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Ñëóæáîâö³â áàíêó 
«Õðåùàòèê» âèêðèòî 
ó ðîçêðàäàíí³ äåïîçèò³â
íà ñóìó ïîíàä 81 ìëí ãðí

Ï³ä ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì ïðî-

êóðàòóðè ì³ñòà Êèºâà çàâåðøåíî äî-

ñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíî-

ìó ïðîâàäæåíí³ ñòîñîâíî 16 ñëóæáî-

âèõ îñ³á Êè¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî

â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê», ÿê³

ïðè÷åòí³ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè ðîçêðà-

äàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ô³íàíñîâî¿

óñòàíîâè.

Âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè

áàíêó, ä³þ÷è ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿

çëî÷èííî¿ ãðóïè, óïðîäîâæ ëþòîãî

2010 — áåðåçíÿ 2014 ðîê³â øëÿõîì

ï³äðîáëåííÿ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â

òà äîêóìåíò³â íà âèäà÷ó ãîò³âêè çà-

âîëîä³ëè ãðîøîâèìè êîøòàìè 54

âêëàäíèê³â íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä

81 ìëí ãðèâåíü.

Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçñë³äóâàííÿ êî-

ëèøí³ì î÷³ëüíèêàì òà ñëóæáîâèì îñî-

áàì ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó

(çàãàëîì 16 îñ³á) ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³-

äîçðó ó â÷èíåíí³ ó ñêëàä³ îðãàí³çî-

âàíî¿ ãðóïè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïî-

ðóøåíü.

Â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ

çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ çàâäà-

íèõ çáèòê³â íà ìàéíî îáâèíóâà÷åíèõ

(êâàðòèðè, áóäèíêè, çåìåëüí³ ä³ëÿí-

êè) íàêëàäåíî àðåøò.

Íàðàç³ ñë³äñòâî ó âêàçàíîìó êðè-

ì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàâåðøåíî,

ìàòåð³àëè â³äêðèòî äëÿ îçíàéîìëåí-

íÿ ï³äîçðþâàíèì òà ¿õ çàõèñíèêàì.

Íà Îáîëîí³ ïðîéäóòü
ãðîìàäñüê³ 
ñëóõàííÿ

28 ëèïíÿ ç 18.00 äî 20.00 â ïðèì³-

ùåíí³ àêòîâî¿ çàëè ñåðåäíüî¿ øêîëè

¹ 219, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ:

ïðîñïåêò Îáîëîíñüêèé, 2-á, â³äáóäóòü-

ñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ìåøêàíö³â

Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³.

Íà çáîðàõ îáãîâîðþâàòèìóòü ïè-

òàííÿ áëàãîóñòðîþ Îáîëîíñüêî¿ ïëî-

ù³ òà áóä³âíèöòâà æèòëîâî-ä³ëîâîãî

öåíòðó íà ïåðåòèí³ âóëèö³ Ìàðøàëà

Ìàëèíîâñüêîãî òà ïðîñïåêòó Îáîëîí-

ñüêîãî.

Ó ñóáîòó â³äáóäóòüñÿ 
óðî÷èñò³ ïðîâîäè 
îë³ìï³éö³â 
â Áðàçèë³þ

23 ëèïíÿ — óðî÷èñò³ ïðîâîäè íàö³î-

íàëüíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè íà Îë³ìï³àäó

â Ð³î!

Ïðèõîäü íà Ñîô³éñüêó ïëîùó, ï³ä-

òðèìàé íàøèõ îë³ìï³éö³â íàïåðåäî-

äí³ ãîëîâíèõ ³ãîð!

Íà âàñ ÷åêàþòü çóñòð³÷³ ç óëþáëå-

íèìè ñïîðòñìåíàìè ³ ìóçèêà êðàùèõ

óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â.

Ïî÷àòîê êîíöåðòó — î 17.30.

Ïî÷àòîê óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ —

î 19.30.

íîâèíè

ÄÌÈÒÐÎ ÏÎËßÍÖÅÂ ³ç Âèíî-
ãðàäàðÿ ïîâ³äîìèâ ïðî â³äñóò-
í³ñòü ðîçì³òêè íàçåìíîãî ïåðå-
õîäó é ðîçðèòå äîðîæíº ïîêðèò-
òÿ íà âóëèö³ Ìåæîâ³é â ðàéîí³
ã³ìíàç³¿¿ ¹ 34 «Ëèá³äü», ùî ñòà-
ëî ïðè÷èíîþ òðàâìóâàííÿ øêî-
ëÿðà.

«Äî Äíÿ Íå-
çàëåæíîñò³ öþ
âóëèöþ ïðèâå-
äóòü äî ëàäó,—
ïîîá³öÿâ Áîãäàí
Òè ì ÷ å í êî ,—
Ãðàô³ê ðåìîíò-
íèõ ðîá³ò çàòâåð-

äæåíî â òðàâí³, âîíè òðèâàþòü,
àëå ³íîä³ çàâàæàþòü ïîãîäí³ óìî-
âè. Â ïåðøó ÷åðãó ïðèä³ëÿºòüñÿ
óâàãà ïåðåõîäàì á³ëÿ øê³ë òà ³í-
øèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ó òî-
ìó ÷èñë³ é ïîíîâëåííþ äîðîæ-
íüî¿ ðîçì³òêè. À ÿêùî êèÿíè õî-
÷óòü îçíàéîìèòèñÿ ç ãðàô³êîì
ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà ò³é ÷è ³íø³é
âóëèö³, âîíè ìîæóòü çàòåëåôî-
íóâàòè äî Äåïàðòàìåíòó çà òåëå-
ôîíîì 202-63-26 é îòðèìàòè âè-
÷åðïíó ³íôîðìàö³þ».

Ìåøêàíö³ Ïå÷åðñüêà ïðîñÿòü
âñòàíîâèòè íàçåìíèé ïåðåõ³ä
ì³æ ñòàíö³ºþ ìåòðî «Àðñåíàëüíà»
é ïëîùåþ Ñëàâè, îñê³ëüêè ï³ä-
çåìí³ ïåðåõîäè ðîçì³ùåí³ äàëå-
êî, òà é âîíè âàæêîäîñòóïí³ äëÿ
ë³òí³õ ëþäåé, ³íâàë³ä³â, ìàì ³ç
äèòÿ÷èìè â³çî÷êàìè. Òîìó äóæå
áàãàòî ï³øîõîä³â ïåðåõîäÿòü ÷å-
ðåç äîðîãó, ïîðóøóþ÷è ïðàâèëà
é ñòâîðþþ÷è àâàð³éíó ñèòóàö³þ.
«Ìè ïîðàäèìîñÿ ç ïîë³ö³ºþ, â³ä-
ïîâ³äíèìè äîðîæí³ìè ñëóæáà-
ìè, íàíåñåìî ðîçì³òêó é ïîñòà-
âèìî äîðîæí³ çíàêè»,— ïîîá³öÿâ
Áîãäàí Òèì÷åíêî.

Ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ íà ñüî-
ãîäí³ äëÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà º íåïðàöþþ÷èé åñ-
êàëàòîð â³ä âóëèö³ Ñòàðîâîêçàëü-
íî¿ äî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó òà
ñòàíö³¿ ìåòðî «Âîêçàëüíà». Òàêîæ
êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà áðóä ³ ñìî-
ð³ä ó ïåðåõîä³, îñîáëèâî íàâêîëî
íåïðàöþþ÷îãî ï³äéîìíèêà.

«Íà æàëü,ì³ñòî çàðàç íå ìàº òà-
êèõ ãðîøåé, ùîá â³äðåìîíòóâà-
òè åñêàëàòîð, ÿêèé ç’ºäíóº âîê-
çàë ç ïëîùåþ é ïðîñïåêòîì Ïå-
ðåìîãè,— ïîÿñíþº ïàí Áîãäàí,—
îñòàíí³é ðàç éîãî ðåìîíòóâàëè
10 ðîê³â òîìó, é çàðàç öåé ìåõà-
í³çì º íåáåçïå÷íèì äëÿ æèòòÿ
ïàñàæèð³â. Íà éîãî â³äíîâëåííÿ
íåîáõ³äíî ïîíàä 10 ìëí ãðèâåíü.
Ìè øóêàºìî ö³ êîøòè, íàìàãà-
ºìîñÿ çàëó÷èòè ³íâåñòîð³â».

Ùîäî ï³äòðèìàííÿ ÷èñòîòè
é ïîðÿäêó â ïåðåõîä³, òî ÷èíîâ-
íèê çàïåâíèâ, ùî öå ïèòàííÿ
â³çüìóòü íà êîíòðîëü ³ ïðîâå-
äóòü òàì ïåðåâ³ðêó òà ïðèìóñÿòü
ï³äïðèºìö³â ðåòåëüí³øå ³ ÷àñò³-
øå ïðèáèðàòè. À îò ïèòàííÿ ç

íåñàíêö³îíîâàíîþ òîðã³âëåþ,
áðóäîì ³ àñîö³àëüíèìè åëåìåí-
òàìè íà ìàéäàí÷èêó é ñõ³äöÿõ,
ùî íàä Ï³âí³÷íîþ ïëàòôîðìîþ,
äîâåäåòüñÿ âèð³øóâàòè ç óïðàâ-
ë³ííÿì çàë³çíèö³, àäæå öå — ¿õ-
íÿ òåðèòîð³ÿ é çîíà â³äïîâ³äàëü-
íîñò³.

Ùîäî âñòàíîâëåííÿ çóïèíîê,
Áîãäàí Òèì÷åíêî çàçíà÷èâ: «Öüî-
ãî ðîêó ìè âñòàíîâèëè 59 çóïè-
íîê, ïëàíóºòüñÿ âñòàíîâèòè ùå
100. Íà 90 ç íèõ ç’ÿâëÿòüñÿ åëåê-
òðîíí³ òàáëî. Âëàäà Êèºâà ïðî-
âåäå ³íâåñòêîíêóðñè äëÿ îáëàø-
òóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè»,— çàçíà÷èâ ïàí Òèì÷åíêî.

Â³í ï³äòâåðäèâ, ùî Êè¿â ïëà-
íóº ïîçáóòèñÿ ñòàðèõ ìàðøðóò-
íèõ òàêñ³, çàì³íèâøè ¿õ êîìôîð-
òàáåëüíèìè àâòîáóñàìè é òðî-
ëåéáóñàìè. Äëÿ öüîãî ÊÏ «Êè-
¿âïàñòðàíñ» îãîëîñèëî äâà òåí-
äåðè ³ç çàêóï³âë³ 100 íîâèõ àâ-
òîáóñ³â ç íèçüêîþ ï³äëîãîþ ³ 100
òðîëåéáóñ³â âåëèêî¿ ³ íàäâåëèêî¿
ì³ñòêîñò³. Ñâ³òîâèé áàíê íàäàâ
«Êè¿âïàñòðàíñó» ïðîïîçèö³¿ ùî-

äî îíîâëåííÿ òðàíñïîðòíî¿ ìî-
äåë³ Êèºâà. Äëÿ âò³ëåííÿ öèõ ðå-
êîìåíäàö³é ï³äïðèºìñòâó íå-
îáõ³äíî ïðèäáàòè 235 àâòîáóñ³â
òà 225 òðîëåéáóñ³â. Íàðàç³ çíî-
øåí³ñòü àâòîïàðêó ï³äïðèºì-
ñòâà ñêëàäàº 59%, à òðîëåéáóñ-
íîãî — 26%, ùî íåãàòèâíî âïëè-
âàº íà ÿê³ñòü òðàíñïîðòíèõ ïî-
ñëóã.

«Ñòðàòåã³÷íèì çàâäàííÿì
ì³ñüêî¿ âëàäè º ñòâîðåííÿ íîâî¿
òðàíñïîðòíî¿ ïîë³òèêè, âàãîìîþ
÷àñòèíîþ ÿêî¿ — âïðîâàäæåííÿ
íîâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ìîäåë³ ì³ñ-
òà: îðãàí³çàö³ÿ íîâèõ ìàã³ñòðàëü-
íèõ ìàðøðóò³â, ùî ç’ºäíàþòü ë³-
âîáåðåææÿ òà ïðàâîáåðåææÿ Êè-
ºâà òà æèòëîâ³ ðàéîíè ì³æ ñî-
áîþ, àëå îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ º
çàì³íà ìàðøðóòíèõ òàêñ³ íà ðó-
õîìèé ñêëàä âåëèêî¿ òà íàäâå-
ëèêî¿ ì³ñòêîñò³. Ïàñàæèðè ìà-
þòü øâèäêî òà êîìôîðòíî ä³ñ-
òàâàòèñÿ ç òî÷êè À â òî÷êó Â —
íàðàç³, öå º ïåðøî÷åðãîâå çàâ-
äàííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè,— çàçíà-
÷èâ Áîãäàí Òèì÷åíêî �

Çíîøåí³ ìàðøðóòêè çàì³íÿòü
íà ñó÷àñí³ àâòîáóñè
� Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïðÿìî¿ ë³í³¿ â êîíòàêò-öåíòð³ ÊÌÄÀ ðîçïîâ³â çàñòóïíèê äèðåêòîðà

Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ Áîãäàí Òèì÷åíêî

Á³ëüø³ñòü çàïèòàíü ³
ïðîïîçèö³é â³ä êèÿí,
ÿê³ ó÷îðà íàä³éøëè íà
ïðÿìó ë³í³þ êîíòàêò-
öåíòðó, ñòîñóâàëèñÿ
ïîíîâëåííÿ äîðîæíüî¿
ðîçì³òêè, âñòàíîâëåí-
íÿ íàçåìíèõ ïåðåõî-
ä³â òà ðåìîíòó äîð³ã,
ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïå-
ðåâåçåííÿ â ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ

ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ìîäåë³ ì³ñòà ïåðåäáà÷àº âñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíèõ çóïèíêîâèõ êîìïëåêñ³â ç åëåêòðîííèìè
òàáëî îïîâ³ùåííÿ, çàì³íó ìàðøðóòíèõ òàêñ³ íà ðóõîìèé ñêëàä âåëèêî¿ òà íàäâåëèêî¿ ì³ñòêîñò³ ç íèçüêèì ð³âíåì ï³äëîãè
òîùî 

Ô
î
òî

 Î
ë
å
ê
ñ³

ÿ
 ²

Â
À

Í
Î

Â
À



ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹73 (1612) | ñåðåäà | 20 ëèïíÿ 2016 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про прийняття за основу 
проекту рішення Київської міської ради 

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

укладеного між Київською міською радою 
та товариством з обмеженою відповідальністю 

«СБС�НАДІЯ» для будівництва та обслуговування блоку 
соціально�побутового та торговельного призначення 

на перетині Стратегічного шосе 
та просп. Науки у Голосіївському районі 

міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 261/1126 від 5 березня 2015 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини тринадцятої стат�
ті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�за�основ��прое�т�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�розірвання�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�01.12.2003�№ 79-

6-00162,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою

радою�та�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«СБС-НАДІЯ»�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�бло���соціально-поб�тово�о�та

тор�овельно�о�призначення�на�перетині�Стра-

те�ічно�о�шосе�та�просп.�На��и���Голосіївсь�о-

м��районі�міста�Києва».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�боротьби�з��ор�пцією,�правопоряд��

та�за�онності,�постійній��омісії�Київсь�ої�місь-

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

та�земле�орист�вання�доопрацювати�зазначе-

ний�прое�т�рішення�та�винести�йо�о�на�роз-

�ляд�пленарно�о�засідання�сесії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Калоші Олександру Андрійовичу 
у 5�му пров. Садовому, 5�а 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 231/1096 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Калоші Олександру Андрійовичу у 5�му пров. Садовому, 5�а у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Калоші�Оле�сандр��Андрі-

йович����5-м��пров.�Садовом�,�5-а���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10

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

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

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

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

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

(К-21155).

