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Äî ê³íöÿ ðîêó ê³ëüê³ñòü
ì³ñöü ó äèòñàäî÷êàõ
Êèºâà çðîñòå 
íà 4 òèñÿ÷³

Ïðî öå â÷îðà ïîâ³äîìèëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåí-
êî ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè õîäó ðåêîí-
ñòðóêö³¿ äèòñàäêà ¹ 423 íà âóë.Äåã-
òÿð³âñüê³é, 43-à, ùî ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³.

«Ì³ñòî çä³éñíþº êîìïëåêñ çàõî-
ä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çá³ëüøåííÿ
ì³ñöü äëÿ äîøê³ëüíÿò. Ìîâà éäå ïðî
áóä³âíèöòâî íîâèõ (öüîãî ðîêó áóäå
ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ 5 îá’ºêò³â),
â³äíîâëåííÿ îêðåìèõ ãðóï ó äèòñàä-
êàõ, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ íå çà ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì, à òàêîæ ðå-
êîíñòðóêö³þ ³ñíóþ÷èõ çàêëàä³â ç³
çá³ëüøåííÿì ¿õ ïîòóæíîñò³»,— ïîÿñ-
íèëà âîíà.

Çîêðåìà, çà ñëîâàìè Ãàííè Ñòà-
ðîñòåíêî, äèòñàäîê ¹ 423, ÿêèé íå
âèêîðèñòîâóâàâñÿ çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì ìàéæå 20 ðîê³â, íå ëè-
øå â³äíîâëÿòü— çà ðàõóíîê íàäáó-
äîâè òðåòüîãî ïîâåðõó çá³ëüøàòü
éîãî ïîòóæí³ñòü ìàéæå íà ÷âåðòü—
äî 170-òè ì³ñöü.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ íàãàäà-
ëà,ùî ç ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ïðèì³ùåí-
íÿ äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà ïåðåáóâàëî â
îðåíä³ ÑÅÑ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó, à ç 2014 ðîêó âçàãàë³ íå åêñïëó-
àòóâàëîñÿ.

«Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè âëàäè òà
ì³ñöåâî¿ ãðîìàäè âäàëîñÿ ïîâåðíó-
òè çàêëàä äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³. ² ùîá ÿêíàéøâèäøå â³äêðèòè ñà-
äî÷îê äëÿ ä³òëàõ³â, öüîãî ðîêó ìè
ïåðåäáà÷èëè áëèçüêî 50 ìëí ãðí íà
éîãî ðåêîíñòðóêö³þ»,— äîäàëà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Çàïðîøóºìî 
äî «Øêîëè îá³çíàíîãî
êèÿíèíà»

Ñüîãîäí³ î 19.00 ó Êîëîíí³é çàë³
ÊÌÄÀ â³äáóäåòüñÿ ÷åðãîâà â³äêðè-
òà ëåêö³ÿ â «Øêîë³ îá³çíàíîãî êè-
ÿíèíà». ¯¿ òåìà — ðîçðàõóíîê âíåñ-
ê³â íà óòðèìàííÿ áóäèíêó òà ïðèáó-
äèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. Ïðàêòè÷í³ ðåêî-
ìåíäàö³¿ ó ïðîöåñ³ îáðàííÿ óïðàâ-
ëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿. Ïðîãðàìà çàõîäó:
ðîçðàõóíîê âíåñê³â òà ôîðìóâàííÿ
ïåðåë³êó ïîñëóã íà óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿—
Êîñòÿíòèí Ìåëüíèê, þðèñòêîíñóëüò
² êàòåãîð³¿ Öåíòðó íàâ÷àííÿ åôåê-
òèâíèõ êîìóí³êàö³é «Ïëàòôîðìà
êîìôîðòó» ïðè ÊÊ «Öåíòð êîìóíàëü-
íîãî ñåðâ³ñó»; ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä
ðîçðàõóíêó âàðòîñò³ ïîñëóã— Íàòà-
ëÿ Êîëîñîâà, êåð³âíèê Öåíòðó íà-
â÷àííÿ åôåêòèâíèõ êîìóí³êàö³é
«Ïëàòôîðìà êîìôîðòó» ïðè ÊÊ
«Öåíòð êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó»; ïðàê-
òè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ó ïðîöåñ³ îáðàí-
íÿ óïðàâëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿ àáî óïðà-
âèòåëÿ — Îëåêñ³é Òèõîíîâ, ðàäíèê
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàí-
òåëåºâà.

íîâèíè

ÏÎÍÀÄ äåñÿòèë³òòÿ òåðèòîð³ÿ
íàâêîëî ²ñòîðè÷íîãî ìóçåþ õî-
âàëàñÿ çà çåëåíèì áóä³âåëüíèì
ïàðêàíîì: ãðàí³òí³ ñõîäè, çáóäî-
âàí³ çà ïðîåêòîì Àâðààìà Ì³ëåöü-
êîãî, áóëè çàíåäáàí³ é ïåðåêðèò³
òîðãîâåëüíèìè ÿòêàìè. ² îñü, íà-
ðåøò³, ¿ì ïîâåðíóëè ïåðâîçäàí-
íèé âèãëÿä. Â³äòåïåð äî ìóçåþ,
ÿçè÷íèöüêîãî êàïèùà (äî ²Õ ñò.),
çàëèøê³â çàõèñíèõ âàë³â ì³ñòà Âî-
ëîäèìèðà (Õ-Õ²²² ñò.), ôóíäàìåí-
òó êíÿæèõ ïàëàö³â òà Äåñÿòèííî¿
öåðêâè, áðàòñüêî¿ ìîãèëè çàõèñ-
íèê³â Êèºâà, ÿê³ çàãèíóëè ï³ä ÷àñ
íàá³ãó Áàòèÿ ó 1240 ðîö³, ïàì’ÿò-
êè ïðèðîäè — ëèïè, ïîñàäæåíî¿
Ïåòðîì Ìîãèëîþ â 1635-ìó, âè-
äîâîãî ìàéäàí÷èêà âåäóòü â³ä-
íîâëåí³ äîð³æêè ç ï³ùàíèêà.

Öå ñòàëî ìîæëèâèì, êîëè îá’ºä-
íàëèñÿ ãðîìàäà, âëàäà é ìåöå-
íàòè. ²äåÿ ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó
«Çðîáèìî ðàçîì» âèíèêëà ó ÃÎ
«Àíäð³¿âñüêî-ïåéçàæíà ³í³ö³àòè-
âà», ÿêó î÷îëþº Ìàðèíà Ñîëîâéî-
âà. ¯¿ ï³äòðèìàëè Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî òà Ì³í-
êóëüò Óêðà¿íè. À âò³ëèòè â æèòòÿ
çàäóì âäàëîñÿ çàâäÿêè íåáàéäó-
æèì êèÿíàì, çîêðåìà ìåöåíàòó
Â’ÿ÷åñëàâó Ìîñêàëåâñüêîìó, ÿêèé
çä³éñíþº ðåêîíñòðóêö³þ çà âëàñ-
í³ êîøòè.

«Ó Êèºâ³ â³äðîäæóºòüñÿ ³íñòè-
òóò ìåöåíàòñòâà, ïîâåðòàþòüñÿ
êðàù³ éîãî òðàäèö³¿,— çàçíà÷èëà

Ìàðèíà Ñîëîâéîâà.— Ãðîìàäà ìàº
íàäàòè âîòóì äîâ³ðè é ïîâåðíóòè
â³ðó â òå, ùî º ëþäè, ÿê³ ëþáëÿòü
ñâîº ì³ñòî é ãîòîâ³ âêëàäàòè â íüî-
ãî êîøòè».

Íàãàäàºìî, ùî â òðàâí³ äî ìå-
ðà Êèºâà çâåðíóâñÿ ãîëîâà ÃÎ «Ãðî-
ìàäñüêèé íàãëÿä» Äìèòðî Ôåäî-
ðåíêî ³ç çàÿâîþ, áóö³ìòî ðîáîòè
íà Ñòàðîêè¿âñüê³é ãîð³ âåäóòüñÿ
áåç ïîâíîãî êîìïëåêòó äîçâ³ëü-
íî¿ òà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.
Â³äïîâ³äí³ ñòðóêòóðè ÊÌÄÀ ïå-
ðåâ³ðèëè çàêîíí³ñòü ïðîâåäåííÿ
çàõîä³â á³ëÿ Äåñÿòèííî¿ öåðêâè.
Æîäíèõ ïîðóøåíü íå áóëî çíàé-
äåíî. ßê çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ, «ïå-
ðåâ³ðÿâñÿ êîæåí ïàï³ðåöü, êîæíà
ë³òåðà â íüîìó. ² ñüîãîäí³øí³é
êðîê ìîæíà íàçâàòè ñâÿòîì â³ä-
íîâëåííÿ äîâ³ðè».

Â³äêðèâàþ÷è îíîâëåí³ ñõîäè,
ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî çà-
çíà÷èâ, ùî êîæåí êèÿíèí õî÷å,
ùîá íàøå ì³ñòî âèãëÿäàëî ãàð-
íèì, ñó÷àñíèì ³ âîäíî÷àñ çáåð³-
ãàëî ñâîþ ³ñòîð³þ ³ àðõ³òåêòóðó. Ó
êâ³òí³ íà çàñ³äàíí³ ïðîåêòó ñï³ëü-

íî¿ ä³¿ «Çðîáèìî ðàçîì» áóëî îá-
ãîâîðåíî ³í³ö³àòèâó áëàãîóñòðîþ
òåðèòîð³¿ ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ. Ó
ðàìêàõ ïåðøî¿ ÷åðãè, îêð³ì â³ä-
íîâëåííÿ ãðàí³òíèõ ñõîä³â, óêð³-
ïèëè ï³äï³ðíó ñò³íó ñõèëó, â³äíî-
âèëè ãðàí³òíèé ïàðêàí ³ç ÷àâóí-
íèìè âñòàâêàìè, à òàêîæ ñòàðî-
âèíí³ ë³õòàð³. Ðåêîíñòðóêö³þ âñ³º¿
òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ
Óêðà¿íè çàïëàíîâàíî çàâåðøèòè
äî 16 âåðåñíÿ.

Äî ðå÷³, ï³ä ÷àñ ðåìîíòó ñõîä³â
á³ëÿ Äåñÿòèííî³ öåðêâè áóëî çíàé-
äåíî ÷àñòèíó ï³âäåííîãî ïàëàöó
êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, ïîáóäîâàíî-
ãî â Õ ñòîë³òò³. Çà ñëîâàìè íàóêî-
âîãî ñï³âðîá³òíèêà ²íñòèòóòó àð-
õåîëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè Â³òàë³ÿ Êî-
çþáè, ôóíäàìåíò ïàëàöó — äóæå
ö³ííèé äëÿ ³ñòîð³¿ Êèºâà, îñê³ëü-
êè º íàéäàâí³øîþ êàì’ÿíîþ ñïî-
ðóäîþ ïåð³îäó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ â
Ñõ³äí³é ªâðîï³. Ñïî÷àòêó ïëàíó-
âàëîñÿ îáðîáèòè öþ ñò³íó õ³ì³÷-
íèìè ðåàãåíòàìè é, ïîì³ñòèâøè
ï³ä ñêëî, ìóçå¿ô³êóâàòè, àëå åêñ-
ïåðòè íàñòîÿëè íà òîìó, ùîá çíà-
õ³äêó ïîêè ùî çàêîíñåðâóâàòè,

òîáòî çàñèïàòè çåìëåþ, îñê³ëü-
êè â Óêðà¿í³ íàðàç³ íåìàº í³ â³ä-
ïîâ³äíèõ ïðåïàðàò³â, í³ â³äïîâ³ä-
íèõ òåõíîëîã³é. Õî÷à ìåöåíàò
Â’ÿ÷åñëàâ Ìîñêàëåâñüêèé ãîòî-
âèé ô³íàíñóâàòè ìóçåºô³êàö³þ
ñåíñàö³éíî¿ çíàõ³äêè.

Ó ïëàíàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó —
â³äíîâëåííÿ îðèã³íàëüíèõ ë³õòà-
ð³â (çà êðåñëåííÿìè À. Ì³ëåöüêî-
ãî), îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿, âñòà-
íîâëåííÿ íîâèõ ëàâîê òà óðí, óäî-
ñêîíàëåííÿ çîí â³äïî÷èíêó òà îã-
ëÿäîâèõ ìàéäàí÷èê³â.

Ìåð ñòîëèö³ òàêîæ â³äçíà÷èâ,
ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäóòü â³ä-
êðèò³ íîâ³ ñõîäè ç Ïåéçàæíî¿ àëå¿
äî óðî÷èùà Ãîí÷àð³-Êîæóì’ÿêè.
À Â’ÿ÷åñëàâ Ìîñêàëåâñüêèé ó÷îðà
àíîíñóâàâ íîâèé ïðîåêò — çàâåð-
øåííÿ áóä³âíèöòâà Òåàòðó íà Ïî-
äîë³.

Äî ñëîâà, çàãàëüíà  ñóìà, âèä³-
ëåíà ìåöåíàòîì íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìó-
çåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè — áëèçüêî 19
ìëí ãðí. Óæå âêëàäåíî 10 ì³ëü-
éîí³â. Ëèøå íà â³äíîâëåííÿ äî-
ð³æîê âèòðàòèëè 4 ìëí ãðí �

Êîëè ãðîìàäà, âëàäà 
òà á³çíåñ ðàçîì
� Äî âåðåñíÿ â ñòîëèö³ ðåêîíñòðóþþòü âñþ òåðèòîð³þ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿

Óêðà¿íè

Ó÷îðà â ñòîëèö³ óðî-
÷èñòî â³äêðèëè â³ä-
íîâëåí³ ãðàí³òí³ ñõî-
äè, ùî âåäóòü ç âóëèö³
Âîëîäèìèðñüêî¿ äî
Êè¿âñüêîãî Äèòèíöÿ,
Ãðàäó Êèÿ, ³ñòîðè÷íî¿
ðåçèäåíö³¿ êíÿçÿ Âî-
ëîäèìèðà, ôóíäàìåí-
òó Äåñÿòèííî¿ öåðêâè.
Çàâäÿêè ìåöåíàòñüê³é
äîïîìîç³ Â’ÿ÷åñëàâà
Ìîñêàëåâñüêîãî íà
ðåêîíñòðóêö³þ òåðè-
òîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî
ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè
áóäå âèä³ëåíî áëèçü-
êî 19 ìëí ãðí.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà çà ó÷àñò³ ñòîëè÷íî¿ âëàäè, ìåöåíàò³â òà ãðîìàäñüêîñò³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ â³äíîâëåíèõ ï³ñëÿ ðåìîíòó ñõîä³â
öåíòðàëüíîãî ïðîõîäó äî ôóíäàìåíò³â Äåñÿòèííî¿ öåðêâè íà âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про поновлення договору оренди земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «ЯВІР�95» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автостоянки з комплексом супутніх послуг 

на вул. Озерній в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 529/1393 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариства з обме�
женою відповідальністю «ЯВІР�95» від 23.08.2013 № КОП�0066, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�3�ро�и�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�30.03.2007�№ 78-6-00433

площею�0,6718�а�(в�том��числі�0,1813�а�в�ме-

жах�червоних�ліній)�(�адастровий�номер

8000000000:78:035:0015),���ладений�між�Ки-

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

меженою�відповідальністю�«ЯВІР-95»�для�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�ов�вання�ав-

тостоян�и�з��омпле�сом�с�п�тніх�посл��на

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

єва�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�07.07.2005�№ 579/3155�«Про�переда-

ч��земельної�ділян�и�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ЯВІР-95»�для�б�дів-

ництва,�е�спл�атації�та�обсл�ов�вання�ав-

тостоян�и�з��омпле�сом�с�п�тніх�посл��на

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

єва»�(справа�№�А-20840).

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

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

ної�ділян�и�від�30.03.2007�№ 78-6-00433,�під-

ляає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

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

тю�«ЯВІР-95»:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчоо�ора-

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

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

�онодавством,�необхідні�для���ладання�додат-

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

до�доовор��оренди�земельної�ділян�и�від

30.03.2007�№ 78-6-00433.

