì, âîíè â óñòàõ íàøîãî íàðîäó. ª ëþ-
äè, ÿê³ ñï³âàþòü ¿õ ³ íàâ³òü íå çíàþòü, õòî àâòîð öèõ
ðÿäê³â. Ñëîâà Àíäð³ÿ Ñàì³éëîâè÷à äëÿ íàñ ñüîãîäí³ —
öå «³ñïèò ñóìë³ííÿ». ß ñïîä³âàþñÿ, ùî êîæåí óêðà-
¿íåöü ïðîéäå ñâ³é «³ñïèò» òàê, ÿê ïðîéøîâ éîãî Àí-
äð³é Ìàëèøêî», — çàçíà÷èëà Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷.

«Ñàìå â öåé ÷àñ ïîâèíí³ ïîñòàâàòè íàø³ ñï³âö³,
íàø³ ãåðî¿. Êè¿â ³ Óêðà¿íà ÷åêàþòü íà ìîíóìåíò ãå-
ðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ³ ãåðîÿì ÀÒÎ. Ïàðê ³ì. À. Ìà-
ëèøêà ñòàíå ñïðàâä³ ñï³âî÷èì. ß âñ³õ â³òàþ ç ö³ºþ
ïîä³ºþ. Öå — õâèëÿ, ÿêà ìàº îáîâ’ÿçêîâî ïðîäîâæó-
âàòèñÿ», — ðîçïîâ³â ï³ä ÷àñ âèñòóïó ì³í³ñòð êóëüòó-
ðè Óêðà¿íè ªâãåí Íèùóê.

«Óïåðøå ìåí³ äîâåëîñÿ ïîáà÷èòè Àíäð³ÿ Ìàëèø-
êà ùå ó øê³ëüí³ ðîêè, — çãàäóº ïðåçèäåíò Ìàëî¿
Àêàäåì³¿ Íàóê Ñòàí³ñëàâ Äîâãèé. — Â³í ãîâîðèâ ç
íàìè ïðîñòîþ ìîâîþ ïðî ðå÷³, ùî íàñ, øêîëÿð³â,
õâèëþâàëè. Ìè ñëóõàëè, ÿê çà÷àðîâàí³, éîãî ïîåç³þ.
Ìè çíàëè ö³ â³ðø³, àëå âïåðøå âîíè ëóíàëè â àâòîð-

ñüêîìó âèêîíàíí³. Â³í âèïëåñêóâàâ ñëîâà íåíàâè-
ñò³ òà ëþáîâ³, çà ùî áóâ æîðñòîêî ïîêàðàíèé ðàäÿí-
ñüêîþ âëàäîþ. Òîä³ éîìó ïðèãàäàëè âèñòóï ó Ëüâî-
â³, íåñïðèéíÿòòÿ Êàãàíîâè÷à òà áàãàòî ³íøîãî».

«ÕÕ ñòîë³òòÿ ïîäàðóâàëî íàì áàãàòî â³äîìèõ ³ òà-
ëàíîâèòèõ óêðà¿íñüêèõ ïîåò³â ³ ïèñüìåííèê³â,— çà-
çíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåí-
êî. — Òâîðè Àíäð³ÿ Ñàì³éëîâè÷à â³äð³çíÿëèñÿ ïî-
åòè÷íîþ ñàìîáóòí³ñòþ òà ñâî¿ì áà÷åííÿì ñâ³òó. Íàì
íàäçâè÷àéíî ïðèºìíî, ùî â Êèºâ³ ñüîãîäí³ âñòàíîâèëè
ïàì’ÿòíèê òàê³é íåïåðåñ³÷í³é îñîáèñòîñò³, ÿê Àí-
äð³þ Ìàëèøêó. ß ñïîä³âàþñÿ, ùî êîæåí ïèøàòè-
ìåòüñÿ òèì, ùî ó íàñ ç’ÿâèâñÿ òàêèé îñåðåäîê êóëü-
òóðíîãî æèòòÿ. ß âïåâíåíà, ùî òóò â³äáóâàòèìóòüñÿ
÷èòàííÿ òà åêñêóðñ³¿».

Çîêðåìà, ç³ ñë³â Ãàííè Â³êòîð³âíè, ñòàëî â³äîìî,
ùî íåçàáàðîì ó ñòîëèö³ íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Òðî-
ºùèíà â³äêðèþòü ïàì’ÿòíèê ãåðîÿì ÀÒÎ. Òàêîæ òðè-
âàº îáãîâîðåííÿ ³äå¿ ñòâîðåííÿ â ì³ñò³ ïàíòåîíó ãå-
ðîÿì, à íà îñ³íü ïëàíóºòüñÿ îáëàøòóâàííÿ Àëå¿ ïðà-
âåäíèê³â é ìó÷åíèê³â ó Áàáèíîìó ßðó.

Íà â³äêðèòò³ ïàì’ÿòíèêà áóëè ïðèñóòí³ é íàùàä-
êè Àíäð³ÿ Ìàëèøêà, äåêëàìóâàëàñÿ éîãî ïîåç³ÿ, ó
âèêîíàíí³ õîðó ³ì. Âåðüîâêè ïðîëóíàâ «Êè¿âñüêèé
âàëüñ», àâòîðîì ÿêîãî áóâ â³äîìèé ïîåò.

Öÿ ïîä³ÿ º ñèìâîë³÷íîþ: íèí³ â äåðæàâ³ òðèâàº
ïðîöåñ äåêîìóí³çàö³¿, ³ âñå ÷àñò³øå ìè çâåðòàºìî
óâàãó íà âñå óêðà¿íñüêå, âñå á³ëüøå âëàäà ðîáèòü çà-
äëÿ òîãî, ùîá ãðîìàäÿíè ïèøàëèñÿ ñâî¿ì íàö³îíàëü-
íèì ìèíóëèì. Òîæ òàê³ çàõîäè º âàæëèâèìè äëÿ íà-
øî¿ êóëüòóðè, ñàìîáóòíîñò³ é ³ñòîð³¿. Ñë³ä ïèøàòè-
ñÿ çäîáóòêàìè âèäàòíèõ óêðà¿íö³â: ïàì’ÿòàòè ïî-
ïåðåäí³õ òà ï³äòðèìóâàòè ìîëîäèõ ³ òàëàíîâèòèõ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â �

Ó ïàðêó Àíäð³ÿ Ìàëèøêà 
â³äêðèëè ïàì’ÿòíèê ïîåòó
� Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü àâòîðà 

«Ï³ñí³ ïðî ðóøíèê» ³ áàãàòüîõ ³íøèõ òâîð³â
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