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 
Гороховій Аллі Миколаївні у 2�му пров. Сосновому, 18 

у Деснянському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 234/1099 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Гороховій Аллі Миколаївні у 2�му пров. Сосновому, 18 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�Гороховій�Аллі�Ми�олаївні��

2-м��пров.�Сосновом�,�18���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10��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-21168).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про поновлення публічному акціонерному товариству 
«Український центр обслуговування пасажирів 

на залізничному транспорті України» договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративно�господарських будівель та готелю «Експрес» 
на бульв. Тараса Шевченка, 38/40, 38/40�а 

у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 259/1124 від 5 березня 2015 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши клопотання публічного ак�
ціонерного товариства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України»
про поновлення договору оренди земельної ділянки від 25.11.2013 № КОП�0114, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�до�19.09.2021�до�овір�оренди

земельної�ділян�и�№ 91-6-00475�від�08.08.2005

площею� 0,3622� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:196:0205)�на�б�льв.�Тараса

Шевчен�а,�38/40,�38/40-а���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва,���ладений�між�Київсь�ою�місь-

�ою�радою�і�за�ритим�а�ціонерним�товари-

ством�«У�раїнсь�ий�центр�обсл��ов�вання�па-

сажирів�на�залізничном��транспорті�У�раїни»

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

тивно-�осподарсь�их�б�дівель�та��отелю�«Е�с-

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

ди�від�18.11.2004�№ 821/2231�«Про�передач�

за�ритом��а�ціонерном��товариств��«У�раїн-

сь�ий�центр�обсл��ов�вання�пасажирів�на�за-

лізничном��транспорті�У�раїни»�земельної�ділян-

�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративно-�осподарсь�их�б�дівель�та��отелю

«Е�спрес»�на�б�льв.�Тараса�Шевчен�а,�38/40,

38/40-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва»

(справа�А-20972).

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

ної�ділян�и�від�08.08.2005�№ 91-6-00475,�а�са-

ме:

— слова�«за�рите�а�ціонерне�товариство

«У�раїнсь�ий�центр�обсл��ов�вання�пасажирів

на�залізничном��транспорті�У�раїни»�замінити

словами�«п�блічне�а�ціонерне�товариство�«У�ра-

їнсь�ий�центр�обсл��ов�вання�пасажирів�на�за-

лізничном��транспорті�У�раїни»���відповідних

відмін�ах.

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

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

ної�ділян�и�від�08.08.2005�№ 91-6-00475,�під-

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

�онодавства.

4.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«У�ра-

їнсь�ий�центр�обсл��ов�вання�пасажирів�на�за-

лізничном��транспорті�У�раїни»���місячний�тер-

мін�надати�до�Департамент��земельних�рес�р-

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

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

��менти,�визначені�за�онодавством,�для���ла-

дання�додат�ової���оди�про�поновлення�та�вне-

сення�змін�до�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�від�08.08.2005�№ 91-6-00475.

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 Васильченку Віталію Васильовичу 
у 5�му пров. Садовому, 1�а у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 233/1098 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Васильченку Віталію Васильовичу у 5�му пров. Садовому, 1�а у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Васильчен���Віталію�Васи-

льович����5-м��пров.�Садовом�,�1-а���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10

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

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

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

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

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

(К-21151).

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

Каленкову Борису Сергійовичу у 4�му пров. Садовому, 10 
у Деснянському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 237/1102 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Каленкову Борису Сергійовичу у 4�му пров. Садовому, 10 у Деснянському райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Кален�ов��Борис��Сер�і-

йович����4-м��пров.�Садовом�,�10���Деснян-

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

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

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

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

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

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

(К-21157).

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 

громадянину Моісєєву Василю Володимировичу 
у 4�му пров. Садовому, 8 у Деснянському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 238/1103 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Моісєєву Василю Володимировичу у 4�му пров. Садовому, 8 у Деснянському райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Моісєєв��Василю�Володи-

мирович����4-м��пров.�Садовом�,�8���Деснян-

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

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

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

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

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

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

(К-21165).

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

районній громадській організації 
«Об’єднання співвласників автостоянки № 50» 

на вул. Миколи Лаврухіна, 15/46 
у Деснянському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
підземної автостоянки

Рішення Київської міської ради № 208/1073 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки районній громадській організації «Об’єднання співвласників автостоянки № 50» на вул. Ми�
коли Лаврухіна, 15/46 у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79�1,
123, 124 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої 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� районній� �ромадсь�ій� ор�анізації�

«Об’єднання�співвласни�ів�автостоян�и�№ 50»

на�в�л.�Ми�оли�Лавр�хіна,�15/46���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,27

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

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

стро�ов��оренд��на�10�ро�ів�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�підземної�автостоян�и�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-20422).

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 поділ земельної ділянки споживчого товариства — 
колективу індивідуальних забудовників «Метролог» 

на вул. Метрологічній у Голосіївському районі м. Києва, 
припинення права постійного користування земельною 
ділянкою та передачу громадянам, членам споживчого 
товариства — колективу індивідуальних забудовників
«Метролог», у приватну власність земельних ділянок 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Серпневій, 15 та 

на вул. Серпневій, 13 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 260/1125 від 5 березня 2015 року

Відповідно до статей 9, 791, 81, 116, 118, 120, 122, 141, 142 Земельного кодексу України, статті 56 Закону Укра�
їни «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності», розглянувши технічну документацію із землеуст�
рою щодо поділу земельної ділянки та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлен�
ня) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи рішення Київської міської ради від 28.12.2006
№ 576/633 «Про передачу земельних ділянок громадянам, членам споживчого товариства — колективу ін�
дивідуальних забудовників «Метролог» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд на вул. Метрологічній у Голосіївському районі м. Києва», від 18.09.2008
№ 319/319 «Про передачу земельних ділянок громадянам, членам споживчого товариства — колективу інди�
відуальних забудовників «Метролог» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Метрологічній у Голосіївському районі м. Києва», від 23.12.2010 № 487/5299
«Про передачу земельних ділянок громадянам, членам споживчого товариства — колективу індивідуальних
забудовників «Метролог» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, господар�
ських будівель і споруд на вул. Метрологічній у Голосіївському районі м. Києва», від 10.07.2003 № 636/796
«Про оформлення права користування земельними ділянками» (пункт 8), від 16.06.2005 № 445/3021 «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 636/796 «Про оформлення права користу�
вання земельними ділянками» та від 26.07.2007 № 131/1965 «Про передачу Свято�Пантелеймонівському жі�
ночому монастирю Київської Єпархії Української Православної Церкви земельних ділянок для експлуатації
та обслуговування будівель і споруд монастиря та благоустрою території на вул. Академіка Лебедєва, 23 у
Голосіївському районі м. Києва» (пункт 1) та видані на їх підставі документи, що посвідчують право на зе�
мельні ділянки, а також рішення Київської міської ради від 29.11.2012 «Про найменування вулиць у м. Києві»
та звернення (згоди) споживчого товариства — колективу індивідуальних забудовників «Метролог» від
21.06.2012 № 937, від 21.06.2012 № 939 та від 07.10.2014 № 7/10, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди� міста� Києва� (�адастровий� номер

8000000000:79:476:0002)�на�в�л.�Метроло�іч-

ній���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,�я�а�пе-

реб�ває�в�постійном���орист�ванні�споживчо-

�о�товариства —��оле�тив��індивід�альних�за-

б�довни�ів�«Метроло�»�на�підставі�державно-

�о�а�та�на�постійне��орист�вання�землею�від

03.04.98�№ 79-4-00014,�на�сформовані�в�ме-

жах��ате�орії�земель�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови:

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

дастровий�номер�8000000000:79:476:0001)

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

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

в�л.�Серпневій,�13���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва;

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

дастровий�номер�8000000000:79:476:0004)

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

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

р�д�на�в�л.�Серпневій,�15���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва;

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

дастровий�номер�8000000000:79:476:0006)

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

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

р�д�на�в�л.�Метроло�ічній���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва;

земельн��ділян���площею�0,0998��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:79:476:0007)

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

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

р�д�на�в�л.�Метроло�ічній���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва;

земельн��ділян���площею�1,8313��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:79:476:0017)�для

б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

житлових�б�дин�ів,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Метроло�ічній���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(справа�А-21184).

2.�Припинити�споживчом��товариств� —��о-

ле�тив��індивід�альних�заб�довни�ів�«Метро-

ло�»�право�постійно�о��орист�вання�земель-

ною� ділян�ою� (�адастровий� номер

8000000000:79:476:0002)�для�житлово�о�та

��льт�рно-поб�тово�о�б�дівництва�на�в�л.�Мет-

роло�ічній���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,

право�постійно�о��орист�вання�я�ою�посвід-

чено�державним�а�том�на�постійне��орист�-

вання�землею�від�03.04.98�№ 79-4-00014.

3.�Земельні�ділян�и��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�на�в�л.

Метроло�ічній���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

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

8000000000:79:476:0006),�площею�0,0998��а

(�адастровий�номер�8000000000:79:476:0007)

та�площею�1,8313��а�(�адастровий�номер

8000000000:79:476:0017)�віднести�до�земель�за-

пас��житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови.

4.�Передати��ромадянам,�членам�споживчо-

�о�товариства —��оле�тив��індивід�альних�за-

б�довни�ів�«Метроло�»,�за��мови�ви�онання

п�н�т��5�цьо�о�рішення,�із�земель��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

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

сь�ої�заб�дови):

— �ромадянин��Коляд���Михайл��Данило-

вич� —���приватн��власність�земельн��ділян��

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

8000000000:79:476:0001)�для�обсл��ов�вання

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

спор�д�на�в�л.�Серпневій,�13���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(справа�П-9059);

— �ромадянці�Коляд�о�Ан�еліні�Іванівні —�

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

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

8000000000:79:476:0004)�для�обсл��ов�вання

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

спор�д�на�в�л.�Серпневій,�15���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(справа�П-9058).

5.�Громадянам,�членам�споживчо�о�товари-

ства —��оле�тив��індивід�альних�заб�довни�ів

«Метроло�»:

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

них�діляно��відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

5.2.�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�земельних�діляно�.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

ції�права�власності�на�земельні�ділян�и���по-

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

7.�Попередити�власни�ів�земельних�діляно�,

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» на вул. Пухівській, 1�а 

у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування виробничої бази

Рішення Київської міської ради № 209/1074 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» на вул. Пухів�
ській, 1�а у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного ко�
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»�на�в�л.

П�хівсь�ій,�1-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�1,06��а�(земельна�ді-

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

�ромади�міста�Києва)�в��орот�остро�ов��орен-

д��на�5�ро�ів�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�виробничої�бази�з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-22740).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальному підприємству «Дарницьке 
лісопаркове господарство» у Деснянському районі м. Києва 

для ведення лісового господарства
Рішення Київської міської ради № 207/1072 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок комунальному підприємству «Дарницьке лісопаркове господарство» у Деснянському райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 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�земельних�діля-

но���ом�нальном��підприємств��«Дарниць�е

лісопар�ове��осподарство»���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовними�площами�38,05

�а;�12,39��а;�0,14��а;�1,95��а;�1,63��а;�0,02��а;

3,39��а;�11,94��а;�148,59��а;�23,52��а;�22,74��а;

1,61��а;�34,27��а;�20,61��а;�0,30��а;�0,31��а;�0,30

�а;�17,10��а;�0,14��а;�0,49��а;�0,34��а;�2,55��а;

7,64��а;�20,67��а;�59,41��а;�60,25��а;�56,61��а;

25,00��а;�38,50��а;�40,17��а;�54,32��а;�64,63��а;

29,55��а;�28,83��а;�55,54��а;�58,04��а;�57,21��а;

58,80��а;�5,82��а;�54,57��а;�54,28��а;�58,17��а;

56,53��а;�54,60��а;�57,42��а;�54,71��а;�59,72��а;

57,27��а;�55,02��а;�57,98��а;�102,83��а;�38,38

�а;�73,43��а;�59,32��а;�47,75��а;�44,78��а;�43,80

�а;�46,38��а;�34,88��а;�8,85��а;�32,09��а;�33,98

�а;�42,92��а;�92,50��а;�75,69��а;�55,96��а;�42,54

�а;�1,57��а;�52,80��а;�13,98��а;�18,12��а;�33,32

�а;�30,71��а;�19,16��а;�1,77��а;�28,72��а;�25,34

�а;�12,87��а;�19,71��а;�0,11��а;�0,28��а;�0,44��а;

24,32��а;�0,30��а;�0,27��а;�25,62��а;�12,66��а;

15,52��а;�30,65��а;�40,41��а;�24,39��а;�12,13��а;

42,83��а;�45,73��а;�47,98��а;�17,65��а;�24,94��а;

49,80��а;�1,09��а;�49,40��а;�2,66��а;�48,49��а;

57,81��а;�36,92��а;�3,01��а;�35,17��а;�0,25��а;

0,34��а;�44,35��а;�0,44��а;�0,23��а;�40,22��а;�5,12

�а;�0,26��а;�0,28��а;�25,54��а;�0,23��а;�0,21��а;

0,36��а;�31,90��а;�0,27��а;�0,20��а;�24,43��а;�0,23

�а;�29,57��а;�0,16��а;�11,55��а;�0,20��а;�0,26��а;

14,61��а;�0,41��а;�0,17��а;�25,92��а;�0,16��а;�1,09

�а;�0,18��а;�17,15��а;�0,18��а;�0,47��а;�2,16��а;

0,78��а;�51,98��а;�10,29��а;�8,74��а;�6,34��а;

41,22��а;�0,79��а;�51,26��а;�49,06��а;�31,57��а;

11,30��а;�10,56��а;�33,53��а;�29,54��а;�32,20��а;

21,61��а;�6,17��а;�64,76��а;�52,80��а;�29,99��а;

44,06��а;�54,47��а;�60,62��а;�55,23��а;�60,57��а;

55,41��а;�54,39��а;�60,01��а;�55,97��а;�60,01��а;

57,38��а;�54,26��а;�58,89��а;�56,00��а;�58,47��а;

58,33��а;�56,77��а;�60,31��а;�58,43��а;�59,40��а;

56,23��а;�56,08��а;�58,42��а;�57,77��а;�52,76��а;

57,21��а;�57,72��а;�58,89��а;�59,35��а;�97,06��а;

44,27��а;�53,57��а;�31,99��а;�44,32��а;�26,25��а;

54,52��а;�47,27��а;�34,73��а;�17,86��а;�55,15��а;

57,37��а;�63,49��а;�57,20��а;�58,98��а;�54,75��а;

56,84��а;�60,90��а;�54,41��а;�57,04��а;�55,49��а;

61,79��а;�56,64��а;�58,68��а;�60,70��а;�61,44��а;

54,97��а;�58,30��а;�56,48��а;�56,35��а;�28,32��а;

55,71��а;�57,68��а;�57,65��а;�62,30��а;�52,21��а;

58,38��а;�39,55��а;�0,17��а;�15,04��а;�42,69��а;

46,48��а;�57,40��а;�56,93��а;�58,85��а;�56,66��а;

65,16��а;�44,86��а;�22,13��а;�51,69��а;�43,27��а;

34,31��а;�28,33��а;�21,85��а;�8,68��а;�36,53��а

(земельні�ділян�и��ом�нальної�власності�тери-

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

рист�вання�для�ведення�лісово�о��осподар-

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

ня)�(К-20799).