3.2.�Ви�онати�вимои,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�від�12.09.2013

№ 05704-19718.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення громадській організації «Фонд інвалідів 
Чорнобиля» Деснянського району м. Києва договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
тимчасової автомобільної стоянки на вул. Милославській, 

17 — 23 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 528/1392 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи звернення громадської органі�
зації «Фонд інвалідів Чорнобиля» Деснянського району м. Києва від 27.10.2009 № 47, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�3�ро�и�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�03.02.2003�№ 62-6-00052

площею� 2,2961� а� (�адастровий� номер

8000000000:62:095:0003),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�ромадсь�ою�ора-

нізацією�«Фонд�інвалідів�Чорнобиля»�Деснян-

сь�оо�район��м.�Києва�для�е�спл�атації�та�об-

сл�ов�вання�тимчасової�автомобільної�стоян-

�и�на�в�л.�Милославсь�ій,�17-23���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�на�підставі�п�н�т��3�рішен-

ня� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 03.04.2001

№ 250/1227�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно�»�(справа�А-18955).

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

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

ної�ділян�и�від�03.02.2003�№ 62-6-00052,�під-

ляає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

3.�Громадсь�ій�оранізації�«Фонд�інвалідів

Чорнобиля»�Деснянсь�оо�район��м.�Києва:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчоо�ора-

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

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

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

ди�про�поновлення�доовор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�03.02.2003�№ 62-6-00052.

3.2.�Ви�онати�вимои,�ви�ладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчоо

оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�04.02.2014

№ 05704-1305.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АТБ�ІНВЕСТ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування магазину на просп. Оболонському, 52�а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 518/1382 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про

оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�
вання земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встанов�
лення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АТБ-ІНВЕСТ»,�за��мови

ви�онання�п�н�т��2�цьоо�рішення,�в��орот�о-

стро�ов��оренд��на�5�ро�ів�земельн��ділян��

площею� 0,1298� а� (�адастровий� номер

8000000000:78:036:0132)�для�е�спл�атації�та

обсл�ов�вання�маазин��на�просп.�Оболон-

сь�ом�,�52-а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва

із�земель��ом�нальної�власності�територіаль-

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

права�власності�на�об’є�т�нер�хомоо�майна

(доовір���півлі-продаж��нер�хомоо�майна�від

31.07.2013�№ 373,�а�т�прийом�-передачі�від

31.07.2013)�(�атеорія�земель —�землі�житло-

вої�та�ромадсь�ої�заб�дови,�справа�№�А-20884,

заява� ДЦ� № 01005-000166593-014� від

03.02.2015).

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«АТБ-ІНВЕСТ»:

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

ча�відповідно�до�вимо�статті�96�Земельноо

�оде�с��У�раїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчоо�ора-

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

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

�онодавством,�необхідні�для���ладання�доо-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

жах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

навчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.6.�Ви�онати�вимои,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

08.10.2014�№ 9744/0/12-1/19-12.

3.�Розірвати�за�зодою�сторін�доовір�на�пра-

во�тимчасовоо�довостро�овоо��орист�ван-

ня�землею�на��мовах�оренди�від�29.12.98�№ 78-

5-00037�з�момент��державної�реєстрації�пра-

ва�оренди�земельної�ділян�и��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�ромади�міста�Києва�ТО-

ВАРИСТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«АТБ-ІНВЕСТ»�(заява�малоо�приватно-

о�підприємства�«Лора»�від�31.07.2013�№ 371).

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тяне�за�собою�припинення�права��орист�ван-

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

Земельноо��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«АВТОБАНСЕРВІС» земельних ділянок для експлуатації 

та обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури 
(під’їзду та виїзду до автозаправного комплексу) 

на перетині вул. Полярної та вул. Петра Дегтяренка 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 513/1377 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 93, 123, 124, частини другої статті 134 Земельного кодексу України, Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська місь�
ка рада

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

ведення�земельних�діляно��товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«АВТОБАНСЕРВІС»�для

е�спл�атації�та�обсл�ов�вання�об’є�тів�транс-

портної�інфрастр��т�ри�(під’їзд��та�виїзд��до�ав-

тозаправноо��омпле�с�)�на�перетині�в�л.�По-

лярної�та�в�л.�Петра�Детярен�а�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва�(�атеорія�земель—�землі�про-

мисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енерети�и,

оборони�та�іншоо�призначення,�справа�Д-6860,

заява�ДЦ�№01109-000120041-014�від�28.01.2014).

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

повідальністю�«АВТОБАНСЕРВІС»,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��3�цьоо�рішення,�в��орот�о-

стро�ов��оренд��на�5�ро�ів�земельні�ділян�и

заальною�площею�0,0607�а,�в�межах�черво-

них�ліній,�для�е�спл�атації�та�обсл�ов�вання�об’-

є�тів�транспортної�інфрастр��т�ри�(під’їзд��та

виїзд��до�автозаправноо��омпле�с�)�на�пере-

тині�в�л.�Полярної�та�в�л.�Петра�Детярен�а�в

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

м�нальної�власності�територіальної�ромади

міста�Києва,�з�них:

–�ділян���№ 1�площею�0,0318�а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:78:134:0065);

–�ділян���№ 2�площею�0,0289�а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:78:134:0066).

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

тю�«АВТОБАНСЕРВІС»:

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

ча�відповідно�до�вимо�статті�96�Земельноо

�оде�с��У�раїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчоо�ора-

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

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

�онодавством,�необхідні�для���ладання�доо-

ворів�оренди�земельних�діляно�.

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

ції�чи�новоо�б�дівництва�питання�пайової��час-

ті�та���ладення�з�Департаментом�е�ономі�и�та

інвестицій�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої

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

доовор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-

���та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.4.�Ви�онати�вимои,�ви�ладені�в�листах

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

від�17.07.2013�№ 12311/0/12/09-13,�Головно-

о��правління�Держземаентства���м.�Києві�від

11.09.2013�№ 3349.

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�земельних�діляно�.

3.6.�Земельні�ділян�и�в�межах�червоних�лі-

ній�ви�ористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо�містоб�дівноо�за�онодавства.

3.7.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

ристання�земельних�діляно��не�за�цільовим

призначенням�тяне�за�собою�припинення�пра-

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

тей�141,�143�Земельноо��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про поділ та зміну виду використання земельних ділянок 
комунального підприємства з утримання та експлуатації 

житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»
у с. Биківня у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 570/1434 від 28 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 20, 791 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», За�

кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земель�
них ділянок, враховуючи рішення Київської міської ради від 26.12.2014 № 753/753 «Про надання комуналь�
ному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитло�
фонд» земельних ділянок для житлового будівництва (малоповерхового — до 4�х наземних поверхів) для
учасників АТО (поранених і членів родин, в яких учасники антитерористичної операції загинули при прове�
денні АТО) та для соціально�побутового будівництва в с. Биківня у Деснянському районі м. Києва» (зі зміна�
ми, внесеними рішенням Київської міської ради від 05.03.2015 № 219/1084), від 14.05.2015 № 455/1319 «Про оформ�
лення земельних ділянок громадянам — членам сімей загиблих (померлих) киян — учасників антитерорис�
тичної операції», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поодити�поділ�та�змінити�вид�ви�орис-

тання�земельних�діляно���ом�нальної�власно-

сті�територіальної�ромади�міста�Києва,�пло-

щею� 2,3000� а� (�адастровий� номер

8000000000:62:038:0113),�площею�5,0000�а

(�адастровий�номер�8000000000:62:506:0018),

площею� 3,3646� а� (�адастровий� номер

8000000000:62:523:0001),�я�і�переб�вають��

постійном���орист�ванні��ом�нальноо�підпри-

ємства�з��тримання�та�е�спл�атації�житловоо

фонд��спеціальноо�призначення�«Спецжитло-

фонд»�(витяи�з�Державноо�реєстр��речових

прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію�ре-

човоо�права�від�31.01.2015�№ 32980390,

№ 32981247,�№ 32976937),�на�сформовані�зе-

мельні�ділян�и�в�межах��атеорії�земель�жит-

лової�та�ромадсь�ої�заб�дови,�а�саме:

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0116)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�125��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0117)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�123��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0118)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�121��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0119)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�119��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0120)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�117��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0121)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�115��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0122)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�113��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0123)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�111��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0128)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�100��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0127)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�98��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0126)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�96��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:125)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�94��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0124)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�92��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0129)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�129��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0130)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�127��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0132)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�104��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0131)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�102��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,6000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:038:0115)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�заальноо��о-

рист�вання�на�в�л.�Радистів���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0056)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�1���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0057)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�3���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0058)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�5���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0059)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�7���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0061)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�9���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0062)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�1-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0063)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�3-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0064)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�5-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0065)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.�Сосново-

м�,�4���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0054)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�2���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0053)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�4���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0052)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�4-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0051)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�8���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0050)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�8-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0049)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�10���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0048)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Садово-

м�,�10-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0047)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.�Сосново-

м�,�6���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0046)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.�Сосново-

м�,�8���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0045)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.�Сосново-

м�,�10���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0037)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�1���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0038)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�1-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0039)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�3���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0040)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�3-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0041)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�5���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0042)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�5-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0043)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�7���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0044)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�9���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0035)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�4���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0034)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�6���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0033)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�8���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0032)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�10���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0031)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�12���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0030)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�14���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0029)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�3-м��Садово-

м�,�16���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0020)�та
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дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�4-м��Садово-

м�,�1���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0021)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�4-м��Садово-

м�,�3���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0022)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�4-м��Садово-

м�,�5���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,10�а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:62:505:0023)�та�до-

зволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та�об-

сл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�4-м��Садово-

м�,�7���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0024)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�4-м��Садово-

м�,�9���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0025)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�4-м��Садово-

м�,�11���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0026)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�4-м��Садово-

м�,�13���Деснянсь�ом��районі�м.�Киева;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0028)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.�Сосново-

м�,�12���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,1000�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:505:0027)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.�Сосново-

м�,�14���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0365�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0060)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�заальноо��о-

рист�вання���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,3998�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:507:0055)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�заальноо��о-

рист�вання���пров.�2-м��Садовом����Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,2637�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:506:0036)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�заальноо��о-

рист�вання���пров.�3-м��Садовом����Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0967�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0029)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Садово-

м�,�26-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0966�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0030)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Садово-

м�,�26-б���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0966�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0031)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Садово-

м�,�26-в���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0967�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0032)�та

дозволити�її�ви�ористання�для.�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Садово-

м�,�26-���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0967�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0034)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Радистів,

15���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0967�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0033)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Радистів,

13���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0968�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0024)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Радистів,

11���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0966�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0028)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�27-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0966�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0027)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�27-б���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0966�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0026)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�27-в���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0966�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0025)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�27-���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0969�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0012)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�2-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0013)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�2���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0011)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�2-б���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0014)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�4���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0010)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�і

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�4-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0015)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�6���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0009)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�6-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0016)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�8���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0008)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�8-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0017)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�10���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0007)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�10-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0018)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�12���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0006)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�12-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0019)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�14���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0005)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�14-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0020)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�16���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0965�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0004)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�16-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0021)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�18���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0003)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�18-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0964�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0022)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�і

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�20���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

–�земельн��ділян���площею�0,0965�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:495:0002)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�20-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва;

– земельн��ділян���площею�0,2763�а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:523:0023)�та

дозволити�її�ви�ористання�для�заальноо��о-

рист�вання���пров.�7-м��Садовом����Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянина Старостіна
Олександра Михайловича для експлуатації та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на просп. Науки, 42�б у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 387/1252 від 2 квітня 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��Старостін��Оле�-

сандр��Михайлович����приватн��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,0832�а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:79:619:0050)�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної�рома-

ди�міста�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�ов�-

вання�житловоо�б�дин��,�осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�на�просп.�На��и,�42-б���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�атеорія�земель —

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

ва�П-9026).

2.�Громадянин��Старостін��Оле�сандр��Ми-

хайлович�:

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

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

о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

стр��ції�чи�новоо�б�дівництва�питання�оформ-

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

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

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

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

де�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення кооперативу по будівництву та експлуатації 
індивідуальних гаражів «Арктика» договору оренди земельної

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

Рішення Київської міської ради № 376/1241 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши лист�повідомлення коопе�

ративу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Арктика» від 23.10.2014 № КОП�0458, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�24.02.2009�№ 75-6-00444

площею� 2,4032� а� (�адастровий� номер

8000000000:75:225:0025),���ладений�між�Ки-
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ївсь�ою�місь�ою�радою�та��ооперативом�по

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(справа�№�А-21291).

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

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

ної�ділян�и�від�24.02.2009�№ 75-6-00444,�під-

ляає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

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

ції�індивід�альних�аражів�«Ар�ти�а»:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчоо�ора-

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�доовор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�24.02.2009�№ 75-6-00444.

3.2.�Ви�онати�вимои,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчоо

оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�09.12.2014

№ 057041-13878.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення громадянці Шапоренко Тетяні Вікторівні 
договору оренди земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Бродівській, 107�а у Голосіївському

районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 436/1301 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи листи�звернення Шапоренко Т. В.
від 11.03.2011 та від 24.10.2011, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�13.04.2006�№ 79-6-00412

площею� 0,2028� а� (�адастровий� номер

8000000000:90:038:0034),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�ромадян�ою�Шапо-

рен�о�Тетяною�Ві�торівною�для�б�дівництва�та

обсл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Бродівсь�ій,�107-а

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.12.2004

№ 1141/2551�«Про�передач��р.�Шапорен�о

Тетяні�Ві�торівні�земельних�діляно��для�б�дів-

ництва�і�обсл�ов�вання�індивід�альноо�а-

ража,�ведення�індивід�альноо�садівництва�та

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

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

на�в�л.�Бродівсь�ій,�107-а���Голосіївсь�ом�

районі� м.� Києва»� (справа�

№�А-19373).

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

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

ної�ділян�и�від�13.04.2006�№ 79-6-00412,�під-

ляає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

3.�Громадянці�Шапорен�о�Тетяні�Ві�торівні:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчоо�ора-

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

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

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

ди�про�поновлення�доовор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�13.04.2006�№ 79-6-00412�та

внесення�змін�до�ньоо.

3.2.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���без

права�заб�дови�та�знесення�зелених�наса-

джень.

3.3.�Оформити�а�т�обстеження�зелених�на-

саджень�та���ласти�охоронний�доовір.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Льові Руслану Васильовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Московській, 28�є 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 446/1311 від 21 квітня 2015 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116, 118,
121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и�ромадянин��Льові�Р�с-

лан��Васильович��для�б�дівництва�та�обсл�о-

в�вання�житловоо�б�дин��,�осподарсь�их�б�-

дівель� і�спор�д�на�в�л.�Мос�овсь�ій,�28-є

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�атеорія

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

дови,�справа�А-11590).

2.�Передати�ромадянин��Льові�Р�слан��Ва-

сильович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьоо

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

площею� 0,0662� а� (�адастровий� номер

8000000000:72:541:0069)�для�б�дівництва�та�об-

сл�ов�вання�житловоо�б�дин��,�осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мос�овсь�ій,�28-є�

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної�ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянин��Льові�Р�слан��Васильович�:

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

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

ноо��оде�с��У�раїни.

3.2.�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.

3.3.�Ви�онати�вимои,�ви�ладені���листах�Го-

ловноо��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�оо�середовища�від�24.01.2008

№ 19-859,�Державноо��правління�охорони

нав�олишньоо�природноо�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�02.03.2011�№ 05-08/589,�Головноо

�правління�земельних�рес�рсів�від�27.03.2012

№ 05-8214,�Головноо��правління�Держ�ом-

зем��від�27.03.2012�№ 13.

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

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

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

що�дають�право�на�ви�онання�підотовчих�та�б�-

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

відно�до�за�онодавства�У�раїни.

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�приватної�власності�на�землю�може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельноо��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Боровик Вірі Михайлівні 
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі та приналежних споруд 
на вул. Жмеринській, 22 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 429/1294 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельних�діляно��ромадянці�Бо-

рови��Вірі�Михайлівні�для�е�спл�атації�та�обсл�-

ов�вання�адміністративної�б�дівлі�та�прина-

лежних�спор�д�на�в�л.�Жмеринсь�ій,�22���Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва�(�атеорія�зе-

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

дови,�справа�Д-1806,�заява�ДЦ�№ 01104-

000142819-014�від�30.07.2014).

2.�Передати�ромадянці�Борови��Вірі�Ми-

хайлівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьоо

рішення,���довостро�ов��оренд��на�15�ро�ів

земельні�ділян�и�площею�0,2005�а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:75:225:0183)�та�пло-

щею� 0,2707� а� (�адастровий� номер

8000000000:75:225:0187)�для�е�спл�атації�та

обсл�ов�вання�адміністративної�б�дівлі�та

приналежних�спор�д�на�в�л.�Жмеринсь�ій,�22

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

�ом�нальної�власності�територіальної�рома-

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

власності�на�майно�(доовір���півлі-продаж�

від�18.05.2005�№ 1230,�а�т�прийом�-переда-

чі�нежитлової�адміністративної�б�дівлі�від

18.05.2005).