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�та�на�постійн���омісію�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�е�оло�ічної�полі-

ти�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

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

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

з обмеженою відповідальністю «АВС» на вул. Пухівській, 4 
(літ. А, Б) у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівлі складу ангарного типу 
та адміністративно�побутового приміщення

Рішення Київської міської ради № 205/1070 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «АВС» на вул. Пухівській, 4 (літ. А, Б) у Деснян�

ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, За�
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

ністю�«АВС»�на�в�л.�П�хівсь�ій,�4�(літ.�А,�Б)��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,09��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�дов�остро�ов��оренд��на�10�ро�ів�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�с�лад��ан-

�арно�о�тип��та�адміністративно-поб�тово�о

приміщення�з�ідно�з�планом-схемою�(додато�

до�рішення)�(К-22686).

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

ти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

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

Київський міський голова
В. Кличко

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 
підприємству «Учбово�виробничий центр самовиживання 
інвалідів БЛАГО+» Всеукраїнської громадської організації 
«Союз організацій інвалідів України» на вул. Курській, 1/26 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва соціального магазину

Рішення Київської міської ради № 218/1083 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки підприємству «Учбово�виробничий центр самовиживання інвалідів БЛАГО+» Всеукраїн�
ської громадської організації «Союз організацій інвалідів України» на вул. Курській, 1/26 у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�підприємств��«Учбово-виробничий�центр

самовиживання�інвалідів�БЛАГО+»�Все��раїн-

сь�ої��ромадсь�ої�ор�анізації�«Союз�ор�аніза-

цій�інвалідів�У�раїни»�на�в�л.�К�рсь�ій,�1/26���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист�вання�для�б�дівництва�со-

ціально�о�ма�азин��з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-23029).

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 

Григорян Анжелі Георгіївні та Григорян Ірині Ашотівні 
на просп. Маяковського, 11�а/2 у Деснянському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі 
для пошиву і ремонту взуття

Рішення Київської міської ради № 199/1064 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Григорян Анжелі Георгіївні та Григорян Ірині Ашотівні на просп. Маяковського, 11�а/2 у Дес�
нянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�Гри�орян�Анжелі�Геор�іївні�та�Гри�орян

Ірині�Ашотівні�на�просп.�Мая�овсь�о�о,�11-а/2

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

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

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�для�поши-

в��і�ремонт��вз�ття�з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-22237).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

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

Про передачу громадянину Яровому Андрію Миколайовичу 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на Столичному шосе, 28�к 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 248/1113 від 5 березня 2015 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

Яровом��Андрію�Ми�олайович��земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово-

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

на�Столичном��шосе,�28-����Голосіївсь�ом�
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Про передачу громадянці Мілютенко Аллі Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки 

для ведення індивідуального садівництва на вул. Магістральній,
16�б у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 247/1112 від 5 березня 2015 року
Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро���та��он-

цепції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про

затвердження�Про�рами�розвит���зеленої�зо-

ни�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції�форм�-

вання�зелених�насаджень�в�центральній�час-

тині�міста»,�термін�дії�я�их�продовжено�до�2015

ро���відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�27.11.2009�№ 714/2783�«Про�продов-

ження�чинності�Про�рами�розвит���зеленої�зо-

ни�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції�форм�-

вання�зелених�насаджень�в�центральній�час-

тині�міста»,�ви�лючивши�з�Перелі���озелене-

них�територій�м.�Києва,�що�відповідають�ти-

поло�ічним�озна�ам�та�план�вальним�вимо�ам

(табл.�№ 23),�земельн��ділян���площею�0,01��а

на�в�л.�Ма�істральній,�16-б���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва.

2.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Мілю-

тен�о�Аллі�Ми�олаївні�для�ведення�індивід�-

ально�о�садівництва�на�в�л.�Ма�істральній,�

16-б���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

�орія�земель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о

призначення,�справа�А-18760).

3.�Передати��ромадянці�Мілютен�о�Аллі�Ми-

�олаївні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��4�цьо�о�рі-

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС» 

на вул. Братській, 1/9 у Подільському районі м. Києва 
для реставрації пам’ятки історії національного значення 

та реконструкції існуючих будівель 
під офісно�ділову частину

Рішення Київської міської ради № 159/1024 від 19 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «КОЛУМБУС» на вул. Братській, 1/9 у Подільсько�
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Зако�
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав�
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

ністю�«КОЛУМБУС»�на�в�л.�Братсь�ій,�1/9���По-

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

щею�0,15��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

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

таврації�пам’ят�и�історії�національно�о�значен-

ня�та�ре�онстр��ції�існ�ючих�б�дівель�під�офіс-

но-ділов��частин��з�ідно�з�планом-схемою�(до-

дато��до�рішення)�(К-21956).

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. 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»

площею� 0,0448� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:051:0025)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Ма�істральній,�16-б

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

4.�Громадянці�Мілютен�о�Аллі�Ми�олаївні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

4.2.�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.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�26.04.2011

№ 4534/0/18/19-11,�Київсь�ої�місь�ої�санепід-

станції�від�10.05.2011�№ 2547,�Державно�о

�правління�охорони�нав�олишньо�о�природно-

�о�середовища�в�м.�Києві�від�25.06.2011�

№ 05-08/4193,�Головно�о��правління�охорони

��льт�рної�спадщини�від�30.05.2011�№ 2608,

п�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства�«Спеціа-

лізоване��правління�протизс�вних�підземних

робіт»�від�05.05.2011�№ 8/1-321,�а�ціонерної�енер-

�опостачальної��омпанії�«Київенер�о»�від

05.08.2008�№ 049/4471ос,�Головно�о��прав-

ління�Держ�омзем����місті�Києві�від�03.04.2012

№ 105.

5.�Вжити�заходів�щодо�реєстрації�права�по-

стійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою��

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

6.�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.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«ЛУКСОР» на вул. Шовковичній, 3 

у Печерському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування багатоповерхового будинку

Рішення Київської міської ради № 303/1168 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛУКСОР» на вул. Шовковичній, 3 у
Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79�1 Земельного кодексу Укра�
їни, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части�
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

тирно�о�б�дин���«ЛУКСОР»�на�в�л.�Шов�ович-

ній,�3���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,151��а�(в�том��числі�площею

0,139��а —�за�рах�но��земель��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

площею� 0,0121� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:021:0096) —�за�рах�но��земель

запас��житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва)���власність�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�ба�атоповерхово�о�б�дин���з�ід-

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

К-22218.

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 припинення комунальному підприємству 
з питань будівництва житлових будинків 

«Житлоінвестбуд�УКБ» права користування земельною 
ділянкою у 26�а мікрорайоні житлового 

масиву Вигурівщина�Троєщина 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 155/1020 від 19 лютого 2015 року
Відповідно до пункту «д» статті 9, пункту «а» статті 141 Земельного кодексу України, пункту 34 частини пер�

шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення комунально�
го підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд�УКБ» від 16.05.2013 № 117/2047
про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

вання�земельною�ділян�ою�площею�6,1021��а

(�адастровий�номер�8000000000:62:096:0043)

��26-а�мі�рорайоні�житлово�о�масив��Ви��-

рівщина-Троєщина���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва,�наданою�відповідно�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�29.04.2010�№ 612/4050

«Про�припинення�права��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�Деснянсь�ій�районній�в�м.�Ки-

єві�раді,�надання�земельної�ділян�и��ом�наль-

ном��підприємств��з�питань�б�дівництва�жит-

лових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�для�б�-

дівництва�житлових�б�дин�ів�з�об’є�тами�со-

ціально-поб�тової�інфрастр��т�ри�в�26-а�мі�-

рорайоні�ж/м�Ви��рівщина-Троєщина���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.11.2009

№ 683/2752»,�право��орист�вання�я�ою�по-

свідчено�державним�а�том�на�право�постій-

но�о��орист�вання�земельною�ділян�ою�від

11.06.2010�№ 08-9-00030�(справа�№�А-20774).

2.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29.04.2010

№ 612/4050�«Про�припинення�права��орист�-

вання�земельною�ділян�ою�Деснянсь�ій�район-

ній�в�м.�Києві�раді,�надання�земельної�ділян�и

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

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

для�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�з�об’є�та-

ми�соціально-поб�тової�інфрастр��т�ри�в�26-а

мі�рорайоні�ж/м�Ви��рівщина-Троєщина���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.11.2009

№ 683/2752».

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

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

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

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

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

лової� та� �ромадсь�ої� заб�дови)� (справа�

№�А-11832).

2.�Передати��ромадянин��Яровом��Андрію

Ми�олайович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

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

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

8000000000:90:045:0041)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�Столичном��шосе,

28-����Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Яровом��Андрію�Ми�олайо-

вич�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

меженнями�щодо�заб�дови�та�дозволом�на�ви-

�онання�б�дівельних�робіт,�одержаними�в��с-

тановленом��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�20.06.2007

№ 19-6087,��ом�нальної�ор�анізації�«Центр�міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри»�від�27.09.2006

№ 14-2809,�Київсь�ої�місь�ої�санітарно-епіде-

міоло�ічної�станції�від�10.04.2012�№ 2117,�Дер-

жавно�о��правління�охорони�нав�олишньо�о

природно�о�середовища�в�м.�Києві�від�07.04.2011

№ 05-08/1481,�дочірньо�о�підприємства�«Ін-

стит�т�Генерально�о�план��міста�Києва»�від

27.11.2006�№ 2792,�Головно�о��правління�зе-

мельних�рес�рсів�від�05.12.2012�№ 05-9440,

Головно�о��правління�Держ�омзем����місті�Ки-

єві�від�04.12.2012�№ 100.

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

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

м.�Києві.

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

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

поверн�ти�до�Департамент��земельних�рес�р-

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

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

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

земельною�ділян�ою�від�11.06.2010�№ 08-9-

00030.

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 Національному історико�архітектурному 
музею «Київська фортеця» на вул. Лаврській 

у Печерському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування пам’яток архітектури (фортифікації)

Рішення Київської міської ради № 128/993 від 17 лютого 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Національному історико�архітектурному музею «Київська фортеця» на вул. Лаврській у Пе�
черському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, За�
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�Національном��істори�о-архіте�т�рном�

м�зею�«Київсь�а�фортеця»�на�в�л.�Лаврсь�ій��

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

щею�1,85��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист�вання�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�пам’ято��архіте�т�ри�(форти-

фі�ації)�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-21337).

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

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

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

та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

автогаражному кооперативу по будівництву 
та експлуатації колективних гаражів та стоянок «Троянда» 
на вул. Берковецькій, 6 у Святошинському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування гаражів
Рішення Київської міської ради № 123/988 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки автогаражному кооперативу по будівництву та експлуатації колективних гаражів та стоянок
«Троянда» на вул. Берковецькій, 6 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат�
тями 9, 41, 79�1 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�авто�аражном���ооператив��по�б�дів-

ництв��та�е�спл�атації��оле�тивних��аражів�та

стояно��«Троянда»�на�в�л.�Бер�овець�ій,�6��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�1,05��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

���орот�остро�ов��оренд��на�3�ро�и�для�е�с-

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

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-20232).

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

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

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

та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ»
на вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 118/983 від 17 лютого 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ» на вул. Гайдара, 27 у Голо�
сіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79�1 Земельного кодексу України,
статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер�
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

тирно�о�б�дин���«ЛИБІДЬ»�на�в�л.�Гайдара,�27

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,44��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин���з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-21860).

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

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

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

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

т�ри�та�земле�орист�вання�№ 08/281-306�.

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

по�ласти�на�простійн���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 статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Польовій, 56 — 74 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 82/947 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно�заповідний
фонд України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також врахову�
ючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці

площею� 0,7005� �а� (�адастровий� номер

8000000000:69:151:0015)�на�в�л.�Польовій,

56 —�74���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про�за-

твердження�Про�рами�розвит���зеленої�зони

м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції�форм�ван-

ня�зелених�насаджень�в�центральній�частині

міста»,�а�саме:�додати�с�вер�з�ідно�з�п�н�том

1�цьо�о�рішення�до�перелі���с�верів�Солом’ян-

сь�о�о�район��м.�Києва�(таблиця�2).

3.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ом�нальном��підприємств�

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

лоінвестб�д-УКБ»�на�в�л.�Польовій,�56 —�74��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

тва�житлово�о��омпле�с��з�об’є�тами�соціаль-

но-поб�тово�о�призначення,�в�том��числі�за

про�рамою�дост�пно�о�житла�(К-20737).

4.�Дор�чити�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції)�спільно�з�Солом’янсь�ою�районною�в�місті

Києві�державною�адміністрацією�та�Київсь�им

�ом�нальним�об’єднанням�зелено�о�б�дівництва

та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київ-

зеленб�д»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

оформлення�та�бла�о�строю�земельної�ділян�и

площею�0,7005��а�на�в�л.�Польовій,�56 —�74��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�та�б�дівництва

на�ній�дитячо�о�і�спортивно�о�майданчи�ів.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и�та�на�по-

стійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

сім’ї,�молоді�та�спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «МЕТАЛ�СЕРВІС» на просп. Героїв Сталінграда,

2�б в Оболонському районі м. Києва для будівництва, 
обслуговування та ремонту об’єкта інженерної і транспортної

інфраструктури (гостьової автостоянки)
Рішення Київської міської ради № 252/1117 від 5 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МЕТАЛ�СЕРВІС» на просп. Героїв Сталінграда, 2�б в Оболон�
ському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що вказана земельна ділянка вільна від капі�
тальної забудови, а відповідно до статті 1 Закону України «Про автомобільні дороги» майданчики для стоян�
ки транспортних засобів відносяться до об’єктів дорожнього сервісу, керуючись статтями 9, 123, 124 Земель�
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�ПРИВАТНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«МЕТАЛ-СЕРВІС»�на�просп.�Героїв�Ста-

лін�рада,�2-б�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,41��а�(земельна�ділян-

�а��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва)�в�дов�остро�ов��оренд��на

10�ро�ів�для�б�дівництва,�обсл��ов�вання�та

ремонт��об’є�та�інженерної�і�транспортної�

інфрастр��т�ри� (�остьової� автостоян�и)�

(№�К-22013).

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 Лукічевій Ірині
Володимирівні у 4�му пров. Садовому, 4 у Деснянському районі

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

Рішення Київської міської ради № 246/1111 від 5 березня 2015 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель�

ної ділянки громадянці Лукічевій Ірині Володимирівні у 4�му пров. Садовому, 4 у Деснянському районі м. Києва та
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк�
том 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�Л��ічевій�Ірині�Володимирівні���

4-м��пров.�Садовом�,�4���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а�(зе-

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

альної��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�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21154).

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»
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Про передачу громадянину Гладуну Віктору Володимировичу 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Залежній, 4!б у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 865/1729 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де!

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз!
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Гла-

д�н��Ві�тор��Володимирович��для�б�дівництва

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

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Залежній,

4-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови)�(справа�№�А-11413).

2.�Передати��ромадянин��Глад�н��Ві�тор�

Володимирович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

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

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

8000000000:90:056:0062)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Залежній,�4-б

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Глад�н��Ві�тор��Володими-

рович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

відно�до�за�онодавства.

3.6.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отов�и�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми�та�по�одити�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

3.7.�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�04.06.2007

№ 19-5224,��ом�нальної�ор�анізації�«Центр�міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри»�від�13.03.2007

№ 14-754,�дочірньо�о�підприємства�«Інстит�т

Генерально�о�план��міста�Києва»�від�14.08.2007

№ 2522,��правління�охорони�нав�олишньо�о

природно�о� середовища� від� 06.08.2007

№071/04-4-19/4102�та�від�19.10.2007�№ 071/04-

4-22/5952,�Державно�о��правління�охорони

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

єві�від�21.03.2011�№ 05-08/1391,�Головно�о

�правління�земельних�рес�рсів�від�23.04.2008

№ 05-3062,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�13.02.2014�№ 19-26-

0.31-681/2-14.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці Грищенко Людмилі Михайлівні 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Цілинній, 24 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 866/1730 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін, до

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Гри-

щен�о�Людмилі�Михайлівні�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цілинній,�24��

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

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

дови,�справа�№�А-10371).

2.�Передати��ромадянці�Грищен�о�Людмилі

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

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

щею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:050:0041)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цілинній,�24��

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Грищен�о�Людмилі�Михайлівні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

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

ством.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�16.03.2007

№ 19-2410,�дочірньо�о�підприємства�«Інсти-

т�т�Генерально�о�план��міста�Києва»�від

06.04.2005�№ 717,��правління�охорони�нав�о-

лишньо�о�природно�о�середовища�від�16.07.2007

№ 07/04-4-22/3530,�Державно�о��правління

охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середо-

вища�в�м.�Києві�від�06.09.2012�№ 05-08/4477,

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

24.10.2007�№ 05-2071�та�Головно�о��правлін-

ня�Держзема�ентства���м.�Києва�від�26.06.2014

№ 19-26-0.3-3291/2-14.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

Про передачу земельної ділянки громадянину Войчулісу Сергію
Анатолійовичу, члену садівничого товариства «Озерне», 

для ведення колективного садівництва 
на вул. 1!ій Озерній, діл. 63 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 867/1731 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно!
сті» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

Войч�ліс��Сер�ію�Анатолійович�,�член��садів-

ничо�о�товариства�«Озерне»,�для�ведення��о-

ле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�1-ій�Озерній,

діл.�63���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

�орія�земель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о

призначення,�справа�№�А-18537).

2.�Передати��ромадянин��Войч�ліс��Сер�ію

Анатолійович�,�член��садівничо�о�товариства

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

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

���площею�0,0580��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:648:0064)�для�ведення��оле�-

тивно�о�садівництва�на�в�л.�1-ій�Садовій,�діл.

63���Дарниць�ом��районі�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Войч�ліс��Сер�ію�Анато-

лійович�,�член��садівничо�о�товариства

«Озерне»:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

хідних�б�дин�ів,��осподарсь�их�спор�д�тощо

питання�пайової��часті�та���ладення�з�Де-

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

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

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

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

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

ством.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�24.11.2010

№ 19-12960,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�24.04.2014�№ 28-26-

0.3-2007/2-14.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Чеховій Ірині Яківні, члену садівничого
товариства «Гідромеханізатор», земельної ділянки для ведення

колективного садівництва на вул. 1!ій Продольній, діл. 15 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 870/1734 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне!

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Че-

ховій�Ірині�Я�івні,�член��садівничо�о�товари-

ства�«Гідромеханізатор»,�для�ведення��оле�-

тивно�о�садівництва�на�в�л.�1-ій�Продольній,

діл.�15�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

�орія�земель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о

призначення,�справа�№�А-21316).

2.�Передати��ромадянці�Чеховій�Ірині�Я�ів-

ні,�член��садівничо�о�товариства�«Гідромеха-

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

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

���площею�0,0418��а�(�адастровий�номер

8000000000:78:259:0001)�для�ведення�садів-

ництва�на�в�л.�1-ій�Продольній,�діл.�15�в�Обо-

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

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянці�Чеховій�Ірині�Я�івні,�член��са-

дівничо�о�товариства�«Гідромеханізатор»:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

хідних�б�дин�ів,��осподарсь�их�спор�д�тощо

питання�пайової��часті�та���ладення�з�Де-

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

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

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

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

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

ством.

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

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

від�10.10.2014�№ 9984/0/12/19-14,�Головно�о

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

28.11.2014�№ 19-26-0.3-6608/2-14.

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
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Про передачу 
громадянину Яську Євгенію Володимировичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Леніна, 4!б у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 869/1733 від 23 липня 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

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Ясь-

���Єв�енію�Володимирович��для�б�дівництва

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

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Леніна,�4-б

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

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

дови,�справа�А-18735).

2.�Передати��ромадянин��Ясь���Єв�енію�Во-

лодимирович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,���приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0650��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:546:0033)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Леніна,�4-б��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Ясь���Єв�енію�Володимиро-

вич�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�15.09.2009

№ 19-9171,�Державно�о��правління�охорони

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

єві�від�05.06.2012�№ 05-08/3690,�Головно�о

�правління�Держ�омзем����м.�Києві�від�05.06.2012

№ 342.

3.4.�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��.

3.5.�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,�передба-

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

с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
громадянину Мєщанкіну Валерію Вільєновичу, 

члену садівничого товариства «Дніпро!1», 
для ведення колективного садівництва на вул. 50!ій Садовій, 

діл. 2 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 871/1735 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно!
сті» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Мє-

щан�ін��Валерію�Вільєнович�,�член��садівни-

чо�о�товариства�«Дніпро-1»,�для�ведення��о-

ле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�50-ій�Садовій,

діл.�2���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о

призначення,�справа�№�А-10875).

2.�Передати��ромадянин��Мєщан�ін��Вале-

рію�Вільєнович�,�член��садівничо�о�товариства

«Дніпро-1»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-

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

лян���площею�0,0471��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:681:0369)�для�ведення��оле�-

тивно�о�садівництва�на�в�л.�50-ій�Садовій,�

діл.�2���Дарниць�ом��районі�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Мєщан�ін��Валерію�Віль-

єнович�,�член��садівничо�о�товариства�«Дніп-

ро-1»:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�20.06.2007

№ 19-6084,��правління�охорони�нав�олишньо-

�о�природно�о�середовища�від�27.12.2006

№ 071/04-4-19/4696,�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�06.06.2014

№ 19-26-0.3-2849/2-14.

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

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

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

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

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

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

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

йов���часть�виріш�вати�в�поряд���та���випад-

�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу 
громадянину Ковальчуку Василю Яковичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Любомирській, 2!е у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 868/1732 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Ко-

вальч����Василю�Я�ович��для�б�дівництва�та

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

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

2-е���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови,�справа�№�А-21499).

2.�Передати��ромадянин��Ковальч����Васи-

лю�Я�ович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-

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

лян���площею�0,0863��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:059:0056)�для�б�дівництва�та

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

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

2-е���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Ковальч����Василю�Я�ович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

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

ством.

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

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

від�10.10.2014�№ 10003/0/12-1/09-14�та�Го-

ловно�о��правління�Держзема�ентства���м.�Ки-

єві�від�30.01.2015�№ 19-26-0.3-1437/2-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВІНВЕСТБУД!3» земельної ділянки для обслуговування 
об’єкта транспортної інфраструктури 

на просп. Московському, 20!б в Оболонському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 879/1743 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

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

відведення�земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КИЇВ-

ІНВЕСТБУД-3»�для�обсл��ов�вання�об’є�та

транспортної�інфрастр��т�ри�на�просп.�Мос-

�овсь�ом�,�20-б�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-1546,�заява�ДЦ

№ 01006-000173102-014�від�15.04.2015).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КИЇВІНВЕСТБУД-3»,�за

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

оренд��на�5�ро�ів�земельн��ділян���площею

0,4913��а,�в�межах�червоних�ліній�(�адастро-

вий�номер�8000000000:78:191:0038,�витя��з

Державно�о� земельно�о� �адастр��

№�НВ-8000114112014),�для�обсл��ов�вання

об’є�та�транспортної�інфрастр��т�ри�на�просп.

Мос�овсь�ом�,�20-б�в�Оболонсь�ом��районі�

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

риторіальної��ромади�міста�Києва.

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«КИЇВІНВЕСТБУД-3»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

ним�за�онодавством,�необхідні�для���ладання

до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�22.05.2006

№ 19-4043,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства� �� м.� Києві� від� 16.06.2014�

№ 19-26-0.3-2968/2-14,�дочірньо�о�підприєм-

ства�«Інстит�т�Генерально�о�план��міста�Ки-

єва»�від�17.11.2006�№ 2707.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.6.�Земельн��ділян���в�межах�червоних�лі-

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

но�до�за�онодавства.

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

�ористання�земельної�ділян�и�не�за�цільо-

вим�призначенням�тя�не�за�собою�припи-

нення�права��орист�вання�нею�відповідно�до

вимо��статей�141,�143�Земельно�о��оде�с�

У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу земельної ділянки громадянину Петровському
Костянтину Омеляновичу, члену садівничого товариства 

«Дніпро!1», для ведення колективного садівництва 
на вул. 51!ій Садовій, діл. 9!б у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 872/1736 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

Петровсь�ом��Костянтин��Омелянович�,�чле-

н��садівничо�о�товариства�«Дніпро-1»,�для

ведення��оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.

51-ій�Садовій,�діл.�9-б���Дарниць�ом��райо-

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

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

№�А-18499).

2.�Передати��ромадянин��Петровсь�ом��Кос-

тянтин��Омелянович�,�член��садівничо�о�то-

вариства�«Дніпро-1»,�за��мови�ви�онання�п�н�-

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

мельн��ділян���площею�0,0549��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:682:0044)�для�ве-

дення��оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�51-ій

Садовій,�діл.�9-б���Дарниць�ом��районі�Києва

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

ної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Петровсь�ом��Костянтин�

Омелянович�,�член��садівничо�о�товариства

«Дніпро-1»:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�08.07.2011

№ 7326/1/18/19-11,��правління�охорони�нав-

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

єві�від�27.03.2012�№ 05-08/8830.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Міністерству оборони України 

для експлуатації та обслуговування комплексної будівлі № 2 
військового містечка № 1 на вул. Костянтинівській, 5 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 875/1739 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 Прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер!
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само!
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь!
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,1541

�а�(�адастровий�номер�8000000000:85:033:0005)

Міністерств��оборони�У�раїни�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання��омпле�сної�б�дівлі�№ 2

війсь�ово�о�містеч�а�№ 1�на�в�л.�Костянтинів-

сь�ій,�5���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

�орія�земель —�землі�промисловості,�транс-

порт�,�зв’яз��,�енер�ети�и,�оборони�та�іншо-

�о�призначення,�заява�ДЦ�№ 01104-000167177-

014�від�09.02.2015,�справа�Д-4663).

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 затвердженні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді 

Української Православної Церкви парафії 
на честь Преподобного Феодора Освяченого у Шевченківському
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування

храмового комплексу на перетині вул. Багговутівської 
та вул. Овруцької у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 876/1740 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 19, 92, 184, 186 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
статей 51 — 53 Закону України «Про природно!заповідний фонд України», Правил утримання зелених наса!
джень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житло!
во!комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою збереження зелених насаджень міста,
скверу на перетині вулиць Багговутівської та Овруцької, внесеного до Програми розвитку зеленої зони 
м. Києва, враховуючи численні скарги мешканців, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���затвердженні�прое�т��земле-

�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�ре-

лі�ійній��ромаді�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�-

ви�парафії�на�честь�Преподобно�о�Феодора

Освячено�о���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�храмово�о��омпле�с��на�перетині�в�л.�Ба�-

�ов�тівсь�ої�та�в�л.�Овр�ць�ої���Шевчен�івсь�о-

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

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

від�02.12.2013�№ 01104-000112923-014,�спра-

ва�Д-4714).

2.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н��здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�що-

до�бла�о�строю�земельної�ділян�и�площею�0,34

�а�на�перетині�в�л.�Ба��ов�тівсь�ої�та�в�л.�Ов-

р�ць�ої���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання земельної ділянки Київському міському клінічному
ендокринологічному центру для експлуатації та обслуговування

лікувальних і лабораторних корпусів на вул. Пушкінській, 22!а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 877/1741 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статей 92, 120, 123, 141 Земельного кодексу України, враховуючи витяг з Державного земель!

ного кадастру про земельну ділянку від 12.09.2014 № НВ!8000122342014 та витяг з Державного реєстру речо!
вих прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.08.2014 № 25770084, розпорядження ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.06.2011 № 943,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�Київсь�ій�місь�ій��лінічній�ендо-

�риноло�ічній�лі�арні�право�постійно�о��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою�площею�0,4501��а

(�адастровий�номер�8000000000:76:029:005)�на

в�л.�П�ш�інсь�ій,�22-а���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва,�наданої�розпорядженням�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�27.01.1998

№ 120�(із�внесеними�змінами�на�підставі�п�н�-

т��3�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.10.2002

№ 74/234),�право��орист�вання�я�ою�посвідче-

но�державним�а�том�на�право�постійно�о��о-

рист�вання�землею�від�01.04.2003�№ 91-4-00071.

2.�Надати�Київсь�ом��місь�ом���лінічном�

ендо�риноло�ічном��центр�,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�постійне��орис-

т�вання�земельн��ділян���площею�0,4501��а

(�адастровий�номер�8000000000:76:029:005)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�лі��валь-

них�і�лабораторних��орп�сів�на�в�л.�П�ш�ін-

сь�ій,�22-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

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

ної��ромади�міста�Києва�(�ате�орія�земель —

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

ява�ДЦ�від�09.10.2014�№ 01037-000150651-

014,�справа�А-21293).

3.�Київсь�ом��місь�ом���лінічном��ендо�ри-

ноло�ічном��центр�:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

��межах�земельної�ділян�и.

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«ДАХ В. Н.» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку 

на вул. Волинській, 67 (літ. А) у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 878/1742 від 23 липня 2015 року

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

ВИРІШИЛА:

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

повідальністю�«ДАХ�В.�Н.»,�за��мови�ви�онан-

ня�п�н�т��2�цьо�о�рішення,���дов�остро�ов�

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

0,3057� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:481:0003)�для�е�спл�атації�та

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

в�л.�Волинсь�ій,�67�(літ.�А)���Солом’янсь�ом�

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

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

зв’яз���з�переходом�права�власності�на�май-

но�(до�овір���півлі-продаж��від�19.06.2013

№ 5483)�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та

�ромадсь�ої� заб�дови,� заява�ДЦ�№ 030-

000135603-014�від�26.05.2014,�справа�А-20865).

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

тю�«ДАХ�В.�Н.»:

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

ча�відповідно�до�статті�96�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,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

ним�за�онодавством,�необхідні�для���ладання

до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

поряд��,�визначеном��чинним�за�онодавством

У�раїни.

3.�Розірвати�до�овір�на�право�тимчасово�о��о-

рист�вання�землею�№ 72-5-00028�від�25.09.1997,

��ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією�та�від�ритим�а�ціонерним�то-

вариством�«Фірма�«Аерошляхб�д»�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно�о�б�-

дин���на�в�л.�Волинсь�ій,�67���Залізничном�

районі�м.�Києва.

4.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�06.03.1996�№ 326�«Про�на-

дання�від�ритом��а�ціонерном��товариств�

«Фірма�«Аерошляхб�д»�земельних�діляно�

для�е�спл�атації� і�обсл��ов�вання�адмініс-

тративно�о�б�дин���на�в�л.�Волинсь�ій,�67

та�промислової�бази�фірми�вздовж�залізнич-

ної��олії�станції�Київ-Волинсь�ий���Залізнич-

ном��районі�м.�Києва».