3.�Громадянці�Борови��Вірі�Михайлівні:

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

ча�відповідно�до�вимо�статті�96�Земельноо

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

ходяться�в�межах�земельних�діляно�.

3.3.�Ви�онати�вимои,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловноо��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�оо�середовища�від�21.08.2007

№ 19-8649�та�Головноо��правління�Держзема-

ентства���м.�Києві�від�05.03.2014�№ 19-26-

0.31-1016/2-14.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

стр��ції�чи�новоо�б�дівництва�питання�оформ-

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

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

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

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

во��орист�вання�земельними�ділян�ами�може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�141,�143�Земельноо��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення громадянину Стецюку Володимиру 
Миколайовичу договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 107�в 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 437/1302 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи листи�звернення Стецюка В. М.
від 11.03.2011, від 24.10.2011, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�13.04.2006�№ 79-6-00413�пло-

щею� 0,2147� а� (�адастровий� номер

8000000000:90:038:0032),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�ромадянином�Сте-

цю�ом�Володимиром�Ми�олайовичем�для�б�-

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

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

дівсь�ій,�107-в���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

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

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

адміністративної будівлі на вул. Полковника Шутова, 3 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 427/1292 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 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�0,1070

а�(�адастровий�номер�8000000000:69:051:0021)

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

ноо��правління�Міністерства�вн�трішніх�справ

У�раїни�в�м.�Києві�для�обсл�ов�вання�та�е�с-

пл�атації�адміністративної�б�дівлі�на�в�л.�Пол-

�овни�а�Ш�това,�3���Солом’янсь�ом��районі

м.�Києва�(�атеорія�земель —�землі�житлової

та�ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 030-

000158472-014�від�27.11.2014,�справа�Д-6940).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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28.12.2004�№ 1142/2552�«Про�передач��р.�Сте-

цю���Володимир��Ми�олайович��земельних�ді-

ляно��для�б�дівництва�і�обсл�ов�вання�інди-

від�альноо�аража,�ведення�індивід�альноо

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

ня�житловоо�б�дин��,�осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Бродівсь�ій,�107-в���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�№�А-19371).

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

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

ної�ділян�и�від�13.04.2006�№ 79-6-00413,�під-

ляає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

3.�Громадянин��Стецю���Володимир��Ми-

�олайович�:

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчоо�ора-

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

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

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

ди�про�поновлення�доовор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�13.04.2006�№ 79-6-00413.

3.2.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���без

права�заб�дови�та�знесення�зелених�насаджень.

3.3.�Оформити�а�т�обстеження�зелених�на-

саджень�та���ласти�охоронний�доовір.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
13.11.2013 № 622/10110 «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Торговий дім «Агросвіт» земельної ділянки

для обслуговування будівлі соціально�побутового центру на
просп. Петра Григоренка, 26 у Дарницькому районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 451/1315 від 21 квітня 2015 року
У зв’язку із технічною помилкою та зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім

«Агросвіт» від 08.09.2014 № 316, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
столицю України — місто�герой Київ», «Про оренду землі» та Земельним кодексом України, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�13.11.2013�№ 622/10110�«Про�пе-

редач��товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Торовий�дім�«Аросвіт»�земельної�ді-

лян�и�для�обсл�ов�вання�б�дівлі�соціально-

поб�товоо�центр��на�просп.�Петра�Гриорен-

�а,�26���Дарниць�ом��районі�м.�Києва»,�а�са-

ме:

— п�н�т�2�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:�«Пере-

дати�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Торовий�дім�«Аросвіт»,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��3�цьоо�рішення,���довостро�о-

в��оренд��на�10�ро�ів�земельн��ділян���пло-

щею� 0,4260� а� (�адастровий� номер

8000000000:90:004:0004)�для�обсл�ов�вання

б�дівлі�соціально-поб�товоо�центр��на�просп.

Петра�Гриорен�а,�26���Дарниць�ом��районі

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

риторіальної�ромади�міста�Києва»�(справа�А-

21048).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення фізичній особі — підприємцю 
Чабаку Геннадію Григоровичу договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування магазину 
з офісними приміщеннями на вул. Володимира Сосюри, 2�а 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 442/1307 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист�звернення фізичної —
особи підприємця Чабака Геннадія Григоровича від 31.05.2013 № КОП�0028, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�доовір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�15.07.2008�№ 66-6-00479

площею� 0,0447� а� (�адастровий� номер

8000000000:66:057:0016),���ладений�між�Ки-

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

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

ба�ом�Геннадієм�Гриоровичем,�на�підставі�рі-

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

№ 481/3315�«Про�передач��с�б’є�т��підпри-

ємниць�ої�діяльності —�фізичній�особі�Чаба��

Геннадію�Гриорович��земельної�ділян�и�для

е�спл�атації�та�обсл�ов�вання�маазин��з�офіс-

ними�приміщеннями�на�в�л.�Володимира�Со-

сюри,�2-а���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва»

(справа�№�А-20748).

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

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

ної�ділян�и�від�15.07.2008�№ 66-6-00479,�під-

ляає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

3.�Фізичній —�особі�підприємцю�Чаба���Ген-

надію�Гриорович����місячний�термін�надати

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

чоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

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

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

�ової��оди�про�поновлення�доовор��оренди

земельної�ділян�и�від�15.07.2008�№ 66-6-00479.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки управлінню Державної автомобільної 
інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх 

справ України в місті Києві для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Теодора Драйзера, 2�в 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 426/1291 від 21 квітня 2015 року

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

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и�площею�0,1717�а

(�адастровий�номер�8000000000:62:019:0040)

�правлінню�Державної�автомобільної�інспе�ції

Головноо��правління�Міністерства�вн�трішніх

справ�У�раїни�в�місті�Києві�для�е�спл�атації�та

обсл�ов�вання�адміністративної�б�дівлі�на�

в�л.�Теодора�Драйзера,�2-в���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(�атеорія�земель —�землі�жит-

лової�та�ромадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-5750).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення 

земельної ділянки Деснянському районному 
управлінню Головного управління МВС України 

в місті Києві для експлуатації 
та обслуговування адміністративного 

будинку на вул. Теодора Драйзера, 9�б (літ. А) 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 424/1289 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,3572

а�(�адастровий�номер�8000000000:62:004:0004)

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

ноо��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві�для

е�спл�атації�та�обсл�ов�вання�адміністратив-

ноо�б�дин���на�в�л.�Теодора�Драйзера,�9-б

(літ.�А)���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

орія�земель —�землі�промисловості,�транс-

порт�,�зв’яз��,�енерети�и,�оборони�та�іншо-

о�призначення,�справа�Д-6946,�заява�ДЦ�від

13.01.2015�№ 01103-000164307-014).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці 
Балабановій Лесі Андріївні 

на вул. Карла Маркса, 88�б у Солом’янському 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 390/1255 від 21 квітня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Балабановій Лесі Андріївні на вул. Карла Маркса, 88�б у Солом’янському райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�ромадянці�Балабановій�Лесі�Андріївні

на�в�л.�Карла�Мар�са,�88-б���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,09�а

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

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

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

б�дин��,�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�зід-

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

21883).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Зубар Ользі Анатоліївні на вул. Завальній, 13�ж 
у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 394/1259 від 2 квітня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Зубар Ользі Анатоліївні на вул. Завальній, 13�ж у Дарницькому районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�ромадянці�З�бар�Ользі�Анатоліївні�на

в�л.�Завальній,�13-ж���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05�а�(земель-

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

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

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

���осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�зідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-23195).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про поновлення приватному підприємству «АВС» 
договору оренди земельної ділянки для обслуговування 
та експлуатації кафе «Софія» на вул. Авіаконструктора 

Антонова, 2/32 у Солом’янському районі м. Києва та внесення
змін до нього

Рішення Київської міської ради № 368/1233 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання приватного під*

приємства «АВС» від 15.08.2011 № 18/11, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної�ділян�и�від�05.02.2002�№ 72-6-00039

площею� 0,0231� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:088:0008)�для�обсл��ов�вання

та�е�спл�атації��афе�«Софія»�на�в�л.�Авіа�онс-

тр��тора�Антонова,�2/32���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва,���ладений�між�Київсь�ою�місь-

�ою�радою�та�приватним�підприємством�«АВС»

на�підставі�п�н�т��45�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�05.07.2001�№ 380/1356�«Про�на-

дання�і�вил�чення�земельних�діляно�»�(справа

А-19228).

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

плати,�визначеної���до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�05.02.2002�№ 72-6-00039,�підля-

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

нодавства.

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

ної�ділян�и�від�05.02.2002�№ 72-6-00039,�а�са-

ме:

— ��п�н�ті�1�слово�«павільйон�»�ви�лючити.

4.�Приватном��підприємств��«АВС»:

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�05.02.2002�№ 72-6-00039�та

внесення�змін�до�ньо�о.

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�19.06.2014

№ 05704-5810.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«БУДМАТЕРІАЛИ*ВТОРРЕСУРСИ» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
будівель та споруд майнового комплексу 

(база заготівлі вторсировини) 
на вул. Миру, 21 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 371/1236 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши лист*повідомлення това*

риства з обмеженою відповідальністю «БУДМАТЕРІАЛИ*ВТОРРЕСУРСИ» від 17.10.2014 № КОП*0453, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�25�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�09.08.2005�№ 75-6-00219

площею� 0,4012� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:311:0009),���ладений�між�Київ-

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

женою�відповідальністю�«БУДМАТЕРІАЛИ-ВТОР-

РЕСУРСИ»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

б�дівель�та�спор�д�майново�о��омпле�с��(база

за�отівлі�вторсировини)�на�в�л.�Мир�,�21���Свя-

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

т��28�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.05.2004

№ 281/1491�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

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

землею»�(справа�№�А-21279).

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

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

ної�ділян�и�від�09.08.2005�№ 75-6-00219,�під-

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

�онодавства.

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

тю�«БУДМАТЕРІАЛИ-ВТОРРЕСУРСИ»:

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

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

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

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

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

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�09.08.2005�№ 75-6-00219.

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

Василівні на вул. Молодіжній, 5 у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 389/1254 від 2 квітня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянці Позняк Олені Василівні на вул. Молодіжній, 5 у Солом’янському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен*
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас*
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ*
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�Позня��Олені�Василівні�на

в�л.�Молодіжній,�5���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,02��а�(земель-

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

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21300).

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 громадянці 

Білоненко Людмилі Іванівні на вул. Вітавській, 75*а 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 393/1258 від 2 квітня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Білоненко Людмилі Іванівні на вул. Вітавській, 75*а у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

�ромадянці�Білонен�о�Людмилі�Іванівні�на�в�л.

Вітавсь�ій,�75-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,05��а�(земельна�ді-

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

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

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

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

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22125).

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 громадянці 

Архипенко Наталії Григорівні на вул. Котовського, 39*а 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 396/1261 від 2 квітня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Архипенко Наталії Григорівні на вул. Котовського, 39*а у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�Архипен�о�Наталії�Гри�орів-

ні�на�в�л.�Котовсь�о�о,�39-а���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,04��а

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

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

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

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

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

рішення)�(К-21785).

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 відмову в поновленні договору оренди земельної 
ділянки від 04.02.2005 № 91*6*00406, укладеного між Київською

міською радою та закритим акціонерним товариством 
«Фінансова компанія «Банко» на підставі пункту 43 

рішення Київської міської ради від 27.05.2004 № 281/1491 
«Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення

права користування землею»
Рішення Київської міської ради № 612/1476 від 2 червня 2015 року

Враховуючи гостру соціальну напругу, що склалася у зв’язку із запланованою забудовою вказаної терито*
рії, систематичну несплату орендної плати, невиконання орендарем умов договору оренди земельної ділян*
ки, керуючись статтями 9, 141 Земельного кодексу України, статтею 22 Закону України «Про столицю Укра*
їни — місто*герой Київ», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 33 За*
кону України «Про оренду землі» та розглянувши лист приватного акціонерного товариства «Фінансова ком*
панія «Банко» від 05.03.2013 № 05/3*13, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�в�поновленні�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�04.02.2005�№ 91-6-00406,

��ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

за�ритим�а�ціонерним�товариством�«Фінансо-

ва��омпанія�«Бан�о»�на�підставі�п�н�т��43�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-10869).

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�проінформ�-

вати�приватне�а�ціонерне�товариство�«Фінан-

сова��омпанія�«Бан�о»�про�прийняття�цьо�о�рі-

шення.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

державної�адміністрації)�від�25.11.2014�№ 057041-

13159.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про зміну цільового призначення земельної ділянки товариства
з обмеженою відповідальністю «КЛО*2» для будівництва, 

експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу 
на просп. Миколи Бажана, 1*д у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 609/1473 від 2 червня 2015 року
Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведен*

ня земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«КЛО-2»�для�б�дів-

ництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�автоза-

правно�о��омпле�с��на�просп.�Ми�оли�Бажа-

на,�1-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(спра-

ва�А-21210,�заява�ДЦ�№ 01026-000151828-014

від�17.10.2014).

2.�Змінити�цільове�призначення�земельної

ділян�и�площею�0,1062��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:007:0007)�на�просп.�Ми�оли

Бажана,�1-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва,

право�власності�на�я���посвідчено�державним

а�том�на�право�власності�на�земельн��ділян��

від�21.02.2007�№ 10-8-00067,�та�дозволити�ви-

�ористов�вати�її�для�б�дівництва,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�автозаправно�о��омпле�с�.

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

тю�«КЛО-2»:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

від�07.05.2014�№ 4617/0/12/19-14,�Головно�о

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

14.08.2014�№ 19-26-0.3-4333/2-14.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладання�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.

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 Каляєву Євгену Михайловичу 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Залежному, 14*д 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 611/1475 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�від-

ведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Каля-

єв��Єв�ен��Михайлович��для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д���пров.�Залежном�,�14-д ��Го-

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

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

дови,�справа�№�А-15931).

2.�Передати��ромадянин��Каляєв��Єв�ен��Ми-

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

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

0,0988� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:059:0055)�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д���пров.�Залежном�,�14-д���Го-

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

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

3.�Громадянин��Каляєв��Єв�ен��Михайлович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отов�и�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми,�по�одивши�їх�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

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

відно�до�за�онодавства.

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�09.09.2009

№ 19-8873,�Державно�о��правління�охорони

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

єві�від�26.09.2011�№ 05-08/6274,�Головно�о

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

22.11.2011�№ 5796�та�Головно�о��правління

земельних�рес�рсів�від�10.04.2012�№ 05-8301.

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Савицькому Олександру Анатолійовичу 
на вул. Мостовій, 51 у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 391/1256 від 2 квітня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Савицькому Олександру Анатолійовичу на вул. Мостовій, 51 у Солом’янсько*
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду*
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Савиць�ом��Оле�сандр�

Анатолійович��на�в�л.�Мостовій,�51���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,07

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

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

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

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

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

22898).

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 відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці
Мацагор Василині Сергіївні на вул. Садовій, 53 у Дарницькому

районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва
Рішення Київської міської ради № 398/1263 від 2 квітня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянці Мацагор Василині Сергіївні на вул. Садовій, 53 у Дарницькому районі м. Києва
та додані документи, враховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури від 30.10.2013
№ 19125/0/12/27*13, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен*
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас*
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ*
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Маца�ор�Василині

Сер�іївні�на�в�л.�Садовій,�53���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,12��а

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

торіальної��ромади�міста�Києва)���власність�для

індивід�ально�о�дачно�о�б�дівництва�(К-21817).

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 відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Ващуку Юрію Святославовичу на вул. 50*й Садовій
у Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 397/1262 від 2 квітня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Ващуку Юрію Святославовичу на вул. 50*й Садовій у Дарницькому районі м. Ки*
єва та додані документи, враховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури від 18.11.2013
№ 20085/0/12/27*13, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен*
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас*
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ*
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин��Ващ����Юрію

Святославович��на�в�л.�50-й�Садовій���Дар-

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�ведення�садівництва�(К-21910).

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 дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Шабаліній

Оксані Юріївні на вул. Завальній, 13*д у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 395/1260 від 2 квітня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Шабаліній Оксані Юріївні на вул. Завальній, 13*д у Дарницькому районі м. Ки*
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне*
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

�ромадянці�Шабаліній�О�сані�Юріївні�на�в�л.�За-

вальній,�13-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,07��а�(земельна�ділян-

�а��ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва)���власність�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22098).