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

тації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��чин-

ним�за�онодавством�У�раїни.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�на�земель-

н��ділян�����поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва

Розпорядження № 466 від 24 червня 2016 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011

року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», підпункту 17.4 пункту 17 рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 ро'
ку № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року
№ 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік»:

1.�Затвердити�перерозподіл��оштів���межах

аси�н�вань�по��оловних�розпорядни�ах�бю-

джетних��оштів�між�об’є�тами�б�дівництва,�ре-

�онстр��ції�тощо,�а�та�ож�видами�оплач�ваних

робіт�(прое�тні�роботи,�оплата�за�мин�лі�ро-

�и,�поточні��апітальні�в�ладення,�придбання

обладнання�тощо),�передбаченими�додат�ом

4�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі�,�затвердженої�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22��р�дня

2015�ро���№ 60/60,�що�додається.

2.�Затвердити�перерозподіл��оштів���межах

аси�н�вань�по��оловних�розпорядни�ах�бю-

джетних��оштів�між�напрямами�ви�онання�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт�,�передбаченими�до-

дат�ом�5�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�,�затвер-

дженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22

�р�дня�2015�ро���№ 60/60,�що�додається.

3.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам

бюджетних��оштів�на�2016�рі����спеціальном�

фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально-

�о�обся���бюджетних�призначень�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень,�що�додається.

4.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам

бюджетних��оштів�на�2016�рі����спеціальном�

фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально-

�о�обся���бюджетних�призначень�на�фінанс�-

вання��апітально�о�ремонт�,�що�додається.

5.�Відповідно�до�п�н�тів�1,�2,�3,�4�цьо�о�роз-

порядження�внести�зміни�до�по�азни�ів�Про-

�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2016�рі�,�доведених�до�департамен-

тів,��правлінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�з�ід-

но�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�29�січня�2016�ро���№ 40

«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі�»�(в�реда�ції�розпо-

рядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�від�20�травня�2016�ро���№ 352),�а�саме:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт�;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тальних�в�ладень;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тально�о�ремонт�;

адресно�о�перелі���об’є�тів��апітально�о�ре-

монт�,�я�ий�здійснюється�за�замовленням�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�-

но���оштів�спеціально�о�фонд��бюджет��міс-

та�Києва,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,�що�додаю-

ться.

6.�Унести�зміни�до�по�азни�ів�Про�рами�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на

2016�рі�,�доведених�до�департаментів,��прав-

лінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій�з�ідно�з�розпоря-

дженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�від�29�січня�2016�ро���№ 40�«Про�Про�ра-

м��е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Ки-

єва�на�2016�рі�»�(в�реда�ції�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�20

травня�2016�ро���№ 352),�а�саме:

перелі���об’є�тів��апітально�о�б�дівництва,

що�здійснюється�за�замовленням�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но��влас-

них��оштів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,

�редитів,�лізин�ів�та�інших�джерел�фінанс�ван-

ня,�не�заборонених�за�онодавством,��рім�бю-

джетних��оштів,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�-

ції,�що�додається.

7.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

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

печити�подання�цьо�о�розпорядження�на�по-

�одження�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої

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

но�о�розвит��.

8.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет�,�після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���цьо�о�роз-

порядження�з�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно�о�розвит��.

Виконуючий обов’язки голови
М. Поворозник

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реконструкцію з добудовою середньої загальноосвітньої
школи № 22 на Відрадному проспекті, 36'В 

у Солом’янському районі
Розпорядження № 471 від 29 червня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання дітей та своє'
часного введення об’єкта в експлуатацію, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�прое�т�вання�та�ви�онання�ро-

біт�з�ре�онстр��ції�з�доб�довою�середньої�за-

�альноосвітньої�ш�оли�№ 22�на�Відрадном�

проспе�ті,�36-В���Солом’янсь�ом��районі.

2.�Визначити�замовни�ом�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�Солом’янсь��

районн��в�місті�Києві�державн��адміністрацію.

3.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�в��становленом��поряд��:

3.1.�Отримати�вихідні�дані�на�прое�т�вання.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затвердження

прое�тної�до��ментації.

3.3.�Визначити�відповідно�до�вимо��за�оно-

давства��енеральн��прое�тн��та��енеральн��під-

рядн��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�ро-

біт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.4.�Забезпечити�оформлення�в�разі�потре-

би�відповідно�до�за�онодавства�права��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою�для�ви�онання

робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

3.5.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

3.6.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 25.12.2008

№ 1051/1051.

3.7.�Під�час���ладення�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядни�ом��аран-

тії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��аран-

тійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.8.�Подати�до�Департамент��е�ономі�и�та�ін-

вестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до

про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит��

м.�Києва�на�2016�рі��та�на�наст�пні�ро�и.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ністрації)�забезпечити�в��становленом��по-

ряд���зарах�вання�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�всьо�о�май-

на�ре�онстр�йовано�о�об’є�та�після�ви�онан-

ня�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про утворення Координаційної ради з питань сприяння розвитку
громадянського суспільства при виконавчому органі Київської

міської ради (Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 503 від 5 липня 2016 року

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», роз'
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лю'
того 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», на вико'
нання пункту 6 Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку грома'
дянського суспільства в Україні», з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин з ор'
ганізаціями громадянського суспільства:

1.�Утворити�Координаційн��рад��з�питань

сприяння�розвит����ромадянсь�о�о�с�спіль-

ства�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції)�я���онс�льтативно-дорадчий�ор�ан.

2.�Затвердити�с�лад�Координаційної�ради�з

питань�сприяння�розвит����ромадянсь�о�о�с�-

спільства�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації),�що�додається.

3.�Затвердити�положення�про�Координацій-

н��рад��з�питань�сприяння�розвит����ромадян-

сь�о�о�с�спільства�при�ви�онавчом��ор�ані�Ки-

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

ній�адміністрації),�що�додається.

4.�Ор�анізаційне�забезпечення�роботи�Ко-

ординаційної�ради�з�питань�сприяння�роз-

вит����ромадянсь�о�о�с�спільства�при�ви-

�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�по-

�ласти�на�Департамент�с�спільних��ом�ні-

�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

трації).

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Резні�о-

ва�О.�Ю.

Голова�В.�Клич�о

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

05.07.2016�№�503

Склад
Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського

суспільства при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)

РЕЗНІКОВ�Оле�сій�Юрійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації,��олова

БОНДАРЕНКО�Володимир�Володимирович �ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�заст�пни���олови

ЛАЦИБА�Ма�сим�Валерійович �ерівни��про�рам��ромадсь�ої�ор�анізації�«У�ра-

їнсь�ий�незалежний�Центр�політичних�досліджень»,

заст�пни���олови�(за�з�одою)

ПЕТРОВА�Наталія�Петрівна начальни��відділ���ом�ні�ацій�з��ромадсь�істю

�правління�з�питань�вн�трішньої�політи�и�та�зв’яз-

�ів�з��ромадсь�істю�Департамент��с�спільних��о-

м�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

се�ретар

БЕРЕЗНІКОВ�Оле�сандр�Іванович �олова�Постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�іональних

та�міжнародних�зв’яз�ів�(за�з�одою)

БОГОЛІЙ�Любов�Петрівна заст�пни��начальни�а��правління —�начальни�

відділ��театрально-�онцертних�та���льт�рно-ос-

вітніх�за�ладів��правління�мистецтв�та���льт�р-

но-освітніх�за�ладів�Департамент����льт�ри�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)
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ВАРГІЧ�Володимир�Степанович заст�пни��начальни�а�Головно�о��правління�ДФС

��м.�Києві�(за�з�одою)

ДОБРУЦЬКИЙ�І�ор�І�орович �олова��ромадсь�ої�ор�анізації�«Столичні�ініціати-

ви»�(за�з�одою)

ЖИГУН�Лариса�Борисівна �оординатор�адво�асі —��ампаній�У�раїнсь�о�о

фор�м��бла�одійни�ів�(за�з�одою)

ЗАХАРЧЕНКО�Анатолій�Гри�орович �ерівни��ор�ан��самоор�анізації�населення�«Ко-

мітет�мі�рорайон��«Рада�житлово�о�масив��Вино-

�радар»�(за�з�одою)

КАЛІНІЧЕНКО�Михайло�Володимирович �олова�Громадсь�ої�ради�при�ви�онавчом��ор�а-

ні�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�дер-

жавній�адміністрації)�(за�з�одою)

КУЦЕНКО�Станіслав�І�орович начальни��Головно�о�територіально�о��правлін-

ня�юстиції���м.�Києві(за�з�одою)

МАРІЄН�І�ор�Степанович перший�заст�пни���олови�Громадсь�ої�ради�при

ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(за�з�одою)

МЕРІНОВА�О�сана�Володимирівна �олова�об’єднання�бать�ів�ш�олярів�Дніпровсь�о-

�о�район��(за�з�одою)

МИХАЙЛИЧ�Оле�сандр�Володимирович �олова��ромадсь�ої�ор�анізації�«Центр��онстр��-

тивних�техноло�ій�Піар�ленд»�(за�з�одою)

МУХА�Ві�торія�В’ячеславівна �олова�Постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань���льт�ри,�т�ризм��та�інформаційної�полі-

ти�и�(за�з�одою)

СОЯ�Віталій�Васильович начальни���правління�праці�та�зайнятості�Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)

СТАЦЮРА�Надія�Іванівна член�правління��ромадсь�ої�ор�анізації�«Громад-

сь�а�рада�самовряд�вання»�(за�з�одою)

ТАРАН�Ві�тор�Ві�торович �олова�Центр��політичних�ст�дій�та�аналіти�и�«Ей-

дос»�(за�з�одою)

ХОНДА�Марина�Петрівна дире�тор�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій

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

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

ЧЕЛОМБІТЬКО�Ві�торія�Юріївна перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��ос-

віти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)

ЧЕРНІКОВ�Оле�сандр�Михайлович �олова��ромадсь�ої�ор�анізації�«Громадсь�а�ра-

да�самоор�анізації�населення»�(за�з�одою)

ШЕВЧЕНКО�Леся�Тарасівна �оловний�е�сперт�Реанімаційно�о�па�ет��реформ

для�Києва�(за�з�одою)

Керівни��апарат��

В.�Бондарен�о

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

05.07.�2016�№�503

Положення
про Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського 

суспільства при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

1.�Координаційна�рада�з�питань�сприяння�розвит����ромадянсь�о�о�с�спільства�при�ви�о-

навчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�(далі —�Коор-

динаційна�рада)�є��онс�льтативно-дорадчим�ор�аном�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�створюється�з�метою�роз�ляд��питань�щодо

реалізації�Національної�страте�ії�сприяння�розвит����ромадянсь�о�о�с�спільства�в�У�раїні�на

2016-2020�ро�и,�затвердженої�У�азом�Президента�У�раїни�від�26�люто�о�2016�ро���№ 68/2016

(далі —�Національна�страте�ія),�та�питань�форм�вання�сприятливо�о�середовища�для�посилен-

ня�ролі��ромадянсь�о�о�с�спільства,�зал�чення�потенціал��йо�о�ор�анізацій�до�процесів�фор-

м�вання�та�здійснення�державної�та�ре�іональної�політи�и,�вирішення�питань�місцево�о�зна-

чення.

2.�Координаційна�рада���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�і�за�онами�У�раїни,�поста-

новами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на-

�азами�міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�іншими�нормативно-право-

вими�а�тами,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�а�та-

�ож�цим�Положенням.

3.�Основними�завданнями�Координаційної�ради�є:

1)�забезпечення��оординації�дій�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�том��числі�територі-

альних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,

підприємств,��станов,�ор�анізацій�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�реалізації�Національної

страте�ії;

2)�проведення�аналіз��проблемних�питань,�що�вини�ають�під�час�реалізації�повноважень�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�реалі-

зації�Національної�страте�ії;

3)�під�отов�а�пропозицій��ерівництв��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�визначення�шляхів,�механізм��та�способів�вирішення�пи-

тань,�що�вини�ають�під�час�реалізації�Національної�страте�ії�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією);

4)�ви�онання�інших�завдань,�передбачених�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

4.�Координаційна�рада�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань:

1)�проводить�аналіз�стан��справ�та�причин�вини�нення�проблем���процесі�реалізації�повно-

важень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

щодо�реалізації�Національної�страте�ії;

2)�вивчає�рез�льтати�діяльності�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�щодо�реалізації�Національної�стра-

те�ії;

3)�проводить�моніторин��стан��ви�онання�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�дер-

жавними�адміністраціями,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�по�ладених�на�них�завдань�щодо�реалізації�Національ-

ної�страте�ії;

4)�бере��часть���розробленні�(опрацюванні)�в��становленом��поряд���прое�тів�нормативно-

правових�а�тів�з�питань�щодо�реалізації�Національної�страте�ії;

5)�подає��ерівництв��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�розроблені�за�рез�льтатами�своєї�роботи�пропозиції�та�ре�омендації�щодо�реалі-

зації�Національної�страте�ії.

5.�Координаційна�рада�має�право:

1)�одерж�вати�в��становленом��поряд���від�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�том��числі

територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовря-

д�вання,�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форми�власності�та�їх

посадових�осіб�інформацію,�до��менти�та�інші�матеріали,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених

на�неї�завдань;

2)�запрош�вати�на�свої�засідання�та�зал�чати�для�об�оворення�о�ремих�питань��ерівни�ів�і

представни�ів�державних�ор�анів,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підприємств,��станов,

ор�анізацій,��ромадсь�их�об’єднань�(за�по�одженням�з�їх��ерівни�ами),�а�та�ож�е�спертів�(за�з�о-

дою)�для�реалізації�питань,�що�належать�до�її��омпетенції;

3)��творювати,���разі�потреби,�тимчасові�е�спертні�та�робочі��р�пи�для�опрацювання�о�ре-

мих�питань�своєї�діяльності;

4)�ор�анізов�вати��онференції,��р��лі�столи,�дис��сії,�наради�з�питань,�що�стос�ються�завдань

Координаційної�ради.

6.�Координаційна�рада���процесі�ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань�взаємодіє�з�місцеви-

ми�ор�анами�ви�онавчої�влади,�в�том��числі�територіальними�підрозділами�центральних�ор�а-

нів�ви�онавчої�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор-

�анізаціями.

7.�Персональний�с�лад�Координаційної�ради�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

8.�Координаційна�рада��творюється���с�ладі��олови,�заст�пни�а�(заст�пни�ів)��олови,

се�ретаря�та�членів�Координаційної�ради,�я�і�бер�ть��часть���її�роботі�на��ромадсь�их�за-

садах.

До�с�лад��Координаційної�ради�мож�ть�входити�представни�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради,�пред-

ставни�и�територіальних�ор�анів�міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�а

та�ож�представни�и�ор�анізацій��ромадянсь�о�о�с�спільства,�чисельність�я�их�має�становити

не�менше�половини�її�с�лад�.

9.�Голова�Координаційної�ради�здійснює�за�альне��ерівництво�діяльністю�ради,�визначає�по-

рядо��її�роботи,�с�ли�ає�і��олов�є�на�засіданнях,�здійснює�моніторин��реалізації�рішень�Коор-

динаційної�ради,�представляє�рад����відносинах�із�ор�анами�державної�влади,�ор�анами�міс-

цево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами,�ор�анізаціями.

Заст�пни�/заст�пни�и��олови�Координаційної�ради�ви�он�є/ви�он�ють�повноваження��оло-

ви�Координаційної�ради���разі�йо�о�відс�тності.�Се�ретар�Координаційної�ради:

1)�с�ли�ає�за�дор�ченням�Голови�Координаційної�ради�засідання;

2)�забезпеч�є�ведення�прото�олів�засідання�Координаційної�ради;

3)�забезпеч�є�ор�анізацію�діяльності�Координаційної�ради�(в�т.�ч.�ведення�діловодства),�під-

�отов���поряд���денно�о�та�матеріалів�до�йо�о�засідань�з��рах�ванням�пропозицій�членів�Ко-

ординаційної�ради;

4)�здійснює�моніторин��стан��реалізації�рішень�Координаційної�ради,�ре��лярно�інформ�є�Го-

лов��Координаційної�ради�та�інших�членів�допоміжно�о�ор�ан��з�цих�питань;

5)�ви�он�є,�в�межах��омпетенції,�дор�чення�Голови�Координаційної�ради.