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�ра�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»
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Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 02 липня 2004 року № 1176 

«Про реєстрацію Статуту іудейської релігійної громади «Хаббад
Любавич» в Оболонському районі м. Києва»

Розпорядження № 424 від 13 червня 2016 року
Відповідно до етапі 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації, враховуючи заяву Го*

лови Ради Громади іудейської релігійної громади «Хабад Любавич» у Печерському районі м. Києва» від 18 лю*
того 2016 року та протокол загальних зборів зазначеної релігійної громади від 18 лютого 2016 року № 16*01:

1.�Унести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�02�липня�2004

ро���№�1176�«Про�реєстрацію�Стат�т��і�дейсь�ої

релі�ійної�і�ромади�«Хаббад�Любавич»�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва»�та�і�зміни:

��за�олов���розпорядження�слова�«і�дей-

сь�ої�релі�ійної��ромади�«Хаббад�Любавич»�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва»�замінити�словами

«релі�ійної�ор�анізації�«І�дейсь�а�релі�ійна��ро-

мада�«Хабад�Любавич»�в�Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва»;

��те�сті�розпорядження�слова�«і�дейсь�ої�ре-

лі�ійної��ромади�«Хаббад�Любавич»�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Ки�ва»�замінити�словами�«ре-

лі�ійної�ор�анізації�«І�дейсь�а�релі�ійна��рома-

да�«Хабад�Любавич»�в�Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��і�дей-

сь�ої�релі�ійної��ромади�«Хабад�Любавич»��

Печерсь�ом��районі�м.�Києва,�зареєстрова-

но�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�від�02�липня�2004�ро��

№ 1176,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

Про проведення конкурсу із залучення інвестора до будівництва
житлових будинків з об’єктами соціально*культурного 
призначення (з виділенням частки квартир потерпілим 

від діяльності ПБК «Еліта*Центр») на перетині вул. Амурської 
та вул. Сумської у Голосіївському районі

Розпорядження № 426 від 13 червня 2016 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк*

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер*
но*транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав*
ня 2007 року № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу*
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза*
вершеного будівництва, інженерно*транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 16 березня 2016 року № 81/2016), з метою підвищення ефективності залучення ін*
весторів:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Ки-

ївсь�е�інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом

б�дівництва�та�під�отовчих�(передінвестицій-

них)�робіт�для�проведення�інвестиційно�о��он-

��рс��по�об’є�т��інвест�вання,�зазначеном��в

перелі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення

інвестицій.

3.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації»)�«Київсь�е�інвес-

тиційне�а�ентство»:

3.1.�Подати��лопотання�стосовно�відведен-

ня�земельної�ділян�и�на�перетині�в�л.�Ам�р-

сь�ої�та�в�л.�С�мсь�ої���Голосіївсь�ом��районі

та�оформити�право��орист�вання�земельною

ділян�ою�відповідно�до�вимо��за�онодавства

У�раїни.

3.2.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропо-

зиції�по�об’є�т��інвест�вання,�зазначеном��в

перелі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій.

3.3.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�по�об’є�т��інвес-

т�вання,�зазначеном��в�перелі���об’є�тів,�я�і

Про надання згоди державному підприємству «Державний 
науково*дослідний, проектно*конструкторський і проектний 
інститут вугільної промисловості «УКРНДІПРОЕКТ» на поділ 

земельної ділянки на просп. Академіка Палладіна, 46/2 
у Святошинському районі

Розпорядження № 423 від 13 червня 2016 року
Відповідно до статей 17, 79*1, 84, 122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеуст*

рій», законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», «Про столицю України — місто*герой Київ», статей 13, 21 Закону Укра*
їни «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи листи державного підприємства «Державний науко*
во*дослідний, проектно*конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УКРНДІПРОЕКТ»
від 04 квітня 2014 року № 02*48 та від 07 вересня 2015 року № 02*39, в межах функцій місцевого органу вико*
навчої влади:

1.�Надати�з�од��державном��підприємств�

«Державний�на��ово-дослідний,�прое�тно-

�онстр��торсь�ий�і�прое�тний�інстит�т�в��іль-

ної�промисловості�«УКРНДІПРОЕКТ»�на�поділ

земельної�ділян�и�державної�власності�пло-

щею� 1,6052� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:041:0035)�на�просп.�А�адемі-

�а�Палладіна,�46/2���Святошинсь�ом��райо-

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

державно�о�підприємства�«Державний�на��о-

во-дослідний,�прое�тно-�онстр��торсь�ий�і

прое�тний�інстит�т�в��ільної�промисловості

«УКРНДІПРОЕКТ»�на�підставі�державно�о�а�-

та�на�право�постійно�о��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою,�зареєстровано�о�в�Книзі�запи-

сів�реєстрації�державних�а�тів�на�право�влас-

ності�на�землю�та�на�право�постійно�о��орис-

т�вання�землею,�до�оворів�оренди�землі�за

№ 05-9-00081�від�22��р�дня�2011�ро���(спра-

ва�А-21099).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�з�Департа-

ментом�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Депар-

таментом�земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�Департаментом�б�-

дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації).

3.4.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по-

�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропозиції�та

пропозиції�до��мов��он��рс��по�об’є�т��інвес-

т�вання,�зазначеном��в�перелі���об’є�тів,�я�і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�до�Депар-

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

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

�ої�державної�адміністрації)�для�під�отов�и��мов

�он��рс�.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�Департамент���о-

м�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�Голосіївсь�ій�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації�за�за-

питами��ом�нально�о�підприємства�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�ін-

вестиційне�а�ентство»�надавати�необхідні�вис-

нов�и,�по�одження�та�матеріали�для�під�отов-

�и�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів�по�об’є�т�

інвест�вання,�зазначеном��в�перелі���об’є�тів,

я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій.

5.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�зал�-

ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�-

дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�міста�Києва�в��становленом��поряд���про-

вести��он��рс�із�зал�чення�інвестора.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�Пліса�Г.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

11.04.2016�р.�№�426

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво�житлових�б�дин�ів�з�об’є�тами�соціально-��льт�рно�о�призначення�(з�виділенням

част�и��вартир�потерпілим�від�діяльності�ГІБК�«Еліта-Центр»)�на�перетині�в�л.�Ам�рсь�ої�та�в�л.

С�мсь�ої���Голосіївсь�ом��районі.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 428 від 14 червня 2016 року

Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність�роз-

порядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації):

від�12�листопада�2015�ро���№ 1112�«Про

проведення��он��рс��на�заміщення�ва�антної

посади�дире�тора�Департамент��містоб�д�-

вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації) —�Головно�о�архіте�тора�міста

Києва»;

від�01��р�дня�2015�ро���№ 1162�«Про��он-

��рсн���омісію�з�проведення��он��рс��на�за-

міщення�ва�антної�посади�дире�тора�Депар-

тамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації) —�Голов-

но�о�архіте�тора�міста�Києва»;

від�22��р�дня�2015�ро���№ 1232�«Про�внесен-

ня�змін�до�персонально�о�с�лад���он��рсної

�омісії�з�проведення��он��рс��на�заміщення

ва�антної�посади�дире�тора�Департамент��міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації) —�Головно�о�архіте�тора

міста�Києва»;

від�28�січня�2016�ро���№�36/1�«Про�вне-

сення�змін�до�п�н�т��1�розпорядження�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�12�

Про внесення змін до Розділу 2 Тимчасового розподілу 
обов’язків між Київським міським головою, першим 

заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації

та керівником апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 427 від 13 червня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто*ге*

рой Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра*
ції), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав*
ної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810:

П�н�т�8�Розділ��2�Тимчасово�о�розподіл�

обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��оловою,

першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�заст�пни�ами��оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та

�ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�затверджено�о�розпоряджен-

ням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

від�03�вересня�2014�ро���№ 979�(в�реда�ції

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�25��вітня�2016�ро���№ 258),�ви-

�лючити.

У�зв’яз���з�цим�п�н�т�9�вважати�п�н�том�8.

Голова В. Кличко
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дер-
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Києва»;
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15
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2016
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«Про
внесен-

ня
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с�лад
�он�рсної

�омісії
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та
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нення
проведення
�он�рс
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заміщення
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�антної
посади
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Департамент
міс-
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та
архіте�три
ви�онавчо�о
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Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 03 червня 2015 року № 520 
«Про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього

конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві»

Розпорядження № 447 від 17 червня 2016 року
Відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня

2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», від 18
березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», наказів Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово;комунального господарства України від 17 квітня 2015 ро;
ку № 74 «Про затвердження примірного Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попе;
реднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізо;
вуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» та від 24 квітня 2015 року № 80 «Пи;
тання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть ре;
алізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30 квітня 2015 року за № 488/26933, з метою забезпечення ефективного та цільового вико;
ристання коштів державного фонду регіонального розвитку:
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ро�
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в
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2.
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2015
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новій
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що
додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

03.06.2015
р.
№
520

(в
реда�ції
розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

від
17.06.2016
р.
№
447)

СКЛАД 
регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного 

відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку в м. Києві
Пліс
Геннадій
Володимирович перший
застпни�
�олови
Київсь�ої
місь�ої
державної
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Володимирівна перший
застпни�
дире�тора
Департамент
е�ономі�и
та

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

(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
застпни�
�олови

ре�іональної
�омісії

Принада
Світлана
І�орівна дире�тор
Департамент
е�ономі�и
та
інвестицій
ви�онавчо�о

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

адміністрації),
се�ретар
ре�іональної
�омісії

Би�овець
В’ячеслав
Михайлович �енеральний
дире�тор
Спіл�и
підприємців
малих,
середніх

і
приватизованих
підприємств
У�раїни
(за
з�одою)

Каш�о
Оле�сандр
Павлович е�ономіст
�ромадсь�ої
ор�анізації
"Центр
е�ономічної

страте�ії"
(за
з�одою)

Мацю�
Борис
Петрович �олова
Міжнародної
�ромадсь�ої
ор�анізації
"Всенародний

�онтроль
та
захист"
(за
з�одою)

Петрен�о
І�ор
Ми�олайович застпни�
дире�тора
з
на�ово-е�ономічної
роботи
КНДУ

"На�ово-дослідний
інститт
соціально-е�ономічно�о
розвит�

міста"
(за
з�одою)

Странні�ов
Андрій
Ми�олайович дептат
Київсь�ої
місь�ої
ради
(за
з�одою)

Теслен�о
Павло
Петрович дептат
Київсь�ої
місь�ої
ради
(за
з�одою)

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

03.06.2015
р.
№
520

(в
реда�ції
розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

від
17.06.2016
р.
№
447)

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та проведення 

попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм 
і проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку в м. Києві

1.
Ре�іональна
�омісія
з
оцін�и
та
проведення
попередньо�о
�он�рсно�о
відбор
інвестицій-

них
про�рам
і
прое�тів
ре�іонально�о
розвит�,
що
можть
реалізовватися
за
рахно�
�оштів

державно�о
фонд
ре�іонально�о
розвит�
в
м.
Києві,
(далі —
Комісія)
є
постійно
діючим
ор�а-

ном
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
я�ий

творюється
ним
для
оцін�и
та
проведення
попередньо�о
�он�рсно�о
відбор
інвестиційних

про�рам
і
прое�тів
ре�іонально�о
розвит�,
що
можть
відповідно
до
статті
241 Бюджетно�о
�о-

де�с
У�раїни
реалізовватися
за
рахно�
�оштів
державно�о
фонд
ре�іонально�о
розвит�

(далі —
інвестиційні
про�рами
і
прое�ти).

2.
Комісія

своїй
діяльності
�ерється
Конститцією
і
за�онами
У�раїни,
а
та�ож
�азами
Пре-

зидента
У�раїни
та
постановами
Верховної
Ради
У�раїни,
прийнятими
відповідно
до
Констит-

ції
і
за�онів
У�раїни,
а�тами
Кабінет
Міністрів
У�раїни,
розпорядженнями
ви�онавчо�о
ор�ан

Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
та
цим
Положенням.

3.
Основним
завданням
Комісії
є
проведення
оцін�и
та
попередньо�о
�он�рсно�о
відбор
ін-

вестиційних
про�рам
і
прое�тів.

4.
Комісія
відповідно
до
по�ладено�о
на
неї
завдання:

1)
здійснює
оцін�
відповідності
інвестиційних
про�рам
і
прое�тів
вимо�ам,
передбаченим


за�онодавстві
до
інвестиційних
про�рам
і
прое�тів;

2)
проводить
попередній
�он�рсний
відбір
інвестиційних
про�рам
і
прое�тів;

3)
за
резльтатами
оцін�и
та
відбор
надає
ви�онавчом
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київ-

сь�ій
місь�ій
державній
адміністрації)
за�альнені
перелі�и
інвестиційних
про�рам
і
прое�тів;

4)
інформє
заявни�ів
(стр�трні
підрозділи
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Ки-

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
та
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації)
про
ре-

зльтати
проведеної
оцін�и
та
відбор.

5.
Комісія
має
право:

1)
залчати
до
часті

своїй
роботі
представни�ів
територіальних
ор�анів
центральних
ор�а-

нів
ви�онавчої
влади,
�ромадсь�их
об’єднань,
на�ових
та
інших
станов
(за
по�одженням
з
їх

�ерівни�ами),
а
та�ож
незалежних
е�спертів,
представни�ів
прое�тів
міжнародної
технічної
до-

помо�и,
я�і
займаються
питаннями
місцево�о,
ре�іонально�о
та
соціально-е�ономічно�о
роз-

вит�
(за
з�одою);

2)
отримвати
в
становленом
поряд�
від
центральних
і
місцевих
ор�анів
ви�онавчої
вла-

ди,
ор�анів
місцево�о
самоврядвання,
підприємств,
станов
та
ор�анізацій
інформацію,
необ-

хідн
для
ви�онання
по�ладено�о
на
неї
завдання;

3)
ор�анізоввати
проведення
нарад
та
інших
заходів.

6.
Комісія
під
час
ви�онання
по�ладено�о
на
неї
завдання
взаємодіє
з
державними
ор�ана-

ми,
ор�анами
місцево�о
самоврядвання,
підприємствами,
становами
та
ор�анізаціями.

7.
Комісія
творюється

с�ладі
�олови,
застпни�ів
�олови,
се�ретаря
та
членів
Комісії.

С�лад
Комісії
затверджється
розпорядженням
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради

(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації).

До
с�лад
Комісії
в�лючаються
представни�и
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Ки-

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
Київсь�ої
місь�ої
ради,
територіальних
ор�анів
цен-

тральних
ор�анів
ви�онавчої
влади,
а�енцій
ре�іонально�о
розвит�,
я�і
створені
відповідно
до

За�он
У�раїни
«Про
засади
державної
ре�іональної
політи�и»,
ре�іональних
офісів
реформ,

�ромадсь�их
об’єднань,
я�і
займаються
питаннями
місцево�о/ре�іонально�о,
соціально-е�о-

номічно�о
та/або
інвестиційно�о
розвит�,
на�ових
та
інших
станов
(за
по�одженням
з
їх
�е-

рівни�ами).

Кіль�ість
членів
Комісії
з
числа
представни�ів
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Ки-

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
не
перевищє
1/3
за�альної
�іль�ості
с�лад
Комісії,
а
�іль-

�ість
представни�ів
�ромадсь�их
об’єднань
становить
не
менше
1/3
за�альної
�іль�ості
с�лад

Комісії.

Інформація
про
с�лад
та
положення
про
Комісію
розміщється
на
Єдином
веб-порталі
те-

риторіальної
�ромади
міста
Києва.

8.
Формою
роботи
Комісії
є
засідання,
що
проводяться
за
рішенням
її
�олови.

Засідання
Комісії
є
правомочним
за
мови
пристності
на
засіданні
не
менш
я�
2/3
членів

с�лад
�омісії.

Засідання
Комісії
веде
�олова,
а
за
йо�о
відстності —
застпни�
�олови.

Під�отов�
матеріалів
на
засідання
Комісії
забезпечє
її
се�ретар.

Члени
Комісії
та
запрошені
отримють
матеріали
для
чер�ово�о
засідання
не
пізніше
ніж
за

5
днів
до
проведення
та�о�о
засідання.
Одночасно
із
розсил�ою
матеріалів
оприлюднюється

прое�т
поряд�
денно�о
та
відповідних
матеріалів
на
Єдином
веб-порталі
територіальної
�ро-

мади
міста
Києва.