10.�Основною�ор�анізаційною�формою�роботи�Координаційної�ради�є�засідання,�я�і�прово-

дяться�за�потребою,�але�не�рідше�одно�о�раз��на��вартал.

Засідання�Координаційної�ради�є�правомочним,�я�що�на�ньом��прис�тні�більше�половини�від

с�лад��Координаційної�ради.

Засідання�Координаційної�ради�є�від�ритими�і��ласними.

Координаційна�рада�систематично�інформ�є��ромадсь�ість�про�свою�діяльність�на�єдином�

веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва.

11.�На�своїх�засіданнях�Координаційна�рада�розробляє�пропозиції�та�ре�омендації�з�питань,

що�належать�до�її��омпетенції.

Пропозиції�та�ре�омендації�вважаються�схваленими,�я�що�за�них�про�олос�вало�більш�я��по-

ловина�прис�тніх�на�засіданні�членів�Координаційної�ради.�У�разі�рівно�о�розподіл���олосів�ви-

рішальним�є��олос��олов�ючо�о�на�засіданні.

Пропозиції�та�ре�омендації�фі�с�ються���прото�олі�засідання,�я�ий�підпис�ється��олов�ючим

та�се�ретарем�та�надсилається��сім�членам�Координаційної�ради,�заінтересованим�ор�анам,�під-

приємствам,��становам,�ор�анізаціям,�іншим�особам.

Член�Координаційної�ради,�я�ий�не�підтрим�є�пропозиції�та�ре�омендації,�може�ви�ласти��

письмовій�формі�свою�о�рем��д�м��,�що�додається�до�прото�ол��засідання.

12.�Пропозиції�та�ре�омендації�Координаційної�ради�мож�ть�реалізов�ватись�шляхом�видан-

ня�в��становленом��поряд���розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

13.�Координаційна�рада�може�ви�ористов�вати���роботі�блан��із�своїм�наймен�ванням.

14.�Ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�Координа-

ційної�ради�здійснює�Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Керівни��апарат��

В.�Бондарен�о
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до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

07.07.2016�р.�№�513

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III 
Податкового кодексу України

№ Повне найменування
підприємства громадської
організації

Код
ЄДРПОУ
підпри"
ємства

Адреса 
підприємства

Найменування
громадської організації
інвалідів—засновника
підприємства

Код
ЄДРПОУ
заснов"
ника

Термін дії
дозволу

1 МІЖГАЛУЗЕВЕ КОЛЕКТИВНЕ
НАУКОВО"ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ІНВАСЛУК"
СВ"

24091065 вул. Академіка
Палладіна, буд.
46, м.Київ, 03164

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

00042352 3 01.07.2016
до 01.07.2017

№ Повне найменування
підприємства
громадської організації

Код
ЄДРПОУ
підпри"
ємства

Адреса
підприємства

Найменування громадської
організації інвалідів —
засновника підприємства

Код
ЄДРПОУ
заснов"
ника

Термін дії
дозволу

1 МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТОРГОВИЙ ДІМ "АНТІЯ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

20032893 вул. Курська,
буд. 6, м. Київ,
03049

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ"

00021344 3 01.07.2016
до 01.07.2017

2 ВИРОБНИЧО"ЗБУТОВЕ
ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

25662972 вул. Фанерна,
буд. 4, м.Київ,
02160

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 3 01.07.2016
до 01.07.2017

3 МІЖГАЛУЗЕВЕ
КОЛЕКТИВНЕ
НАУКОВО"ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ІНВАСЛУК"СВ"

24091065 вул. Академіка
Палладіна, буд.
46, м.Київ, 03164

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

00042352 3 01.07.2016
до 01.07.2017

4 ПІДПРИЄМСТВО
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"IP CT УКРАЇНА"

36858070 вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2"б,
офіс, 1 м.Київ,
01034

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"ІНСТИТУТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА
СОЦІАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ"

36519984 3 01.07.2016
до 01.07.2017

5 ПІДПРИЄМСТВО
"КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

03368092 вул. Курська,
буд. 6, м. Київ,
03049

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ"

00021344 3 01.07.2016
до 01.07.2017

6 КОЛЕКТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НАВЧАЛЬНО"
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ"

21551365 вул. Курортна,
буд. 6, м. Київ,
04075

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ"

00021344 3 01.07.2016
до 01.07.2017

7 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
"ПЕРСПЕКТИВА"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
СПИНАЛЬНИКІВ
УКРАЇНИ"

40040384 Мінське шосе,
буд. 10"б,
м.Київ, 04201

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ"
СПИНАЛЬНИКІВ УКРАЇНИ"

33994804 3 01.07.2016
до 01.07.2017

8 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН "ПОСТУП"
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
КИЇВЩИНИ "РІВНІСТЬ
ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ"

38491823 вул. Михайла
Грушевського,
буд. 28/2, н/п
43, м.Київ, 01021

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
КИЇВЩИНИ "РІВНІСТЬ ПРАВ
І МОЖЛИВОСТЕЙ"

38337357 3 01.07.2016
до 01.07.2017

9 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН "САНТЕ"
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "КОМІТЕТ
ПРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

39435787 вул. Академіка
Заболотного,
буд. 5, м.Київ,
03187

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ
ПРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

37723712 3 01.07.2016
до 01.07.2017

10 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН "СЕРВІС
ЛЕНД"

40075836 вул. Авіа"
конструктора
Антонова, буд.
5"а, оф.303,
м.Київ, 03186

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЮДЕЙ 3
ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ
"ГЕНЕРАЦІЯ УСПІШНОЇ ДІЇ"

34935692 3 01.07.2016
до 01.07.2017

11 СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО"
КОНСТРУКТОРСЬКО"
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

03972910 вул. Ново"
вокзальна, буд.
8, м. Київ, 03038

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ"

00021344 3 01.07.2016
до 01.07.2017

12 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
КОМУНСЕРВІС"
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Додато��2��

до�розпорядження�

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

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

07.07.2016�р.�№�513

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до пункту 197.6 статті 197 розділу V Податкового кодексу України

Про надання дозволів на право користування пільгами 
з оподаткування підприємствам та організаціям громадських

організацій інвалідів
Розпорядження № 513 від 7 липня 2016 року

Відповідно до статті 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постано'
ви Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу
на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій ін'
валідів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс'
трації) від 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення комісії з розгляду документів щодо надання дозволу
підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподат'
кування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій», враховуючи протокол засідання комісії з роз'
гляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів
на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій від 10
червня 2016 року № 3:

1.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання�піль-

�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та�ор�ані-

заціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�відпо-

відно�до�п�н�т��142.1�статті�142�розділ��III�Подат-

�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з�додат�ом�1.

2.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання�піль-

�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та�ор�ані-

заціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�відпо-

відно�до�п�н�т��197.6�статті�197�розділ��V�По-

дат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з�додат�ом�2.

Про затвердження змін до додатка до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 28 грудня 2012 року № 2367 
«Про присвоєння індексів структурним підрозділам виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районним в місті Києві державним 

адміністраціям»
Розпорядження № 438 від 17 червня 2016 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 року № 319/319 «Про утворення Департа'
менту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс'
трації)» та розпорядження Київського міського голови від 06 жовтня 2014 року № 294 «Про затвердження
структури апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»,
з метою забезпечення належної організації електронного документообігу в інформаційно'телекомунікацій'
ній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва»:

Затвердити�зміни�до�додат�а�до�розпоряджен-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�28

�р�дня�2012�ро���№ 2367�«Про�присвоєння�ін-

де�сів�стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації),�районним�в�місті�Києві�дер-

жавним�адміністраціям»�(в�реда�ції�розпоряджен-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�15��віт-

ня�2015�ро���№�370),�що�додаються.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

17.06.2016�р.�№�438

Зміни 
до додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 28 грудня 2012 року № 2367
«Про присвоєння індексів структурним підрозділам виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації»), районним в місті Києві державним адміністраціям» 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 15 квітня 2015 року № 370)

1.�П�н�т�3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«3.�СТРУКТУРНІ�ПІДРОЗДІЛИ�АПАРАТУ�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ):

001/1�Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(патронат-

на�сл�жба)

011�Управління�аналітично�о�забезпечення�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

012�Управління��онтрольно-аналітично�о�забезпечення�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації

018�Управління��онтрольно-аналітично�о�забезпечення�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації

019�Управління��онтрольно-аналітично�о�забезпечення��ерівництва�апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

021�Управління�до��ментообі���та�аналіз��сл�жбової��ореспонденції

022�Управління�з�питань�звернень��ромадян

023�Управління�інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п��до�п�блічної�інформації

024�Контрольно-аналітичне��правління

025�Управління�інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло�ій�та�захист��інформації

026�Управління�по�роботі�з�персоналом

027�Управління�міжнародних�зв’яз�ів

028�Юридичне��правління

029�Управління�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції

030�Управління�фінансово-�осподарсь�о�о�забезпечення

032�Відділ�з�питань�мобілізаційної�роботи

033�Відділ�забезпечення�роботи�адміністративної��омісії

034�Ре�іональний�відділ�адміністр�вання�Державно�о�реєстр��виборців

035�Се�тор�режимно-се�ретної�роботи

036�Управління�ор�анізаційної�роботи�та�ре�іональних�зв’яз�ів

037�Управління�з�питань�взаємодії�з�правоохоронними�ор�анами�по�забезпеченню�правопо-

ряд���та�м�ніципальної�безпе�и

039�Відділ�ор�анізаційно�о�та�методоло�ічно�о�забезпечення�ведення�Реєстр��територіаль-

ної��ромади�міста�Києва»

2.�П�н�т�4�доповнити�новим�абзацом�та�о�о�зміст�:�«074�Департамент�з�питань�реєстрації».

Керівник апарату В. Бондаренко

3.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалі-

дів�відповідно�до�підп�н�т��282.1.2�п�н�т��282.1

статті�282�розділ��XII�Подат�ово�о��оде�с��У�ра-

їни�з�ідно�з�додат�ом�3.

4.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалі-

дів�відповідно�до�абзац��першо�о�п�н�т��8�під-

розділ��2�розділ��XX�Подат�ово�о��оде�с��У�ра-

їни�з�ідно�з�додат�ом�4.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Про надання земельної ділянки 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УКРІНВЕСТБУД» 

для експлуатації та обслуговування будівель 
та споруд на вул. Академіка Заболотного, 15 

у Голосіївському районі
Розпорядження № 495 від 2 липня 2016 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно'
сті», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист ДЕРЖАВНОГО ПІД'
ПРИЄМСТВА «УКРІНВЕСТБУД» від 04 травня 2016 року № 124, в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1.�Припинити�санітарно-епідеміоло�ічній

станції�Державно�о��правління�справами�пра-

во�постійно�о��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою�державної�власності�площею�3,9032

�а�(�адастровий�номер�8000000000:79:110:0025)

на�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�15���Голосі-

ївсь�ом��районі�м.�Києва�(зареєстроване�в

Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�-

хоме�майно�12��вітня�2016�ро��,�номер�запи-

с��про�інше�речове�право�14185969),�наданою

відповідно�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�17��р�дня�2015

ро���№ 1216�«Про�надання�земельної�ділян-

�и�санітарно-епідеміоло�ічній�станції�Держав-

но�о��правління�справами�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�б�дівель�та�спор�д�на�

в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�15���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва»,���зв’яз���з�переда-

чею�нер�хомо�о�державно�о�майна�ДЕРЖАВ-

НОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«УКРІНВЕСТБУД»�(роз-

порядження��ерівни�а�Державно�о��правлін-

ня�справами�від�29�березня�2016�ро���№ 84

«Про�безоплатн��передач��нер�хомо�о�дер-

жавно�о�майна»,�а�ти�приймання-передачі

від�14��вітня�2015�ро��)�та�віднести�її�до�земель

запас��житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови.

2.�Надати�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«УКРІНВЕСТБУД»,�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��3�цьо�о�розпорядження,�в�постійне��орис-

т�вання�земельн��ділян���площею�3,9032��а

(�адастровий�номер�8000000000:79:110:0025)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель

та�спор�д�на�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�15

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

державної�власності�за�рах�но��земель�за-

пас��житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови�(�а-

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

сь�ої�заб�дови,�справа�А-22530).

3.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«УКРІН-

ВЕСТБУД»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

��межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

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

ством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�на�земель-

н��ділян�����поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

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

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

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

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

мити�ор�ани�державної�реєстрації�про�при-

пинення�права��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою,�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�розпоря-

дження.

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

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

6.�Контроль�зa�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

Додато��3��

до�розпорядження�

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

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

07.07.2016�р.�№�513

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до підпункту 282.1.2 пункту 282.1 статті 282 розділу XII
Податкового кодексу України

№ Повне
найменування
підприємства
громадської
організації
інвалідів

Код
ЄДРПОУ
підпри"
ємства

Адреса
підпри"
ємства

Найменування
громадської
організації
інвалідів"
засновника
підприємства

Код
ЄДРПОУ
заснов"
ника

Об'єкт оподаткування Термін дії
дозволу

1 ПІДПРИЄМСТВО
"КУЛЬТУРНИЙ
ЦЕНТР"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
ГЛУХИХ

03368092 вул.
Курська,
буд. 6, 
м. Київ,
03049

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ"

00021344 Земельна ділянка
площею 0,8249 га за
адресою: вул. Курська, 6,
м. Київ, кадастровий
номер
8000000000:72:097:0010,
державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою
серія ЯЯ № 389615 від
07.06.2011

3 01.07.2016
до 01.07.2017

2 КОЛЕКТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НАВЧАЛЬНО"
ВІДНОВЛЮ"
ВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
ГЛУХИХ"

21551365 Вул.
Курортна,
буд. 6, 
м. Київ,
04075

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ"

00021344 Земельна ділянка
площею 2,7553 га за
адресою: вул. Курортна,
6, 8, м. Київ,
кадастровий номер
8000000000:85:116:0001,
державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою
серія ЯЯ № 380327 від
28.02.2011; 
земельна ділянка площею
1,8095 га за адресою: вул.
Курортна, 5, м. Київ,
кадастровий номер
8000000000:85:076:0015
витяг з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію іншого
речового права,
індексний номер витягу
35875925 від 03.04.2015; 
земельна ділянка
площею 1,003677 га за
адресою: вул. Курортна,
5, м. Київ, код ділянки
85:076:014, довідка 
№ Ю"21965/2016 про
розмір нормативної
грошової оцінки
земельної ділянки від
04.05.2016; 
земельна ділянка
площею 1,127391 га за
адресою: вул. Курортна,
5, м. Київ, код ділянки
85:076:016, довідка 
№ Ю"21966/2016 про
розмір нормативної
грошової оцінки
земельної ділянки від
04.05.2016; 
земельна ділянка площею
0,213819 га за адресою:
вул. Курортна, 5, м. Київ,
код ділянки 85:076:070,
довідка № Ю"21903/2016
про розмір нормативної
грошової оцінки земельної
ділянки від 05.05.2016; 
земельна ділянка площею
0,11891 га за адресою: вул.
Курортна, 5, м. Київ, код
ділянки 85:076:071,
довідка № Ю"21901/2016
про розмір нормативної
грошової оцінки земельної
ділянки від 05.05.2016