Рішення
вважаються
схваленими,
я�що
за
них
про�олосвало
більш
я�
половина
пристніх

на
засіданні
членів
Комісії.

У
разі
рівно�о
розподіл
�олосів
вирішальним
є
�олос
�оловючо�о
на
засіданні.

Рішення
фі�сються

прото�олі
засідання,
я�ий
підписється
�оловючим
на
засіданні
та
се�-

ретарем
і
надсилається
сім
членам
Комісії.

Член
Комісії,
я�ий
не
підтримє
рішення,
може
ви�ласти

письмовій
формі
свою
о�рем
дм-

�,
що
додається
до
прото�ол
засідання.

Рішення
Комісії
мають
ре�омендаційний
хара�тер.

9.
Ор�анізаційне,
інформаційне,
матеріально-технічне
забезпечення
діяльності
Комісії
здійс-

нює
Департамент
е�ономі�и
та
інвестицій
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої

місь�ої
державної
адміністрації).

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про прийняття та передачу зовнішньобудинкових інженерних
мереж жилого будинку № 3/5 на вул. Попова 

в Оболонському районі 
Розпорядження № 440 від 17 червня 2016 року

Відповідно до статей 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь;
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери;
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін;
фраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 30 жовтня 2015 року № 056/24;6438, з метою належної екс;
плуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям жилого будинку 
№ 3/5 па вул. Попова в Оболонському районі:

1.
Прийняти
безоплатно
до
�омнальної
влас-

ності
територіальної
�ромади
міста
Києва
та

передати

володіння
та
�ориствання
пбліч-

ном
а�ціонерном
товариств
«А�ціонерна

�омпанія
«Київводо�анал»
зовнішньобдин�о-

ві
інженерні
мережі
жило�о
бдин�
№ 3/5
на

вл.
Попова
в
Оболонсь�ом
районі
з�ідно
з

додат�ом

межах
та
на
мовах,
визначених

�одою
про
передач
в
правління
від�ритом

а�ціонерном
товариств
«А�ціонерна
�омпа-

нія
«Київводо�анал»
майна,
що
є
�омнальною

власністю
територіальної
�ромади
міста
Ки-

єва,
від
20
листопада
2003
ро�
(в
реда�ції
до-

�овор
на
володіння
та
�ориствання
майном

територіальної
�ромади
міста
Києва
від
01
�рд-

ня
2006
ро�),
�ладеною
між
від�ритим
а�ціо-

нерним
товариством
«А�ціонерна
�омпанія
«Ки-

ївводо�анал»
та
Київсь�ою
місь�ою
державною

адміністрацією.

2.
Департамент
�омнальної
власності
м.
Ки-

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

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

зом
з
�омнальним
підприємством
з
тримання

та
е�сплатації
житлово�о
фонд
спеціально�о

призначення
«Спецжитлофонд»
забезпечити
в

становленом
поряд�
прийняття
та
передач

зовнішньобдин�ових
інженерних
мереж,
зазна-

чених

пн�ті
1
цьо�о
розпорядження.

3.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
розпоря-

дження
по�ласти
на
застпни�а
�олови
Київ-

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації
Спасиб-

�а
О.В.

Голова В. Кличко

Додато�


до
розпорядження


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


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

17.06.2016
р.
№
440

Зовнішньобудинкові інженерні мережі жилого будинку № 3/5 
на вул. Попова в Оболонському районі, які безоплатно приймаються 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передаються у володіння та користування публічному акціонерному 

товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»

№ Назва об'єкта Діаметр
труб, мм 

Довжина
мережі, м 

Матеріал
труб

Рік побудови
(реконструк�
ції) 

Балансова вартість, грн

Первісна Залишкова

1 2 1 4 5 6 7 8

1 Водопровідна мережа до жилого
будинку на вул. Попова, 3/5

2Д 100
2Д110

15.3
(7.654x2)
102.3
(51.15x2)

сталь 

ПЕ�I00SDR

2015 

2015

7640,34 

373353,58

7640,34 

373353,58

2 Водопровідна мережа (виніс з�під
плями  забудови)

110 15.4 ПE�100SDR 2015 342791,7 34279,17

3 Вулична водопровідна мережа
пров. Попова від (В 1�5) на вул.
Попова до (В 1�9) у пров. Попова

225 

110

133.5

8.5

ПЕ�I00SDR

ПЕ�I00SDR

2015

2015

964659,11

24953,65

964659,11

24953,65

4 Водопровідні камери (після
реконструкції) на розі: вул.
Попова та Вишгородської —1 шт.
пров. Попова та вул. Мукачівської
— 1 шт. 
колодязь біля буднику на вул.
Попова � 1 шт.

� � � 2015 663363,34 663363.34

Керівник апарату В. Бондаренко

Про прийняття та передачу зовнішньобудинкових інженерних
мереж житлового будинку № 85/87;а на вулиці Фрунзе 

у Подільському районі
Розпорядження № 441 від 17 червня 2016 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украпи», рішення Київської місь;
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери;
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін;
фраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 10 грудня 2014 року № 056/24;10574, з метою належної екс;
плуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям житлового будин;
ку № 85/87;а на вулиці Фрунзе у Подільському районі:

1.
Прийняти
безоплатно
до
�омнальної
влас-

ності
територіальної
�ромади
міста
Києва
та

передати

володіння
і
�ориствання
пблічно-

м
а�ціонерном
товариств
«А�ціонерна
�ом-

панія
«Київводо�анал»
зовнішньобдин�ові
ін-

женерні
мережі
житлово�о
бдин�
№ 85/87-

а
на
влиці
Фрнзе

Подільсь�ом
районі
з�ід-

но
з
додат�ом
в
межах
та
на
мовах,
визначе-

них
�одою
про
передач
в
правління
від�ри-

том
а�ціонерном
товариств
«А�ціонерна

�омпанія
«Київводо�анал»
майна,
що
є
�ом-

нальною
власністю
територіальної
�ромади
міс-

та
Києва,
від
20
листопада
2003
ро�
(в
реда�-

ції
до�овор
на
володіння
та
�ориствання
май-

ном
територіальної
�ромади
міста
Києва
від
01

�рдня
2006
ро�),
�ладеною
між
від�ритим

а�ціонерним
товариством
«А�ціонерна
�омпа-

нія
«Київводо�анал»
та
Київсь�ою
місь�ою
дер-

жавною
адміністрацією.

2.
Департамент
�омнальної
власності
м.
Ки-

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

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

зом
з
�омнальним
підприємством
з
тримання

та
е�сплатації
житлово�о
фонд
спеціально�о

призначення
«Спецжитлофонд»
забезпечити
в

становленом
поряд�
прийняття
та
передач

зовнішньобдин�ових
інженерних
мереж,
зазна-

чених

пн�ті
1
цьо�о
розпорядження.

3.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
розпоря-

дження
по�ласти
на
застпни�а
�олови
Київ-

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації
Спасиб-

�а
О.
В.

Голова В. Кличко

Про встановлення меморіальних дощок у місті Києві
Розпорядження № 443 від 17 червня 2016 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві»,
враховуючи протоколи засідань комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві від 12 жовтня
2015 року № 6, від 23 березня 2016 року № 7, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Встановити
меморіальні
дош�и
в
місті
Ки-

єві
з�ідно
з
додат�ом
до
цьо�о
розпорядження.

2.
Взяти
до
відома,
що
витрати,
пов’язані
з

ви�отовленням
та
встановленням
меморіальних

дощо�,
бдть
профінансовані
за
позабюджет-

ні
�ошти,
залчені
в
становленом
поряд�.

3.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
розпоряджен-

ня
по�ласти
на
застпни�а
�олови
Київсь�ої

місь�ої
державної
адміністрації
з�ідно
з
розпо-

ділом
обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато�


до
розпорядження


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


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

17.06.2016
р.
№
443

Перелік 
меморіальних дощок, що встановлюються в місті Києві

№ Назва Місце встановлення Клопотання Фінансування

1 2 3 4 5

1 Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні АТО
Белошицького Ігоря
Анатолійовича

на фасаді гімназії № 32
"УСПІХ" за адресою: вул.
Івана Федорова, 2

звернення народного
депутата України
Сотник О.С.

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

2 Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні АТО Вовненка
Богдана Володимировича

на фасаді спеціалізованої
школи № 130 імені Данте
Аліг'єрі за адресою: вул.
Велика Васильківська,128

звернення депутата
Київської міської
ради Галушки О.М.

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

3 Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні АТО Кобченка
Олега Олександровича

на фасаді
загальноосвітньої школи
І�ІІІ ступенів № 236 за
адресою: вул. Академіка
Заболотного, 144

звернення ініціативної
групи із встановлення
пам'ятних дощок
воїнам�героям АТО

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

4 Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні АТО Дедушка
Олега Анатолійовича

на фасаді
загальноосвітньої школи
І�ІІІ ступенів № 108 за
адресою: вул. Уральська,
2/10

звернення
громадської
організації "Права
громади"

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

5 Меморіальна дошка на честь
загиблих Героїв Голосієва

на фасаді Комплексної
дитячо�юнацької
спортивної школи № 15 за
адресою: вул. Маршала
Якубовського, 7�а

звернення
громадської
організації "Київська
міська спілка
ветеранів АТО"

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

6 Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні проведення
АТО Сухенка Максима
Володимировича

на фасаді спеціалізованої
школи № 138 за адресою:
вул. Січових Стрільців, 27

звернення депутата
Київської міської
ради Кутняка С.В.

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

7 Меморіальна дошка на честь
Героя України Васільцова Віталія
Валерійовича

на фасаді будинку за
адресою: вул. Велика
Житомирська, 1

звернення ГО "Родина
Героїв Небесної Сотні"

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

8 Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні проведення
АТО Ковальчука Миколи
Михайловича

на фасаді спеціалізованої
школи № 188 за адресою:
вул. Будівельників, 10

звернення
Дніпровської
районної в місті Києві
державної
адміністрації

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

9 Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні проведення
АТО Костакова Сергія Юрійовича

на фасаді
загальноосвітньої школи
І�ІII ступенів № 31 за
адресою: вул. Березнева, 5

звернення
Дніпровської
районної в місті Києві
державної
адміністрації

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

10 Меморіальна дошка на честь
загиблого в зоні проведення
АТО Павлова Ігоря
Миколайовича

на фасаді будинку, де він
мешкав, за адресою: вул.
Драгоманова, 1�л

звернення Дарницької
районної в місті Києві
державної
адміністрації

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

11 Меморіальна дошка на честь
двічі Героя Радянського Союзу,
генерал�лейтенанта Недбайла
Анатолія Костянтиновича

на фасаді будинку, де він
мешкав, за адресою:
просп. Повітрофлотський,
50/2

звернення
громадської
організації
"Українська спілка
ветеранів Афганістану
(воїнів�
інтернаціоналістів)"

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

12 Меморіальна дошка на честь
видатного польського та
українського суспільного і
культурного діяча Єжи Гєдройця

на фасаді будівлі Центру
польських та
європейських студій
Національного
університету "Києво�
Могилянська академія" (6
корпус) за адресою: вул.
Волоська, 10

звернення Посольства
Республіки Польща в
Україні

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

13 Меморіальна дошка на честь
академіка Паламарчука
Максима Мартиновича

на фасаді будівлі Інституту
географії НАН України за
адресою: бульв. Тараса
Шевченка, 60

звернення Інституту
географії НАН України

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

14 Меморіальна дошка на честь
відомого українського
спортсмена Баглея Миколи
Львовича

на фасаді будівлі Київської
державної академії
водного транспорту імені
гетьмана Петра
Конашевича�Сагайдачного
за адресою: просп. Героїв
Сталінграда, 2

звернення Київської
державної академії
водного транспорту
імені гетьмана Петра
Конашевича�
Сагайдачного та
Федерації баскетболу
України

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

15 Меморіальна дошка на честь
Героя Радянського Союзу
Вітковського Івана Петровича

на фасаді будівлі гімназії
№ 143 Оболонського
району за адресою: вул.
Богатирська, 2�6

звернення гр.
Шатрової Ж.І.

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

16 Меморіальна дошка на честь
відомого київського вченого і
лікаря Позмогова Анатолія
Івановича

на фасаді будинку, де він
мешкав, за адресою: вул.
Заньковецької, 5/2

звернення
Національної академії
медичних наук
України, ГО "Асоціація
радіологів України" та
Чегусової�Позмогової
З.А.

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

17 Меморіальна дошка на честь
визначного українського
вченого, академіка НАН України
Кураса Івана Федоровича

на фасаді будівлі Інституту
політичних і
етнонаціональних
досліджень за адресою:
вул. Кутузова, 8

звернення Інституту
політичних і
етнонаціональних
досліджень ім.
І.Ф.Кураса НАН
України

за позабюджетні
кошти, залучені в
установленому порядку

Керівник апарату В. Бондаренко
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Керівник апарату В. Бондаренко

Додато�


до
розпорядження


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


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

17.06.2016
р.
№
441

Зовнішньобудинкові інженерні мережі житлового будинку № 85/87;а 
на вулиці Фрунзе в Подільському районі, які безоплатно приймаються 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передаються у володіння і користування публічному акціонерному 

товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»

№ Назва об'єкта Діаметр
труб,

мм

Довжина
мережі,

м

Кількість
колодязів,

шт.

Матеріал
труб

Середня
глибина.

м

Рік
побудови
(реконст�

рукції)

Балансова вартість,
грн

Первісна Залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Водопровідна
мережа до
житлового будинку
на вулиці Фрунзе,
85/87�а

2Д 160 

2Д 110

143.6
(2x71.8)

52,0
(2x26)

�

�

ПЕ�100 

ПЕ�100

�

�

2014 

2014

765564,23

92354.74

765564.23

92354.74

2. Водопровідні камери
на перетині вулиць:
Фрунзе та
Тульчинської(1 шт.),
Фрунзе та
Оленівської (1 шт.)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2014 
2014

60818.68
76164.90

60818.68
76164.90

3. Каналізаційна
мережа від
житлового будинку
№ 85/87�а на вулиці
Фрунзе

160 
225

28,4 
123,1

4 
8

ПЕ�100
SDR 

ПЕ�100
SDR

2 
3

2014 
2014

81536,60
460721,34

81536,60
460721,34

4. Колодязі та
каналізаційні мережі
Д�300 на вулиці
Фрунзе

� � 6 � � 2014 187848,22 187848,22

Про затвердження змін 
до Регламенту виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 448 від 17 червня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра;

їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно;правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади»:

Затвердити
зміни
до
Ре�ламент
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь-

�ої
державної
адміністрації),
затверджено�о
розпорядженням
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь-

�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
від
08
жовтня
2013
ро�
№ 1810,
що
додаю-

ться.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

17.06.2016
№
448

Зміни до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810

1.
У
пн�ті
3.9
�лави
3
розділ
VII
слова
«Головно�о
правління
юстиції

місті
Києві»
заміни-

ти
словами
«Головно�о
територіально�о
правління
юстиції

м.
Києві».

2.
Абзац
др�ий
пн�т
6.1
�лави
6
розділ
VII
ви�ласти
в
та�ій
реда�ції:

«По�одження
прое�тів
розпоряджень
з
�адрових
питань,
з
питань
направлення
деле�ацій
та

здійснення
відряджень
за
�ордон,
з
питань
надання,
відмови

наданні,
продовження
стро�
дії,

відмови

продовженні
або
с�асвання
дозволів
на
розміщення
зовнішньої
ре�лами
відбває-

ться
тіль�и

паперовом
ви�ляді

послідовності,
встановленій

абзаці
першом
пн�т
6.4
цієї

�лави».

3.
У
пн�ті
13.1
�лави
13
розділ
VII
слова
«Головно�о
правління
юстиції

м.
Києві»
заміни-

ти
словами
«Головно�о
територіально�о
правління
юстиції

м.
Києві».

4.
У
пн�ті
13.2
�лави
13
розділ
VII
слова
«Головне
правління
юстиції

м.
Києві»

всіх
відмін�ах,

замінити
словами
«Головне
територіальне
правління
юстиції

м.
Києві»

відповідних
відмін�ах.

5.
У
пн�ті
13.4
�лави
13
розділ
VII
слова
«Головном
правлінні
юстиції

м.
Києві»
заміни-

ти
словами
«Головном
територіальном
правлінні
юстиції

м.
Києві».

6.
Абзац
восьмий
пн�т
13.6
�лави
13
розділ
VII
ви�ласти

та�ій
реда�ції:

«Разом
з
нормативно-правовим
а�том
до
Головно�о
територіально�о
правління
юстиції



м.
Києві
подається
довід�а
щодо
відповідності
зобов’язанням
У�раїни

сфері
європейсь�ої
ін-

те�рації
та
прав
Європейсь�о�о
Союз
(acquis
ЄС)
(додато�
3),
а
та�ож
висново�
про
прове-

дення
антидис�римінаційної
е�спертизи
за
встановленою
формою.»

7.
Додато�
3
ви�ласти

та�ій
реда�ції:

«Додато�
З

до
Ре�ламент
ви�онавчо�о
ор�ан


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

ДОВІДКА�

щодо�відповідності�зобов’язанням�У�раїни���сфері�європейсь�ої�інте"рації�

та�прав��Європейсь�о"о�Союз�

(acquis�ЄС)

прое�т�___________________________________________

(назва
прое�т
розпорядження)

Прое�т
розпорядження
розроблено________________________________________


(найменвання
ор�ан
ви�онавчої
влади)

1.�Належність�прое�т��до�сфер,�правовідносини�в�я�их�ре"�люються�правом�Євро-

пейсь�о"о�Союз��(acquis�ЄС)

Визначається
належність
прое�т
до
сфер,
правовідносини
в
я�их
ре�люються
правом
Єв-

ропейсь�о�о
Союз
(acquis
ЄС).

Зазначається
сфера
або
сфери
правово�о
ре�лювання,
джерела
права
Європейсь�о�о
Со-

юз
(acquis
ЄС),
що
ре�люють
правовідносини,
анало�ічні
тим,
шо
планється
вре�лювати

прое�том.

2.�Зобов’язання�У�раїни���сфері�європейсь�ої�інте"рації�(��том��числі�міжнародно-

правові)

Визначається
наявність
та
джерела
міжнародно-правових
зобов’язань
У�раїни

сфері
євро-

пейсь�ої
інте�рації
щодо
предмета
правово�о
ре�лювання
прое�т
(У�ода
про
асоціацію
між

У�раїною,
з
однієї
сторони,
та
Європейсь�им
Союзом,
Європейсь�им
Співтовариством
з
атом-

ної
енер�ії
і
їхніми
державами-членами,
з
іншої
сторони,
інші
міжнародні
до�овори
У�раїни


сфері
європейсь�ої
інте�рації),
а
та�ож
стро�и
впровадження
відповідних
зобов’язань.

У
разі
�оли
між
У�раїною
та
ЄС
бло
дося�нто
міжнародні
домовленості
з
предмета,
що
ре-

�люється
прое�том,
наводяться
посилання
та
зміст
відповідних
домовленостей
(спільні
заяви,

де�ларації,
меморандми,
що
не
мають
сили
міжнародно�о
до�овор,
домовленості
за
резль-

татами
засідань
двосторонніх
ор�анів
тощо).

3.�Про"рамні�до��менти���сфері�європейсь�ої�інте"рації

Я�що
прое�т
розроблено
відповідно
до
про�рамних
до�ментів

сфері
європейсь�ої
інте�-

рації
Президента
У�раїни
та/або
Кабінет
Міністрів,
робиться
посилання
на
відповідні
статті,

частини
або
пн�ти
та�их
до�ментів.

4.�Порівняльно-правовий�аналіз

Наводиться
інформація
про
відповідність
положень
прое�т
відповідним
положенням
права

Європейсь�о�о
Союз
(acquis
ЄС)
та
міжнародно-правовим
зобов’язанням
У�раїни

сфері
єв-

ропейсь�ої
інте�рації.

Інформація
наводиться
відповідно
до
однієї
з
форм,
наведених
нижче,
залежно
від
зміст
по-

ложень
прое�т
та
пріоритетів
або
стро�ів
ви�онання
міжнародно-правових
зобов’язань

сфе-

рі
європейсь�ої
інте�рації:

�рім
випад�ів,
зазначених
в
абзаці
п’ятом
цьо�о
розділ,
інформація
наводиться

порівняль-

ній
таблиці
за
та�ою
формою:

Про затвердження Плану комплектування відділень з видів
спорту шкіл вищої спортивної майстерності комунальної 

власності м. Києва на 2016 навчальний рік
Розпорядження № 449 від 17 червня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 36 Закону України
«Про фізичну культуру і спорт», наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 липня 2015 року № 2581
«Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04 серпня 2015 року за № 936/27381:

1.
Затвердити
План
�омпле�твання
відді-

лень
з
видів
спорт
ш�іл
вищої
спортивної
май-

стерності
�омнальної
власності
м.
Києва
на

2016
навчальний
рі�,
що
додається.

2.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
розпоря-

дження
по�ласти
на
застпни�а
�олови
Київ-

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації
Старос-

тен�о
Г.
В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

17.06.2016
№
449

План комплектування відділень з видів спорту 
шкіл вищої спортивної майстерності комунальної власності м. Києва 

на 2016 навчальний рік

№ Назва
дитячо�
юнацької
спортивної
школи

Педаго�
гічне
наванта�
ження,
годин

Відділення з видів
спорту

Групи спортивного
удосконалення
(груп/учнів)

Групи вищої
спортивної
майстерності
(груп/учнів)

Всьо�
го
груп

Всьо�
го
учнів

Кіль�
кість
спорт�
сменів
змін�
ного
скла�
ду

1 2 Більше 
2 років

Весь термін 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
1 Київська

міська
школа
вищої
спортивної
майстер�
ності

84 бокс 3 12 3 12 3

48 боротьба греко�
римська

2 6 2 6 4 12 1

120 велоспорт шосе 4 13 4 13

12 велоспорт маунтенбайк 1 2 1 2

60 веслування академічне 1 3 1 3 2 6 9

24 вітрильний спорт 1 5 1 5 1

264 легка атлетика 1 2 1 4 6 16 8 22 4

96 стрільба кульова 2 8 1 4 3 12 1

96 сучасне п'ятиборство 3 8 3 8 1

336 фехтування 11 27 11 27 8

Всього по
школі

1140 2 5 2 9 4 14 32 91 40 119 28

2 Школа
вищої
спортивної
майстер�
ності

132 боротьба вільна 1 7 3 12 4 19 6

172 гімнастика спортивна 5 15 5 15 4

192 дзюдо 5 18 5 18 11

216 плавання 8 25 8 25 14

12 триатлон 1 6 1 6

36 шорт�трек 1 2 1 2 2

Всього по
школі

760 0 0 0 0 1 7 23 78 23 85 37

ВСЬОГО 1900 2 5 2 9 5 21 55 169 63 204 65

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
6 ëèïíÿ 2016 ð.

¹70(4840)

13


разі,
�оли
предмет
правово�о
ре�лювання
прое�т
ре�люється
а�том/а�тами
за�онодавства

ЄС,
імплементація
я�их
передбачена
У�одою
про
асоціацію
між
У�раїною,
з
однієї
сторони,
та

Європейсь�им
Союзом,
Європейсь�им
Співтовариством
з
атомної
енер�ії
і
їхніми
державами-

членами,
з
іншої
сторони,
і
до
завершення
стро�
та�ої
імплементації
відповідно
до
зазначеної

У�оди
та/або
відповідно
до
ор�анізаційно-розпорядчих
а�тів
Кабінет
Міністрів
з
момент
по-

чат�
розроблення
прое�т
залишилося
не
більше
двох
ро�ів,—
�оловний
розробни�
�отє
таб-

лицю
відповідності
з
постатейним
аналізом
відповідності
за�онодавства
У�раїни
відповідном

а�т
за�онодавства
ЄС
(для
�ожно�о
а�та
о�ремо

разі
впровадження
�іль�ох
а�тів
за�онодав-

ства
ЄС)
за
та�ою
формою:

5.�Очі��вані�рез�льтати

Відображаються
резльтати
е�ономічно�о,
соціально�о
та
політично�о
аналіз
реалізації
а�-

та,
а
та�ож

разі
потреби
об�рнтвання
обраних
шляхів
впровадження
відповідних
положень

а�та
за�онодавства
ЄС.
Наводяться
резльтати
проведеної
оцін�и
ре�ляторно�о
вплив
(або

здійснюється
посилання
на
та�
оцін�).

6.�Уза"альнений�висново�

Наводиться
за�альнена
інформація
про
відповідність
прое�т
зобов’язанням
У�раїни

сфе-

рі
європейсь�ої
інте�рації,

том
числі
міжнародно-правовим,
та
прав
Європейсь�о�о
Союз

(acquis
ЄС).

У
разі
�оли
прое�т
не
відповідає
зобов’язанням

сфері
європейсь�ої
інте�рації
(�рім
міжна-

родно-правових),
про�рамним
до�ментам
Кабінет
Міністрів
або
прав
Європейсь�о�о
Союз

(acquis
ЄС),
обґрнтовється
необхідність
йо�о
прийняття
та
стро�
дії
а�та.

___

__________________20___
р.»

Керівник апарату В. Бондаренко

Порядко�
вий
номер

Поло�
ження
проекту

Відповідні
положення
джерел
права
Європейсь�
кого Союзу
(acquis ЄС)

Оцінка відповідності
праву Європейського
Союзу (acquis ЄС)
(відповідає, не
суперечить, частково
враховує, не відповідає,
не врегульовано)

Відповідні положення
джерел міжнародно�
правових зобов'язань
України у сфері
європейської
інтеграції

Оцінка відповідності
міжнародно�правовим
зобов'язанням (відповідає,
не суперечить, частково
враховує, не відповідає, не
врегульовано)

Поряд�
ковий
номер

Положення акта
законодавства ЄС
та/або інших
джерел права
Європейського
Союзу (acquis ЄС)
(положення
наводяться
постатейно)

Міжнародно�правові
зобов'язання у сфері
європейської
інтеграції
(наводяться норми,
що стосуються
положень, наведених
у колонці 2)

Оцінка відповідності (дається оцінка
відповідності законодавства України
положенням, наведеним у колонках 2
і 3 (відповідає, не суперечить,
частково відповідає, не відповідає, не
врегульовано, наводяться норми
законодавства України з посиланням
на акти законодавств, що регулюють
відповідний предмет і у яких
впроваджено відповідні положення)

Необхідні подальші
заходи для належного
наближення
законодавства
(необхідні проекти
законів, підзаконних
актів, методичних
настанов тощо)

1 2 3 4 5

____________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади)

_____________
(підпис)

_______________________
(ім’я та прізвище)

1.
Затвердити
заходи
щодо
під�отов�и
на-

вчальних
за�ладів
міста
Києва
до
почат�
2016-

2017
навчально�о
ро�,
що
додаються.

2.
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та

спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)
та
районним
в
місті
Києві
державним
ад-

міністраціям
забезпечити
ви�онання
заходів

щодо
під�отов�и
навчальних
за�ладів
м.
Києва

до
почат�
2016-2017
навчально�о
ро�
в
ме-

жах
аси�нвань,
передбачених

бюджеті
міс-

та
Києва
на
2016
рі�.

3.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
розпоряджен-

ня
по�ласти
на
застпни�ів
�олови
Київсь�ої

місь�ої
державної
адміністрації
з�ідно
з
розпо-

ділом
обов’яз�ів
та
�олів
районних
в
місті
Ки-

єві
державних
адміністрацій.

Голова В. Кличко

Про підготовку 
навчальних закладів міста Києва 

до початку 2016;2017 навчального року
Розпорядження № 456 від 22 червня 2016 року

Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою своєчасної і якіс;
ної підготовки навчальних закладів м. Києва до початку 2016;2017 навчального року:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

22.06.2016
№
456

Заходи 
щодо підготовки навчальних закладів міста Києва 

до початку 2016;2017 навчального року
1.
Розвито�
інфрастр�три
освіти
та
зміцнення
матеріально-технічної
бази
навчальних
за-

�ладів

1.1.
А�тивізвати
робот
щодо
відновлення
діяльності
нефн�ціонючих
дош�ільних
навчаль-

них
за�ладів
м.
Києва
та
вивільнених
�рпових
приміщень.

Ви�онавці:
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації,
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді

та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)


Термін:
протя�ом
ро�

1.2.
Провести
�апітальні
та
поточні
ремонти
дош�ільних,
за�альноосвітніх,
позаш�ільних
на-

вчальних
за�ладів
м.
Києва,
віднесених
до
сфери
правління
районних
в
місті
Києві
держав-

них
адміністрацій,
і
за�ладів
освіти,
підпоряд�ованих
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та

спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації).

Ви�онавці:
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації,
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді

та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)

Термін:
до
30
серпня
2016
ро�

1.3.
Придбати
�омп’ютерн
техні�
для
навчальних
за�ладів
�омнальної
власності
терито-

ріальної
�ромади
м.
Києва
відповідно
до
вимо�
Державних
санітарних
правил
та
норм
«Влаш-

твання
і
обладнання
�абінетів
�омп’ютерної
техні�и
в
навчальних
за�ладах
та
режим
праці
ч-

нів
на
персональних
�омп’ютерах»
(ДСанПіН
5.5.6.009-98).

Ви�онавці:
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації


Термін:
протя�ом
ро�

1.4.
Забезпечити
медичні
�абінети
за�альноосвітніх
та
дош�ільних
навчальних
за�ладів
�о-

мнальної
власності
територіальної
�ромади
м.
Києва
аптеч�ами
з
набором
меди�аментів
для

надання
першої
медичної
допомо�и,
лі�арсь�ими
засобами
та
виробами
медично�о
призначен-

ня.

Ви�онавці:
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації


Термін:
до
30
серпня
2016
ро�

1.5.
Провести
моніторин�
�отовності
навчальних
за�ладів
м.
Києва
до
почат�
ново�о
2016-

2017
навчально�о
ро�.

Ви�онавці:
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації


Термін:
до
01
серпня
2016
ро�

Ви�онавці:
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь-

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


Термін:
з
15
до
19
серпня
2016
ро�

1.6.
Під�отвати
навчальні
за�лади
м.
Києва
до
роботи
в
осінньо-зимовий
період,
отрима-

ти
а�ти
�отовності
до
опалювально�о
період.

Ви�онавці:
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації,
�ерівни�и
навчальних
за�ладів


Термін:
до
26
вересня
2016
ро�

2.
Ор�анізаційні
заходи
та
забезпечення
навчально-виховно�о
процес

2.1.
Провести
серпневі
�онференції,
семінари,
тренін�и
для
педа�о�ічних
працівни�ів
на-

вчальних
за�ладів
м.
Києва.

Ви�онавці:
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь-

�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
районні
в
місті
Києві
державні
адміністра-

ції,
Київсь�ий
ніверситет
імені
Бориса
Грінчен�а


Термін:
серпень
2016
ро�

2.2.
Провести
�онференцію
для
психоло�ічних
слжб
навчальних
за�ладів
м.
Києва
«Тенден-

ції
розвит�
психоло�ічної
слжби
системи
освіти
в
сспільстві,
що
зазнає
змін».

Ви�онавці:
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь-

�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
районні
в
місті
Києві
державні
адміністра-

ції,
Київсь�ий
ніверситет
імені
Бориса
Грінчен�а


Термін:
вересень
2016
ро�

2.3.
Ор�анізвати
та
провести
літні
�рси
підвищення
�валіфі�ації
педа�о�ічних
працівни�ів

навчальних
за�ладів
м.
Києва.

Ви�онавці:
Київсь�ий
ніверситет
імені
Бориса
Грінчен�а,

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Ки-

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

Термін:
червень —
серпень
2016
ро�

2.4.
Ор�анізвати
та
провести
�рси
підвищення
�валіфі�ації
з
ан�лійсь�ої
мови
для
вчите-

лів
навчальних
за�ладів
з
базових
дисциплін
м.
Києва

рам�ах
проведення
Ро�
ан�лійсь�ої

мови
в
У�раїні.

Ви�онавці:
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь-

�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
Київсь�ий
ніверситет
імені
Бориса
Грін-

чен�а

Термін:
до
30

вересня
2016
ро�

2.5.
Забезпечити
навчальні
за�лади
м.
Києва
�ерівними
та
педа�о�ічними
�адрами.

Ви�онавці:
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь-

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

районні
в
місті
Києві
державні
адміністра-

ції


Термін:
до
30
серпня
2016
ро�

2.6.
Забезпечити
працевлаштвання
молодих
спеціалістів-випс�ни�ів
педа�о�ічних
вищих
на-

вчальних
за�ладів.

Ви�онавці:
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь-

�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
районні
в
місті
Києві
державні
адміністра-

ції

Термін:
до
31
серпня
2016
ро�

2.7.
Забезпечити
проведення
медичних
о�лядів
працівни�ів
навчальних
за�ладів
м.
Ки-

єва.