3 01.07.2016
до 01.07.2017

3 СПЕЦІАЛЬНЕ
ПРОЕКТНО"
КОНСТРУКТОР"
СЬКО"
ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
ГЛУХИХ

03972910 вул.
Нововок"
зальна,
буд. 8, 
м. Київ,
03038

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ"

00021344 Земельна ділянка площею
0,5492 га за адресою: вул.
Нововокзальна, 8,
м.Київ, кадастровий
номер
8000000000:72:221:0001
державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою серія
ЯЯ №392991 від
02.08.2006

3 01.07.2016
до 01.07.2017

4 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
КОМУНСЕРВІС"

38603894 вул.
Боженка,
буд. 86" в,
м.Київ,
03150

КИЇВСЬКЕ
МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬ"
КОЇ ГРОМАД"
СЬКОЇ ОРГА"
НІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКА
СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ —УСІ"

21685999 Земельна ділянка
площею 0,005993 га за
адресою: вул. Боженка,
86, м. Київ, код ділянки
79:054:104, довідка 
№ Ю"18145/2015 про
розмір нормативної
грошової оцінки
земельної ділянки від
10.12.2015

3 01.07.2016
до 01.07.2017

2 ПІДПРИЄМСТВО
"КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР"
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА
ГЛУХИХ

03368092 вул. Курська,
буд. 6, м. Київ,
03049

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"

00021344 3 01.07.2016
до 01.07.2017

3 КОЛЕКТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НАВЧАЛЬНО"
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА
ГЛУХИХ"

21551365 вул. Курортна,
буд. 6, м. Київ,
04075

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"

00021344 3 01.07.2016
до 01.07.2017

Виконуючий обов'язки керівника апарату
Є. Ситніченко

Виконуючий обов'язки керівника апарату
Є. Ситніченко

Додато��4��

до�розпорядження�

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

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

07.07.2016�р.�№�513

Перелік 
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів,

яким надаються дозволи 
на право користування пільгами з оподаткування 

відповідно до абзацу першого пункту 8 підрозділу 2 розділу XX
Податкового кодексу України

Виконуючий обов'язки керівника апарату
Є. Ситніченко

№ Повне найменування
підприємства
громадської
організації

Код ЄДРПОУ
підприємства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської
організації
інвалідів —
засновника
підприємства

Код ЄДРПОУ
засновника

Термін дії
дозволу

1 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН "ПОСТУП"
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ КИЇВЩИНИ
"РІВНІСТЬ ПРАВ І
МОЖЛИВОСТЕЙ"

38491823 вул. Михайла
Грушевського,
буд. 28/2, н/п
43, м.Київ, 01021

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
КИЇВЩИНИ
"РІВНІСТЬ ПРАВ І
МОЖЛИВОСТЕЙ"

38337357 3 01.07.2016 до
01.07.2017

2 СПЕЦІАЛЬНЕ
ПРОЕКТНО"
КОНСТРУКТОРСЬКО"
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

03972910 вул.
Нововокзальна,
буд. 8, м. Київ,
03038 

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ"

00021344 3 01.07.2016 до
01.07.2017
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85 01103"165974"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївськнй район, вул.
Байкова, біля перехрестя з вул.
Михайла Грінченка 

86 01030"164763"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дарницьке
шосе, перехрестя з просп.
Петра Григоренка

87 01026"164840"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, 1635м від буд. 
№ 3"в у напрямку м. Бровари
(на розподілювачі)

88 01026"164837"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, 1025 м від буд. 
№ 3"в у напрямку м. Бровари
(на розподілювачі)

89 01103"165970"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Деснянський район, просп.
Броварський, 455 м від буд. 
№ 3"в у напрямку м. Бровари
(на розподілювачі)

90 01010"188812"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Ревуцького, 4, напроти

91 01010"188843"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Березняківська, 10,напроти

92 01010"188803"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Сиваська /вул. Краснокутська

93 01014"187912"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання /вул. Академіка
Шліхтера

94 01014"187908"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 37, на
розподілювачі

95 01014"187910"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 37, на
розподілювачі

96 01014"187915"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Березняківська, 1

97 01014"189272"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
'НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Архітектора Вербицького, 24,
напроти

98 01010"188816"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Празька /вул.
Азербайджанська, на
розподілювачі

99 01005"188938"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дніпровський район, бульв.
Перова, розподілювач напроти
буд. № 28

100 01005"188944"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дніпровський район, бульв.
Перова, розподілювач напроти
буд. №№ 30, 32

101 01014"187893"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе /вул. Академіка
Заболотного

102 01005"188972"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дніпровський район, бульв.
Перова, розподілювач напроти
буд. № 40 (№ 3)

103 01005"188922"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дніпровський район, бульв.
Перова, розподілювач напроти
буд. № 11

104 01005"188940"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дніпровський район, бульв.
Перова розподілювач напроти
буд. 30

105 01014"189267"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул. Івана
Миколайчука
(Серафимовича), 13, напроти

106 01005"188920"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дніпровський район, бульв.
Перова, розподілювач напроти
буд. № 12/92

107 01014"189270"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової /вул. Драгоманова

108 01010"188802"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Сортувальна /вул. Канальна

109 01010"188798"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Фанерна, 1"а, напроти

110 01014"187914"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Березняківська, 29

111 01030"186952"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

43,2 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 5

112 01014"187891"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

15,8 Подільський район, вул.
Набережно" Хрещатицька
/Гаванський міст (на
розподілювачі)

113 01010"188797"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, Харківське
шосе, 50"а, напроти

114 01030"000212658"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе), 66

115 01040"000212612"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, бульвар
Дружби народів, з'їзд на пл.
Либідську

116 01030"000212656"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Ісаакяна, ріг просп. Перемоги

117 01030"000212654"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул. Стеценка,
200 м до заїзду в ресторан "Дубки"

118 01030"000212652"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Академіка Щусєва станція метро
"Сирець"

119 01030"000212649"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул. Стеценка,
100 м до заїзду на АЗС "Барс 2000"

120 01030"000212648"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул. Олени
Теліги, 250 м від вул. Мельникова

121 01030"000212642"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Григорія Андрющенка, ріг вул.
В'ячеслава Чорновола

122 01030"000212639"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Григорія Андрющенка, 2/26

123 01030"000212635"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 36

124 01030"000212631"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Велика
Кільцева дорога, 50 м від перетину
з вул. Дмитра Луценка

125 01030"000212628"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Велика
Кільцева дорога, 50 м до виїзду
"Епіцентр"

126 01030"000212622"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Велика
Кільцева дорога, 20 м від в'їзду до
ТЦ "Аракс"

127 01040"000212615"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул. Дмитра
Луценка (на розподілювачі)

128 01040"000212589"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

5,7081 Голосіївський район, просп.
Валерія Лобановського, напроти
заїзду на заправку WOG

129 01040"000212604"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Промислова, напроти вул.
Будіндустрії, 7

130 01030"000212592"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, пл. Либідська
(розв'язка)

131 01030"000212657"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп. Героїв
Сталінграда, 2"г

132 01040"000212618"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул. Дмитра
Луценка (Крейсера "Аврора"), 1"б

133 01025"000212621"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

18 Дніпровський район, Дніпровська
набережна, 100 м від АЗС у
напрямку станції метро "Осокорки"

134 01025"000212644"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Олександра Довженка, 14/1

135 01025"000212641"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул. Стеценка,
70 м до вул. Саратовської (у
напрямку від центру міста)

136 01025"000212640"111 TOB "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Ревуцького, з'їзд на просп. Миколи
Бажана

137 01125"000212637"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
вул.Тростянецька/вул. Ревуцького

138 01025"000212636"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова/Одеська
площа

139 01025"000212627"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул. Стеценка,
100 м після вул. Саратовської (у
напрямку від центру міста)

140 01025"000212625"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп. Юрія
Гагаріна, 7

141 01025"000212624"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Велика
Кільцева дорога, 150 м від
перетину з вул. Дмитра Луценка
(на розподілювачі)

142 01025"000212623"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп. Науки,
18

143 01030"000212582"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул. Дмитра
Луценка, 180 м від вул. Академіка
Вільямса

144 01030"000212645"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 160 м до
вул.Оранжерейної, в напрямку від
центру міста

145 01030"000212646"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Полтавська, 10, зі сторони вул.
В'ячеслава Чорновола

146 01030"000212647"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, з'їзд на вул.
Олександра Довженка 

147 01030"000212597"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул. Дмитра
Луценка, 290 м від вул. Академіка
Вільямса

148 01030"000212600"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, пл. Либідська
(розв'язка) №2

149 01030"000212606"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, напроти НВЦ

150 01030"000212616"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Велика
Кільцева дорога (напроти
"Епіцентру")

151 01030"000212620"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Голосіївський, 1

152 01040"000212584"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

5,7081 Шевченківський район, просп.
Перемоги /вул. Ісаакяна

153 01040"000212596"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

5,7081 Голосіївський район, просп.
Валерія Лобановського, напроти
буд. № 12 на вул. Пролетарській

154 01040"000212601"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп. Миколи
Бажана, 455 м до просп. Петра
Григоренка, у напрямку центру
міста

155 01040"000212608"111 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Стеценка, 120 м до вул. Щербакова
(у напрямку до центру міста)

156 01030"000212488"111 ТОВ "Класік"Р" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, пров.
Донецький, 2/50

157 01333"000212555"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, просп. Миколи
Бажана, на розі вул. Бориса Гмирі

Керівник апарату В. Бондаренко

За�інчення�додат���до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�16.06.2016�р.�№�431.�Почато����номері�за�19�липня
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Керівни�	апарат	В.	Бондарен�о

Про зарахування до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та закріплення за комунальними  підприємствами, які входять 

до складу комунальної корпорації «Київавтодор», основних засобів
Розпорядження № 501 від 5 липня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327, Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 За'
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про
впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду гуртожитків, інженер'
них мереж та об’єктів соціальної інфраструктури» та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�та�за�ріпити�на�праві��осподар-

сь�о�о�відання�за��ом�нальними�підприємствами,�я�і

входять�до�с�лад���ом�нальної��орпорації�«Київавтодор»,

основні�засоби�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Ком�нальній��орпорації�«Київавтодор»���встановле-

ном��поряд���передати�майно,�зазначене���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження,�та�надати�до�Департамент���ом�-

нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

�опії�а�тів�приймання-передачі.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�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)�

05.07.2016�ро���№�501

Основні засоби, які зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста
Києва та закріплюються на праві господарського відання за комунальними підприємствами, 

які входять до складу комунальної корпорації «Київавтодор»

№
п/п

Найменування об'єкта Реєстраційний
номер, номер шасі

Рік випуску Вартість (грн) без ПДВ

Первісна
(балансова)

Залишкова

1 2 3 4 5 6
КП "Шляхово%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Голосіївського району" м. Києва

1 Crafko Super Shot 125 DS w/50 CFM Comp (заливник швів); Router 30
(роздільник швів); В Classic (тепловий спис)

1C9SV1227F1418373 2015 1835506 1835506

КП "Шляхово%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Дарницького району" м. Києва

2 Crafko Super Shot 125 DS w/50 CFM Comp (заливник швів); Router 30
(роздільник швів); В Classic (тепловий спис)

1C9SV1227F1418409 2015 1835506 1835506

КП "Шляхово%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Деснянського району" м. Києва

3 Crafko Super Shot 125 DS w/50 CFM Comp (заливник швів); Router 30
(роздільник швів); В Classic (тепловий спис)

1C9SV1227F1418410 2015 1835506 1835506

КП "Шляхово%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Дніпровського району" м. Києва

4 Crafko Super Shot 125 DS w/50 CFM Comp (заливник швів); Router 30
(роздільник швів); В Classic (тепловий спис)

1C9SV1227F1418408 2015 1835506 1835506

КП "Шляхово%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Оболонського району" м. Києва

5 Crafko Super Shot 125 DS w/50 CFM Comp (заливник швів); Router 30
(роздільник швів); В Classic (тепловий спис)

1C9SV1227F1418436 2015 1835506 1835506

КП "Шляхово%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Печерського району" м. Києва

6 Crafko Super Shot 125 DS w/50 CFM Comp (заливник швів); Router 30
(роздільник швів); В Classic (тепловий спис)

1C9SV1227F1418374 2015 1835506 1835506

КП "Шляхово%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Подільського району"

7 Crafko Super Shot 125 DS w/50 CFM Comp (заливник швів); Router 30
(роздільник швів); В Classic (тепловий спис)

1C9SV1227F1418411 2015 1835506 1835506

КП "Шляхово%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Святошинського району"м. Києва

8 Crafko Super Shot 125 DS w/50 CFM Comp (заливник швів); Router 30
(роздільник швів); В Classic (тепловий спис)

1C9SV1227F1418337 2015 1835506 1835506

КП "Шляхово%сксплуатаційнс управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Солом’янськоіо району м. Києва"

Crafko Super Shot 125 DS w/50 CFM Comp (заливник швів); Router 30
(роздільник швів); В Classic (тепловий спис)

1C9SV1227F1418438 2015 1835506 1835506

КП "Шляхово%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Шевченківського району" м. Києва

Crafko Super Shot 125 DS w/50 CFM Comp (заливник швів); Router 30
(роздільник швів); В Classic (тепловий спис)

1C9SV1227F1418439 2015 1835506 1835506

Комунальне підприємство по ремонту та утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст"

11 Crafko Super Shot 125 DS w/50 CFM Comp (заливник швів); Router 30
(роздільник швів); В Classic (тепловий спис)
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Про внесення змін до пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 25 березня 2011 року № 406 «Про прокладання дощової каналізації 
по вулиці Берковецькій, 6 у Святошинському районі»

Розпорядження № 454 від 22 червня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній

рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Агрофір'
ма «Теплиці України» від 10 березня 2016 року № 47'А:

У�п�н�ті�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�від�25�березня�2011�ро���№ 406�«Про�про�ла-

дання�дощової��аналізації�по�в�лиці�Бер�овець�ій,�6��

Святошинсь�ом��районі»�цифри�«23.01.2012»�замінити

цифрами�та�словами�«17�червня�2016�ро��»,�цифри

«20.04.2012»�замінити�цифрами�та�словами�«19�верес-

ня�2016�ро��».

Голова В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
ÎÃÎËÎØÓª ÏÎØÓÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ²Â ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ²,

ÿê³ ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ 
äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é

ì³æðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè

Ìåòà: îáðàòè ïðåäñòàâíèê³â â³ä ãðîìàäñüêîñò³, çäàòíèõ ïðîôåñ³éíî

âèêîíóâàòè ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåí³â ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é ì³æðåã³îíàëüíèõ

òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, à ñàìå:

4 êàíäèäàòóðè äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿

ïîë³ö³¿ òà ïî 2 êàíäèäàòóðè äî ñêëàäóïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é Äåïàðòàìåíòó

âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè, Äåïàðòàìåíòó ïðîòèä³¿ íàðêîçëî÷èííîñò³,

Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêîíîì³êè, Äåïàðòàìåíòó ê³áåðïîë³ö³¿ òà

Äåïàðòàìåíòó ïîë³ö³¿ îõîðîíè.

ßêùî Âè ìàºòå áåçäîãàííó ðåïóòàö³þ,âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìîðàëüí³

ÿêîñò³, ñóñï³ëüíèé àâòîðèòåò òà âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ÷ëåíîì

ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ ì³æðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñò. 51 Çàêîíó

Óêðà¿íè "Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ", ïðîñèìî Âàñ äî 25 ëèïíÿ 2016

ðîêó (âêëþ÷íî) ïîäàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: âóë.