Ви�онавці:
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації,
Департамент
охорони
здоров’я
ви-

�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
�ерівни�и

навчальних
за�ладів


Термін:
протя�ом
ро�

2.8.
Провести
�омпле�твання
штатів
і
мережі
навчальних
за�ладів
м.
Києва
(�рп/�ласів,

�онтин�ентів
вихованців/чнів
тощо)
на
2016-2017
навчальний
рі�,
забезпечивши
ефе�тивне
та

раціональне
ви�ористання
бюджетних
�оштів:

2.8.1.
Під�отвати
за�альнені
матеріали
про
резльтати
попередньо�о
�омпле�твання
та
на-

правити
їх
на
опрацювання
до
Департамент
фінансів
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ра-

ди
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
та
фінансових
правлінь
районних
в
місті
Києві

державних
адміністрацій.

Ви�онавці:
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь-

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


Термін:
до
23
червня
2016
ро�

2.8.2.
Під�отвати
таблиці
щодо
попередньо�о
�омпле�твання
мережі
навчальних
за�ладів

(�ласів
та
�онтин�ент
чнів).

Ви�онавці:
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації,
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді

та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)

Термін:
до
22
серпня
2016
ро�

2.8.3.
Під�отвати
прое�ти
відповідних
розпоряджень
районних
в
місті
Києві
державних
ад-

міністрацій.

Ви�онавці:
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації


Термін:
до
29
серпня
2016
ро�

2.9.
Ор�анізвати
рочисте
проведення
Дня
знань
та
свята
Першо�о
дзвони�а

навчальних

за�ладах
м.
Києва.

Ви�онавці:
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації,
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді

та
спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)
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Термін:
01
вересня
2016
ро�

2.10.
Висвітлювати
на
офіційних
веб-сайтах
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт

ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
район-

них
в
місті
Києві
державних
адміністрацій,
правлінь
освіти
районних
в
місті
Києві
державних

адміністрацій
інформацію
щодо
під�отов�и
навчальних
за�ладів
м.
Києва
до
почат�
ново�о

2016-2017
навчально�о
ро�.

Ви�онавці:
районні
в
місті
Києві
державні
адміністрації,
правління
освіти
районних
в
місті

Києві
державних
адміністрацій,
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт
ви�онавчо�о
ор-

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

Термін:
червень —
серпень
2016
ро�

Керівник апарату В. Бондаренко

1.
Затвердити
адресний
перелі�
за�ально-

освітніх
навчальних
за�ладів
для
прое�тван-

ня
та
ви�онання
робіт
з
�апітально�о
ремонт

спортивних
залів

2016
році,
що
додається.

2.
Визначити
замовни�ом
ви�онання
робіт
з

прое�твання
та
�апітально�о
ремонт
спор-

тивних
залів

за�альноосвітніх
навчальних
за-

�ладах

2016
році
відповідно
до
пн�т
1
цьо-

�о
розпорядження
�омнальне
підприємство

«Дире�ція
з
�апітально�о
бдівництва
та
ре-

�онстр�ції
«Київбдре�онстр�ція»
(далі —
КП

«Київбдре�онстр�ція»).

3.
КП
«Київбдре�онстр�ція»:

3.1.
Визначити
в
становленом
поряд�
про-

е�тні
та
підрядні
бдівельні
ор�анізації
для
ви-

�онання
робіт,
зазначених

пн�ті
1
цьо�о
роз-

порядження,
відповідно
до
вимо�
за�онодав-

ства
У�раїни.

3.2.
Забезпечити
розроблення
прое�тної
до-

�ментації,
проведення
її
е�спертизи
та
затвер-

дження
в
становленом
поряд�.

3.3.
Під
час
�ладання
до�оворів
підряд
на

ви�онання
робіт
з
�апітально�о
ремонт
обов’яз-

�ово
передбачати
мови
щодо
надання
підряд-

ни�ом
�арантії
я�ості
ви�онаних
робіт
та
вста-

новити
�арантійні
стро�и
е�сплатації
об’є�тів.

3.4.
Забезпечити
дотримання
вимо�
за�оно-

давства
У�раїни
щодо
поряд�
ви�онання
б-

дівельних
робіт.

4.
Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та

спорт
ви�онавчо�о
ор�ан
Київсь�ої
місь�ої

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції):

4.1.
Забезпечити
в�лючення
КП
«Київбдре-

�онстр�ція»
до
мережі
одержвачів
бюджетних

�оштів.

4.2.
Здійснити
фінансвання
робіт,
зазначе-

них

пн�ті
1
цьо�о
розпорядження,
в
межах
бю-

джетних
призначень,
затверджених
бюджетом

міста
Києва
на
2016
рі�,
та
по�азни�ів,
перед-

бачених
Про�рамою
е�ономічно�о
і
соціально-

�о
розвит�
м.
Києва
на
2016
рі�,
затвердже-

ною
рішенням
Київсь�ої
місь�ої
ради
від
22

�рдня
2015
ро�
№ 60/60.

5.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
розпоряджен-

ня
по�ласти
на
застпни�ів
�олови
Київсь�ої

місь�ої
державної
адміністрації
з�ідно
з
розпо-

ділом
обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про виконання робіт 
з капітального ремонту спортивних залів 
у загальноосвітніх навчальних закладах

Розпорядження № 458 від 22 червня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про ос;
віту», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»,
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської місь;
кої ради від 22 грудня 2015 року № 60/60, з метою створення належних умов для виховання та розвитку ді;
тей, поліпшення матеріально;технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів та збільшення кількості
дітей і підлітків, які займаються фізичною культурою та спортом:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

22.06.2016
№
458

Адресний перелік 
загальноосвітніх навчальних закладів 

для проектування та виконання робіт з капітального ремонту спортивних
залів у 2016 році

13 ЗНЗ № 292 вул. Костянтина Данькевича, 5

14 ЗНЗ № 306 вул. Лисківська, 4�а

15 ЗНЗ № 275 просп. Володимира Маяковського, 3�г

16 ЗНЗ № 263 вул. Олександра Сабурова, 19�б

17 ЗНЗ № 320 вул. Будищанська, 8

18 ЗНЗ № 259 просп. Володимира Маяковського, 21�г

19 ЗНЗ №212 вул. Академіка Курчатова, 18/2

Дніпровський район

20 СШ№148 вул. Будівельників, 37

21 ЗНЗ № 224 вул. Миколи Кибальчича, 5

22 ЗНЗ №81 вул. Павла Тичини, 22�а

23 НВК № 176 просп. Юрія Гагаріна, 11

24 ЗНЗ № 146 просп. Миру, 11

25 ЗНЗ № 4 вул. Сулеймана Стальського, 26�а

26 СШ № 265 вул. Райдужна, 53

27 СШ № 65 вул. Челябінська, 5

28 НВК № 209 "Сузір'я" вул. Березняківська, 32

29 Гімназія № 136 вул. Ентузіастів, 29/3

30 ЗНЗ№126 вул. Празька, 14

Оболонський район

31 ЗНЗ № 245 вул. Північна, 26

32 ЗНЗ № 29 вул. Петра Калнишевського, 3�а

33 ЗНЗ № 168 вул. Озерна, 2

34 СШ № 298 просп. Героїв Стапінграда, 58�б

35 Гімназія № 143 вул. Богатирська, 2�б

Печерський район

36 СШ № 80 бульв. Дружби народів, 12�б

37 Гімназія ім. Т. Шевченка № 109 вул. Панаса Мирного, 24

Подільський район

38 ЗНЗ № 63 вул. Маршала Гречка, 10�а

39 СШ № 3 просп. "Правди", 84

40 ЗНЗ №271 вул, Мостицька, 16

41 ЗНЗ № 242 просп. "Правди", 64�г

42 ЗНЗ № 10 вул. Костянтинівська, 37

43 ЗНЗ № 2 вул. Копилівська, 36

44 Гімназія № 34 "Либідь" вул. Межова, 22

Святошинський район

45 ЗНЗ № 13 вул. Генерала Потапова, 3

46 Ліцей "Еко"№ 198 вул. Тулузи, 6

47 СШ № 40 вул. Львівська, 6/3

48 СШ № 185 вул. Серпова, 20/6

49 ЗНЗ № 206 просп. Леся Курбаса, 9�а

50 СШ № 203 вул. Академіка Туполєва, 17

51 ЗНЗ № 230 вул. Генерала Наумова, 35�б

Солом'янський район

52 ЗНЗ № 46 вул. Миколи Василенка, 10

53 Гімназія № 178 просп. Повітрофлотський, 22

54 ЗНЗ № 161 вул. Академіка Каблукова, 14

55 ЗНЗ № 69 вул. Донецька, 25

56 ЗНЗ № 174 вул. Героїв Севастополя, 43

57 ЗНЗ № 121 вул. Каменярів, 32

58 ЗНЗ № 279 вул. Сергія Колоса, 60 (мікрорайон Жуляни)

59 ЗНЗ № 229 вул. Виборзька, 57

60 СШ№ 7 пров. Платонівський, 3

Шевченківський район

61 СШ № 139 пров. Татарський, 1

62 СШ №61 вул. Мельникова, 39

63 ЗНЗ № 1 пров. Делегатський, 1/28

64 ЗНЗ № 95 вул. Данила Щербаківського, 61�г

№ Загальноосвітній навчальний заклад Адреса

1 2 3

Голосіївський район

1 СШ № 273 вул. Набережно�Корчуватська, 94�а

2 ЗНЗ № 286 вул. Академіка Заболотного, 6�а

3 Ліцей "Голосіївський" № 241 вул. Голосіївська, 12

Дарницький район

4 ЗНЗ № 62 вул. Княжий Затон, 17�в

5 ЗНЗ № 111 вул. Здолбунівська, 7�б

6 СШ№ 113 вул. Вакуленчука, 50�а

7 ЗНЗ №160 вул. Російська, 45

8 СШ№255 вул. Архітектора Вербицького, 26�в

9 СШ№302 вул. Декабристів, 8�а

10 СШ № 274 Харківське шосе, 168�і

11 Гімназія "Київська Русь" вул. Бориса Гмирі, 2�в

Деснянський район

12 ЗНЗ №238 вул. Миколи Закревського, 35�б

Керівник апарату В. Бондаренко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Про схвалення ескізного проекту «Реконструкція території виробничо�складської бази під будівництво житлових будинків 
та складських будівель на вул. Качалова, 40 у Солом'янському районі м. Києва»

Розпорядження № 97 від 26 лютого 2016 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ":
1.�Схвалити�ес�ізний�прое�т�"Ре�онстр��ція�території�виробничо-с�ладсь�ої�бази�під�б�дівництво�житлових�б�дин�ів�та�с�ладсь�их�б�дівель�на�в�л.�Качалова,�40���Солом'янсь�ом��районі�

м.�Києва",�врахов�ючи�е�спертний�звіт�державно!о�підприємства�"Спеціалізована�державна�е�спертна�ор!анізація�-�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи"�від�10

!р�дня�2015�ро���№�00-1588-15/ЦБ,�з�та�ими�основними�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Показник Одиниця
виміру

Кількість

Всього у чому числі за чергами будівництва:

І 
(житловий

будинок №1,
ТП №1)

II 
(житловий

будинок №2)

III 
(дитячий

дошкільний
заклад ТП

№2)

IV 
(житловий

будинок №3)

V 
(житловий

будинок №4)

VI 
(житловий

будинок 
№ 5, ТП №3)

VII 
(паркінг)

VIII
(адміністративна
будівля вироб#

ничо#складської
бази)

Вид будівництва # нове будівництво

Ступінь вогнестійкості будівель та споруд І; II

Площа ділянки га 6,8873 0,8829 0,9821 0,6400 1,4841 0,7020 1,3415 0,6427 0,2120

Площа забудови кв. м 14368,0 2402,70 2331,80 1125,20 2298,60 2331,80 2318,70 1464,10 95,10

Поверховість Поверхи 1;3;9;14;16 1,16 16 1,3 16 16 1,14 9 1

Житлові будинки

Площа житлового будинку кв. м 152992,0 31101,30 31723,10 31169,70 31723,10 27275,70

Площа квартир у будинку кв. м 110023,80 21352,40 23131,80 22627,40 23131,80 19780,40

Площа літніх приміщень кв. м 2097,30 360,10 472,50 420,10 472,50 372,10

Загальна площа квартир у будинку кв. м 112121,10 21712,50 23604,30 23047,50 23604,30 20152,50

Загальна площа квартир у будинку, у тому числі: квартири 2298 450 477 477 477 417

однокімнатних квартири 1605 315 333 # 333 333 291 # #

двокімнатних квартири 629 135 112 # 144 112 126 # #

трикімнатних квартири 64 _ 32 # # 32 # # #

Площа вбудованих нежитлових приміщень кв. м 1515,10 1515,10 _ _ # # # # #

Загальний будівельний
об'єм, у тому числі:

куб.м 584941,0 121268,40 120507,80 # 117955,20 120507,80 104701,80 # #

Вище позначки 0.000 куб. м 558204,90 115967,10 115091,70 # 112653,90 115091,70 99400,50 # #

нижче позначки 0.000 куб.м 26736,10 5301,30 5416,10 # 5301,30 5416,10 5301,30 # #

Громадські будинки, споруди

Загальна площа кв. м 14890,90 # # 2650,70 # # # 12150,10 90,10

Корисна площа кв. м 11145,70 # # 2451,40 # # # 8610,10 84,20

Будівельний об'єм куб. м 41148,80 # # 10026,10 # # # 30870,10 252,60

Місткість дитячого дошкільного закладу місця 160 160 . _ # #

Місткість паркінгу машино#
місця

412 # # # # # # 412 #

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
02.11.2015, у тому чиспі:

1222536,073 223054,723 211123,847 39559,566 203828,768 208956,090 181244,678 151570,421 3197,980

Будівельні роботи тис. грн 906400,380 165500,117 156694,67 25034,725 151167,978 155040,998 133403,445 117175,824 2382,326

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 52744,511 9264,222 8813,551 5931,916 8658,294 8813,551 8703,822 2550,709 8446

Інші витрати тис. грн 263391,182 48290,384 15615,329 8592,925 44002,496 45101,541 39137,4111 31843,888 807,208

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а�!олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

ÇÀßÂÀ ïðî íàì³ðè

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèç-

íà÷åííÿ "Ñïåöæèòëîôîíä" (àäðåñà: âóë. Îáîëîíñüêà, 34, ì. Êè¿â, 04071,òåë. (044) 463-67-30) ïî-

â³äîìëÿº ïðî íàì³ðè áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèç-

íà÷åííÿ ïî ïðîâóëêó Ìîòîðíîìó, 3-à, 4, 6, 8 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (II ÷åðãà) íà ï³ä-

ñòàâ³ "Çàâäàííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ" óçãîäæåíîãî Çàìîâíèêîì,"Ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ òà îáìåæåíü

çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè" â³ä 11.12.2015 ¹16/15/12-3/009-15, ³íøèõ âèõ³äíèõ äàíèõ.

Ïëîùà ä³ëÿíêè çã³äíî Äåðæàâíîãî àêòó íà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ¹07-9-00123

2,5617 ãà, ä³ëÿíêè äðóãî¿ ÷åðãè çàáóäîâè — 1,7175 ãà.

Ïðîåêòîì êîðèãóâàííÿ II ÷åðãè áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷åíî çâåäåííÿ äâîõ îäíîòèïíèõ 25-ïîâåðõîâèõ

æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíèìè â öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ ïðèì³ùåííÿìè òà äàõîâèìè êîòåëüíÿìè,

îêðåìî ðîçòàøîâàíîãî áàãàòîð³âíåâîãî â³äêðèòîãî ïàðê³íãó íà ðåëüºô³, à òàêîæ ÒÏ10/0,4êÂò.

Îá'ºêò íå âõîäèòü ó"Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â,ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó

íåáåçïåêó", çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ¹ 808, àëå äî éîãî ñêëàäó âõîäÿòü

2 äàõîâ³ êîòåëüí³ ïîòóæí³ñòþ 2520 êÂò êîæíà.

Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 100 ðîê³â ³ á³ëüøå. Ïåðåäáà÷åíî

ï³äêëþ÷åííÿ ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é îá'ºêòà äî ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ çã³äíî ç ÒÓ.

Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ ³ ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó

îáñÿç³.

Áóä³âíèöòâî íåîáõ³äíèõ ³íæåíåðíèõ ñïîðóä òà ìàéäàí÷èêîâèõ ìåðåæ, óïîðÿäêóâàííÿ òà

áëàãîóñòð³é ç âëàøòóâàííÿì àâòîñòîÿíîê, ïðî¿çä³â òà ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê, äèòÿ÷èõ òà ³íøèõ

ìàéäàí÷èê³â, à òàêîæ îçåëåíåííÿ êîìïëåêñíî âèð³øóº ìîæëèâ³ñòü ïîâíîö³ííîãî âèêîðèñòàííÿ

òà ³íæåíåðíîãî çàõèñòó òåðèòîð³¿.

Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ÄÁÍ; ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà

ïðàâèë; îõîðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ çàõîäè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-

ïîáóòîâèõ ñòîê³â äî ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³.

Íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóòí³ äæåðåëà, ÿê³ çíà÷íî âïëèâàþòü íà êë³ìàò

òà ì³êðîêë³ìàò. Î÷³êóâàíå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â ïðèçåìíîìó øàð³ íå

ïåðåâèùóâàòèìå 0,1 ÃÄÊ ì.ð. ïî âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèíàõ.

Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ çã³äíî ç ÄÁÍ À.2.2-1-2003. ×àñ îçíàéîìëåííÿ ãðîìàäñüêîñò³

2016 ð³ê.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ:
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ: 1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 19, çàãàëüíà ïëîùà — 70,45
êâ.ì, 2 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã, âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè — 1244500,00 ãðí, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 ãîäèíó— 32,41 ãðí, òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà
(áåç ÏÄÂ) — 259,28 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 17.05.2016 ¹ 23 ó ñïðàâ³ ¹ 88-02/06.15
ïðî ïîðóøåííÿ ÒÎÂ "Ä³ìåîéë" (37270318), ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 13 ñò. 50 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿". Çàçíà÷åíèì
ð³øåííÿì íà ÒÎÂ "Ä³ìåîéë" íàêëàäåíî øòðàô 13 600 ãðí. Ç äåòàëüíèì òåêñòîì ð³øåííÿ ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó âåá-
ñàéò³ ÀÌÊÓ çà ïîñèëàííÿì http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÑÍßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà — 2 ðîêè 364 äí³.

Ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêî-

âî ïîâèíåí ïîäàòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì.

Óìîâè êîíêóðñó:
- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç Ìå-

òîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî

íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó. Îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíèõ ïðîïî-

çèö³é ïåðåìîæöÿ;

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì; 

- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ³íøîãî ñóá'ºêòà íà

çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè;

- âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ îãî-

ëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ, à ñàìå ïóáë³êàö³ÿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" çà âèñ-

òàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâèõ ³íôîðìàö³é;

- âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ

äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

- ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³;

- äîòðèìàííÿ óìîâ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ îá'ºêò³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèç-

íà÷åííÿ;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³í-

êè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó; 

- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ

íîðì; 

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàé-

íà, à ñàìå: ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò

îðåíäè; åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à); â³äøêîäóâàí-

íÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óò-

ðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëó-

ãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áó-

ä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â

ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, ùî çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:

- äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³ä-

ïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ

(çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);

- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1, 2, 3) ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàí-

êðóòñòâî;

- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³,

ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì)

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1,2,11) ( çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);

- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³ä-

ïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â (çà íà-

ÿâíîñò³);

- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî

ï³äïðèºìíèöòâà- ô³çè÷íî¿ îñîáè- ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåí-

äíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³-

çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 28.07.2016 çà àäðåñîþ; ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî

Âîëîäèìèðà, 29, êàá. 217, 2 ïîâåðõ, î 10.00 ãîäèí³.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè, íàé-

ìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ" ( êîí-

âåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³). Êîíêóðñíà

ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³ç-

âèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè (àäðåñà, ïëî-

ùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íà-

ïèñîì "Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿"

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — 25.07.2016

(êàá. 220, 222) äî 18.00 ãîäèíè.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.

Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³-

í³ñòðàö³ÿ, ê. 239, 237, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 546-20-51, 546-20-71.

×àñ ðîáîòè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ï'ÿò.-

ç 9.00 äî 16.45.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 

äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà 
òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíä-

íî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷- Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", òåë. 546-39-17

1.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 12,0 êâ.ì çà àäðå-
ñîþ: 02217, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿ-

êîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 18 
(1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâîãî îá'ºêòà ç ïðî-
äàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó.
Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâó-

âàííÿ íàñåëåííÿ (ïåðóêàðíÿ)

1 368,06 2 736,12

ð/ð 26008301848234, Áàíê: â ÒÂÁÂ
¹ 10026/066 ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà

Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ "Îùàäáàíê"
ÌÔÎ 322669

ªÄÐÏÎÓ 39605452
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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 48455

6 ëèïíÿ 2016 ð.
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Íîâ³ êâèòêè äëÿ ïðî¿çäó â ìàðøðóòíîìó òàêñ³

²Ç 1 ËÈÏÍß ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» âïðî-
âàäæóº íîâ³ ðàçîâ³ êâèòêè íà ïðî¿çä ó
ìàðøðóòíîìó òàêñ³. Ìåòîþ º ïîñèëåí-
íÿ êîíòðîëþ çà âèäà÷åþ ïðî¿çäíèõ êîø-
ò³â äî ï³äïðèºìñòâà. Íîâ³ òàëîíè â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ ÿê³ñòþ ïàïåðó, äèçàéíîì ³
êîëüîðîì (ó çàëåæíîñò³ â³ä âàðòîñò³),
ïðîòå ãîëîâíîþ îñîáëèâ³ñòþ º òå, ùî
îíîâëåí³ êâèòêè ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ ÷àñ-
òèí ³ ìàþòü ïåðôîðàö³þ äëÿ â³äðèâó. Â
êîæí³é ÷àñòèí³ çîáðàæåíî ³äåíòè÷í³ íî-
ìåðè, ùî óíåìîæëèâëþº ï³äðîáêó: òàê
çâàíèé êîð³íåöü çàëèøàòèìåòüñÿ ó âî-
ä³ÿ òà âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ äëÿ êîí-
òðîëþ é îáë³êó ïàñàæèð³â,ÿêèõ ïåðåâåçëè.

Êåð³âíèöòâî ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» çâåð-
òàºòüñÿ äî êèÿí ³ ãîñòåé ñòîëèö³ ³ç ïðî-
õàííÿì îòðèìóâàòè êâèòîê, ñïëàòèâøè
çà ïðî¿çä �

ÄÍßÌÈ ÊÏ «Êè¿âäîðñåðâ³ñ» ó
òåñòîâîìó ðåæèì³ âïðîâàäæóº ï³-
ëîòíèé ïðîåêò ðîáîòè ñâ³òëîôî-
ð³â ó ðåæèì³ «Çåëåíà õâèëÿ» íà
ä³ëÿíö³: áóëüâàð Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà — áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè — âóë.
Ê³êâ³äçå.

«Çåëåíà õâèëÿ» — öå ðîáîòà
ñâ³òëîôîð³â ó ðåæèì³, ï³ä ÷àñ ÿêî-
ãî çåëåíå ñâ³òëî ãîðèòü íà âñ³é âó-
ëèö³, ÷èì äîçâîëÿº òðàíñïîðòó
ìàêñèìàëüíî øâèäêî ïðî¿æäæà-
òè â³äð³çîê, à íå ¿õàòè â³ä ïåðå-
õðåñòÿ äî ïåðåõðåñòÿ, ÷åêàþ÷è
ñâîº¿ ÷åðãè íà ñâ³òëîôîð³. Òàêà
ïðàêòèêà ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóº-
òüñÿ íà íàéòðàíñïîðòí³øèõ àðòå-
ð³ÿõ ì³ñòà.

Çà óñï³øíîãî òåñòóâàííÿ «Çå-
ëåíà õâèëÿ» ç’ÿâèòüñÿ ³ íà ³íøèõ
ìàã³ñòðàëÿõ ñòîëèö³, îñíîâí³ ç ÿêèõ
º ìàðøðóòè òàê çâàíîãî «ìàëîãî
ê³ëüöÿ».

Ðåæèì «Çåëåíà õâèëÿ» äîçâî-
ëèòü äåñÿòêàì òèñÿ÷ êèÿí âèòðà-
÷àòè ìåíøå ÷àñó íà ïåðåñóâàííÿ
ì³ñòîì, ïðè ìîæëèâîñò³ áåçïåðå-
ðâíîãî ðóõó òðàíñïîðòíîãî ïîòî-
êó íà âèçíà÷åí³é ä³ëÿíö³ çà óìî-

âè äîòðèìàííÿ ðåêîìåíäîâàíî¿
øâèäêîñò³ (40-50 êì/ãîä).

Çàãàëîì ó ì³ñò³ íàë³÷óºòüñÿ 608
ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêò³â, ³ç íèõ óæå

180 ìàþòü çâ’ÿçîê ³ç ÖÊÏ. Ó ïåð-
ñïåêòèâ³ ïëàíóºòüñÿ ðåàë³çóâàòè
àäàïòèâíå êåðóâàííÿ ùå íà 500
ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêòàõ �

Äëÿ ñâ³òëîôîð³â ââåëè «Çåëåíó õâèëþ»

ÂÈÕ²ÄÍÈÌÈ â ðàìêàõ ïîòî÷íî-
ãî ñåðåäíüîãî ðåìîíòó êîìóíàëü-

íèêè â³äíîâèëè ÷àñòèíó äîðîæ-
íüîãî ïîêðèòòÿ íà âóëèöÿõ Ñîëî-

ì’ÿíñüê³é òà Ñòàðîíàâîäíèöüê³é.
Ðîáîòè ç àñôàëüòóâàííÿ òðèâàëè
³ íà âóë. Ðîá³òíè÷³é, âóë. ßðîñëàâ-
ñüê³é òà âóë. ßðîñëàâ³â Âàë.

Îêð³ì öüîãî, â í³÷ ç ñóáîòè íà
íåä³ëþ çàê³í÷åíî âëàøòóâàííÿ
ã³äðî³çîëÿö³¿ íà Ï³âäåííîìó ìîñ-
òó. Öüîãî òèæíÿ òóò ïðîâåäóòü ðî-
áîòè ç çàì³íè äâîõ øàð³â àñôàëü-
òîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ ïðî¿æäæî¿
÷àñòèíè ç àñôàëüòó.

Íà Ãàâàíñüêîìó øëÿõîïðîâî-
ä³ äîðîæíèêè áåòîíóâàëè êîíñ-
òðóêö³¿ äåôîðìàö³éíèõ øâ³â. Íà-
ðàç³ ïîä³áí³ çàõîäè çä³éñíþþòü ³
íà òðîòóàðí³é ÷àñòèí³. Êð³ì òîãî,
â ðàìêàõ ðîá³ò ³ç ðåêîíñòðóêö³¿
ïðîñï. Ïåðåìîãè íà âèõ³äíèõ áó-
ëî çàì³íåíî 2 øàðè àñôàëüòîáå-
òîííîãî ïîêðèòòÿ íà ïàðí³é ñòî-
ðîí³ ïðîñïåêòó â³ä ñò. ì. «Øóëÿâ-
ñüêà» äî âóë. Ãàðìàòíî¿ �

«Á³çíåñ, ùî çì³íþº êðà¿íó»
Ó ÊÌÄÀ â³äêðèëè ôîòîâèñòàâ-
êó «Á³çíåñ, ùî çì³íþº êðà¿íó»,
ìåòà ÿêî¿ — ïðîäåìîíñòðóâà-
òè ïðîåêòè ñîö³àëüíî â³äïîâ³-
äàëüíîãî á³çíåñó ÷åðåç ôîòî ³
íàäèõíóòè äî öüîãî ³íø³ êîì-
ïàí³¿. Îðãàí³çàòîðè — «Öåíòð
ðîçâèòêó êîðïîðàòèâíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³» — ïåðåêîíàí³,
ùî âïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñïðèÿòèìå
ñèñòåìíèì ³ ÿê³ñíèì çì³íàì â
Óêðà¿í³.

Ó ñòîëèö³ º áàãàòî àêòèâíî
ïðàöþþ÷èõ ï³äïðèºìñòâ, íàãî-
ëîñèâ, â³äêðèâàþ÷è âèñòàâêó,
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãåííàä³é Ïë³ñ. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ,
³ öå âàæëèâî, íàâ³òü ó íåëåãê³ ÷à-
ñè â³éñüêîâèõ ä³é òà êðèçè ïðî-

äîâæóþòü ïðàöþâàòè, ðîçâèâà-
òèñÿ òà âèõîäèòè íà ì³æíàðîä-
í³ ðèíêè. Îäíàê ãîëîâíèì º òå,
ùî ðàçîì ³ç ÿê³ñòþ òîâàðó ï³ä-
ïðèºìö³ ï³äâèùóþòü ð³âåíü ñâîº¿
ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
âïåâíåíèé, ùî öå «ãîâîðèòü ïðî
òå, ùî ìè íàñïðàâä³ ïåðåõîäèìî
íà íàñòóïíèé ð³âåíü ðîçâèòêó
íàøîãî á³çíåñó, á³ëüø öèâ³ë³çî-
âàíèé òà äóõîâíèé».

Íà â³äêðèòò³ íàãîðîäèëè àâ-
òîð³â êðàùèõ ðîá³ò, ÿê³ îö³íèëî
æóð³ êîíêóðñó — ïðåäñòàâíèêè
á³çíåñ-àñîö³àö³é, äåðæàâíèõ ³
äîíîðñüêèõ ñòðóêòóð, ÇÌ².

Âèñòàâêà ïðàöþº íà äðóãîìó
ïîâåðñ³ ÊÌÄÀ (ïåðåä Êîëîííîþ
çàëîþ) �

«Â³òåð» ³ç Êàíàäè âèñòóïèòü ó Êèºâ³

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ-
ÊÀÍÀÄÑÜÊÈÉ
íàðîäíèé àí-
ñàìáëü «Viter»
(«Â³òåð») áóâ çà-
ñíîâàíèé äâà-
äöÿòü ðîê³â òî-
ìó â ì³ñò³ Åä-
ìîíòîí (Êàíà-
äà).

Ñ ï î÷ à ò ê ó
â³í ³ñíóâàâ ó
ÿêîñò³ òàíöþ-
âàëüíîãî ãóðòó
ïðè âñåñâ³òíüî â³äîì³é õîðåîãðàô³÷í³é øêîë³ Øóìêà (Canada’s
Ukrainian Shumka Dancers), àëå çãîäîì âèîêðåìèâñÿ â ñàìîñò³é-
íèé òâîð÷èé êîëåêòèâ ç îðèã³íàëüíèìè ìàñøòàáíèìè ïîñòàíî-
âêàìè, õîðîì òà îðêåñòðîì.

Ó ñâî¿õ âèñòóïàõ àíñàìáëü «Viter» ïîºäíóº óêðà¿íñüêå òðàäè-
ö³éíå íàðîäíå ìèñòåöòâî ç ñó÷àñíèìè ìîòèâàìè. Õóäîæí³ì êåð³â-
íèêîì êîëåêòèâó º Òàøà Îðèñþê, áàëåòìåéñòåðè — Òåðåíñ Âàðòîí
³ Ñòåôàí Ïàõîëîê, î÷îëþº õîð — Ëåñÿ Ïîãîðåöüêà.

Ñüîãîäí³ «Viter» øèðîêî â³äîìèé íå ëèøå â Êàíàä³, àëå ³ çà êîð-
äîíîì. Êîëåêòèâ àêòèâíî ãàñòðîëþº, ïîïóëÿðèçóþ÷è óêðà¿íñüêó
êóëüòóðó ó ñâ³ò³. Âèñòóïè êàíàäñüêèõ óêðà¿íö³â ³ç çàõîïëåííÿì
ñïðèéìàëè ãëÿäà÷³ Áðàçèë³¿, Àðãåíòèíè, Õîðâàò³¿, Óãîðùèíè òà
Àâñòð³¿.

Ó íàø³é äåðæàâ³ «Viter» óñï³øíî âèñòóïàâ óæå ÷îòèðè ðàçè,
íèí³ ïðè¿æäæàº ç êîíöåðòàìè âï’ÿòå. Ç íàãîäè 25-¿ ð³÷íèö³ Íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà 125-¿ ð³÷íèö³ ïåðåñåëåííÿ óêðà¿íö³â äî Êàíà-
äè Óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé àíñàìáëü «Viter» âèñòóïèòü â Êèºâ³ (24
ëèïíÿ) �

«Êè¿âàâòîäîð³âö³» ïðàöþþòü ³ ó âèõ³äí³
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