Õðåùàòèê, 36, êàá. 104 à (êàíöåëÿð³ÿ) òàê³ äîêóìåíòè:

1.Âëàñíîðó÷íî íàïèñàíà çàÿâà äîâ³ëüíî¿ ôîðìè (çàçíà÷èòè íàäàííÿ

îñîáîþ çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó

Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ").

2.Êñåðîêîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (1 —2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà

ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàííº ì³ñöå ïðîæèâàííÿ êàíäèäàòà).

3. Àâòîá³îãðàô³ÿ.

4. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.

5. Êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâíîñò³).

6. Õàðàêòåðèñòèêà ç ì³ñöÿ ðîáîòè (çà íàÿâíîñò³).

7. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 202-70-89

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
Áóä³âíèöòâî ãîòåëüíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó"Äèïëîìàò"ïî âóë. Ãîãîë³âñüê³é, 44–46

â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà ïðèçíà÷åíî äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ äèïëîìàòè÷íîãî

êîðïóñó, äåëåãàö³é ïðåäñòàâíèöòâ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, êîíñóëüñüêèõ óñòàíîâ

òà çàáåçïå÷åííÿ îá'ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ.

Áóä³âëÿ ãîòåëüíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí — 14-ïîâåðõîâî¿

òà ïðèáóäîâàíî¿ 6-ïîâåðõîâî¿ ñïîðóäè.

Çàãàëüíà ïëîùà êîìïëåêñó ñêëàäàº — 12626,41 ì2. â òîìó ÷èñë³ 66 êâàðòèð

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5009,35 ì2, àïàðòàìåíòè — 24 íîìåðè çàãàëüíîþ ïëîùåþ —

2127,30 ì2 , ï³äçåìíèé ïàðê³íã íà 40 ì/ì³ñöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ — 1499,14 ì2.

Íà 1-ìó ïîâåðñ³ êîìïëåêñó ðîçòàøîâàí³ âåñòèáþëüíà ãðóïà, êàôå íà 100 ì³ñöü

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïðîæèâàþ÷èõ òà îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïðàöþþ÷èõ ñêëàäàòèìå — 52 îñîáè.

Çã³äíî ç ïðîâåäåíèì ðîçðàõóíêîì êàòåãîð³ÿ ñêëàäíîñò³ ãîòåëüíî-æèòëîâîãî

êîìïëåêñó — IV (÷åòâåðòà) òà êëàñ íàñë³äê³â â³äïîâ³äàëüíîñò³ — ÑÑ2.

Òåïëîïîñòà÷àííÿ îá'ºêòà çàáåçïå÷óºòüñÿ â³ä âëàñíî¿ äàõîâî¿ êîòåëüí³ êîíòåéíåðíîãî

òèïó,ìîäåë³ "RHCH 2400".Ó êîòåëüí³ âñòàíîâëåí³ òðè âîäîãð³éíèõ êîòëè òèïó"RHEOC"

êîðïîðàö³¿ "Laars Heating Systems Company"ÑØÀ. Ïîòóæí³ñòü îäíîãî êîòëà ñòàíîâèòü

612 êÂò. Êîòëè ìàþòü ïîë³ïøåí³ åêîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè. Â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿

îá'ºêòà áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ âèêèäè ä³îêñèäó àçîòó,îêñèäó âóãëåöþ,âóãëåâîäí³â ãðàíè÷íèõ

Ñ12-Ñ19, íàòð³þ êàðáîíàòó òà ñèíòåòè÷íîãî ìèþ÷îãî çàñîáó òèïó"Ëîòîñ". Âèêèäè öèõ

ðå÷îâèí íàñò³ëüêè íåçíà÷í³, ùî ðîçðàõóíêè ðîçñ³þâàííÿ äîö³ëüíî ïðîâîäèòè ò³ëüêè

ïî ä³îêñèäó àçîòó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçðàõóíê³â ðîçñ³þâàííÿ íà ÅÎÌ ìàêñèìàëüíî

î÷³êóâàí³ êîíöåíòðàö³¿ âêàçàíèõ âèùå çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí â ïðèçåìíîìó

øàð³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íå ïåðåâèùóþòü 0,1 ÃÄÊ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ òà â³äâåäåííÿ äîùîâèõ âîä çä³éñíþºòüñÿ â³ä

ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. ßê³ñòü êàíàë³çàö³éíèõ ñòîê³â â³äïîâ³äàº âñòàíîâëåíèì

ÃÄÊ ïî ñêèäàì â êàíàë³çàö³þ.

Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè òà ñì³òòÿ â³ä ïðèáèðàííÿ ïðèì³ùåíü ³ òåðèòîð³¿

áóäóòü çáèðàòèñÿ ó ñì³òòºçá³ðí³ êîíòåéíåðè ³ âèâîçèòèñÿ ñïåöàâòîòðàíñïîðòîì çà

äîãîâîðàìè.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïðîâåäåòüñÿ áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ

òåðèòîð³¿.Åêñïëóàòàö³ÿ ãîòåëüíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó"Äèïëîìàò"ïî âóë.Ãîãîë³âñüê³é,44–46

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íå ïðèçâåäå äî ïîã³ðøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿

â ðàéîí³ éîãî ðîçòàøóâàííÿ.

Çàìîâíèê çîáîâ'ÿçóºòüñÿ âèêîíóâàòè ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã

÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà ïëàíîâî¿

ä³ÿëüíîñò³.
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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 48749
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ó íåä³ëþ â ñòîëèö³ âèñòóïèòü
óêðà¿íñüêî-êàíàäñüêèé 
àíñàìáëü «Â³òåð»

Ó ÍÀØ²É äåðæàâ³ óêðà¿íñüêî-êàíàäñüêèé íàðîäíèé àíñàìáëü
«Viter» óñï³øíî âèñòóïàâ óæå ÷îòèðè ðàçè, íèí³ ïðè¿æäæàº ç êîí-
öåðòàìè âï’ÿòå. Ç íàãîäè 25-¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà 125-
¿ ð³÷íèö³ ïåðåñåëåííÿ óêðà¿íö³â äî Êàíàäè êîëåêòèâ âèñòóïèòü â Êè-
ºâ³ 24 ëèïíÿ.

Íàãàäàéìî, ùî óêðà¿íñüêî-êàíàäñüêèé íàðîäíèé àíñàìáëü
«Viter» («Â³òåð») áóâ çàñíîâàíèé äâàäöÿòü ðîê³â òîìó â ì³ñò³ Åä-
ìîíòîí (Êàíàäà). Ñïî÷àòêó â³í ³ñíóâàâ ó ÿêîñò³ òàíöþâàëüíîãî ãóð-
òó ïðè âñåñâ³òíüî â³äîì³é õîðåîãðàô³÷í³é øêîë³ Øóìêà (Canada’s
Ukrainian Shumka Dancers), àëå çãîäîì âèîêðåìèâñÿ â ñàìîñò³éíèé
òâîð÷èé êîëåêòèâ ç îðèã³íàëüíèìè ìàñøòàáíèìè ïîñòàíîâêàìè,
õîðîì òà îðêåñòðîì.

Ó ñâî¿õ âèñòóïàõ àíñàìáëü ïîºäíóº óêðà¿íñüêå òðàäèö³éíå íà-
ðîäíå ìèñòåöòâî ç ñó÷àñíèìè ìîòèâàìè. Õóäîæí³ì êåð³âíèêîì êî-
ëåêòèâó º Òàøà Îðèñþê, áàëåòìåéñòåðè — Òåðåíñ Âàðòîí ³ Ñòåôàí
Ïàõîëîê, î÷îëþº õîð — Ëåñÿ Ïîãîðåöüêà.

Ñüîãîäí³ «Viter» øèðîêî â³äîìèé íå ëèøå â Êàíàä³, àëå é 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 ì³ñò³ âèçíà÷èëè ÆÅÄè ç íàéã³ðøèìè ïîêàçíèêàìè ðîáîòè

Ó ÑÒÎËÈÖ² âèçíà÷åíî ÷åðãîâèé
ïåðåë³ê êîìóíàëüíèõ ÆÅÄ³â (æèò-
ëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ ä³ëüíèöü),
ÿê³ ïðîäåìîíñòðóâàëè íàéã³ðø³
ïîêàçíèêè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáî-
òè ó ÷åðâí³.

Ðåéòèíã ñêëàäåíî íà îñíîâ³ äà-
íèõ Êîíòàêòíîãî öåíòðó ì³ñòà 15-
51. Çîêðåìà âðàõîâàíî ê³ëüê³ñòü
çâåðíåíü êèÿí, ð³âåíü ¿õ ðåàë³çàö³¿
òà â³äãóêè êë³ºíò³â ùîäî âèêîíàí-
íÿ çàÿâîê.

ßê íàãîëîñèâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ, óñòàíî-
âè, ùî íàé÷àñò³øå ïîòðàïëÿòè-
ìóòü äî òîï-3 àíòèðåéòèíãó 
ÆÅÄ³â, ïðîõîäÿòü ïåðåâ³ðêó Æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîþ ³íñïåêö³ºþ
ì³ñòà Êèºâà.

«Òàê, â ïåð³îä ç ëþòîãî äî òðàâ-

íÿ, ó ðåçóëüòàò³ ñëóæáîâèõ ïåðå-
â³ðîê íàøèõ ³íñïåêòîð³â áóëî îãî-
ëîøåíî 11 äîãàí»,— ïîâ³äîìèâ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÆÊ², íàðàç³ âè-

ñóíóòî â³ñ³ì ïîïåðåäæåíü, ÷åðåç
ùî ÷àñòèíà êîìóíàëüíèê³â áóäå
ïîçáàâëåíà ïðåì³é, à îäíó îñîáó
ïðèòÿãíóòî äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ �

«Êè¿âïàñòðàíñ» âèãîòîâèâ ïðî¿çí³ ó íîâîìó äèçàéí³

ÑÒÎËÈ×Í² ïàñàæèðè ìàþòü
çìîãó ïðèäáàòè ïðî¿çí³ êâèòêè
íà ñåðïåíü, âèïóùåí³ ó íîâîìó
äèçàéí³ äî 125-ð³÷÷ÿ ñòâîðåí-
íÿ Êîë³éíîãî ãîñïîäàðñòâà â
ì³ñò³. Íàãàäàºìî, ùî ïåðøó êè-
¿âñüêó ñëóæáó êîë³é áóëî ñòâî-
ðåíî 12 ñåðïíÿ 1891 ðîêó.

Êàðòêè îíîâëåíî äëÿ âñ³õ âè-

ä³â ãðîìàäñüêîãî íàçåìíîãî òðàíñ-
ïîðòó. ßê íàãàäóº Äåïàðòàìåíò
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ÊÌÄÀ, çì³íþâàòè ïðî¿çíèé ùî-
ì³ñÿ÷íî ñòàëî âæå òðàäèö³ºþ.
Îíîâëåííÿ çðàçêà ïðî¿çíîãî êâèò-
êà ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» â³äáóâàº-
òüñÿ äëÿ ï³äâèùåííÿ ñòóïåí³ éî-
ãî çàõèñòó �

ÄÍßÌÈ ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè ðîçïî÷àëè êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò âóëèö³ Ñòð³ëåöüêî¿ â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³. Çà äàíèìè «Êè¿âàâòîäîðó», âîñòàííº ¿¿ îíîâ-
ëþâàëè ó 1978 ðîö³, íàðàç³ æ òóò çàì³íÿòü îãëÿäîâ³
êîëîäÿç³, ïðî¿æäæó ÷àñòèíó òà òðîòóàðè. Ïîêðèòòÿ
ìàã³ñòðàë³ áóäå ³ç ïîë³ìåðàñôàëüòîáåòîíó, à òðîòó-
àðè — ç òðîòóàðíî¿ ïëèòêè. Òàêîæ øëÿõîâèêè íàíå-
ñóòü äîðîæíþ ðîçì³òêó, îáëàøòóþòü òà îçåëåíÿòü
ïðèëåãëó òåðèòîð³þ.

Âåñü êîìïëåêñ ðîá³ò ïëàíóºòüñÿ çàâåðøèòè äî 
1 âåðåñíÿ. ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ïîïåðåäæàº, ùî ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòó íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é ÷àñò-
êîâî îáìåæàòü ðóõ àâòîòðàíñïîðòó â ì³ñö³ âèêîíàí-

íÿ ðîá³ò. Òîìó êîìóíàëüíèêè ïðîñÿòü âîä³¿â ç ðî-
çóì³ííÿì ïîñòàâèòèñü äî òèì÷àñîâèõ íåçðó÷íîñ-
òåé òà, çà ìîæëèâîñò³, îáèðàòè ³íø³ ìàðøðóòè �

Ðàéîí Íàçâà óñòàíîâè Ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü

Ãîëîñ³¿âñüêèé ÊÏ "ÆÅÎ"-109 1352

Äàðíèöüêèé ÆÅÄ ¹ 206 328

Äåñíÿíñüêèé ÆÅÊ-312 506

Äí³ïðîâñüêèé ÆÅÄ-405 1006

Îáîëîíñüêèé ÆÅÊ-512 883

Ïå÷åðñüêèé ÆÅÄ "Ëèïêèæèòëîñåðâ³ñ" 1525

Ñâÿòîøèíñüêèé ÆÅÄ ¹ 6 1491

Ñîëîì’ÿíñüêèé ÆÅÄ ¹ 902 (×îêîë³âñüêå) 1638

Øåâ÷åíê³âñüêèé ÂÎÏ "Çîëîòîóñò³âñüêà" 2394

Âóëèöþ Ñòð³ëåöüêó
â³äðåìîíòóþòü

Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí á³ëüøå ï’ÿòè ðàç³â 
ïåðåâ³ç âñå íàñåëåííÿ êðà¿íè

ÇÀ Ï²ÂÐÎÊÓ ñòîëè÷íèì
ìåòðîïîë³òåíîì ñêîðèñ-
òàëîñÿ ïîíàä 236 ì³ëü-
éîí³â ïàñàæèð³â, ùî ó
5,2 ðàçó á³ëüøå çà îô³-
ö³éíó ñòàòèñòèêó ùîäî
ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ íà-
øî¿ êðà¿íè.

Íàéá³ëüø çàâàíòàæå-
íîþ òðàäèö³éíî çàëè-
øàºòüñÿ Ñâÿòîøèíñüêî-
Áðîâàðñüêà ë³í³ÿ. Òàê, ç
ïî÷àòêó ðîêó íåþ ñêî-
ðèñòàëèñü 97,9 ì³ëüéîíà
ãðîìàäÿí.

Êóðåí³âñüêî-×åðâî-
íîàðì³éñüêà òà Ñèðåöü-

êî-Ïå÷åðñüêà ë³í³¿ ïåðå-
âåçëè 82,5 òà 55,8 ì³ëüéî-
íà ïàñàæèð³â â³äïîâ³ä-
íî.

Íàéá³ëüøèé ñåðåä-
íüîäîáîâèé ïàñàæèðî-
ïîò³ê ñïîñòåð³ãàâñÿ íà
òàêèõ ñòàíö³ÿõ: «Ë³ñîâà»
(59,2 òèñ. îñ³á), «Àêàäåì-
ì³ñòå÷êî» (52,9 òèñ.), «Ë³-
âîáåðåæíà» (46,7 òèñ.).

Íàéìåíøå êèÿíè òà
ãîñò³ ñòîëèö³ êîðèñòóâà-
ëèñÿ ñòàíö³ÿìè «Äí³ï-
ðî» (3,6 òèñ.), «×åðâîíèé
õóò³ð» (4 òèñ.), «Âèðëè-
öÿ» (6,5 òèñ.) �

Äîïîìîãà ïîòåðï³ëèì íà âîä³

ÍÅÐ²ÄÊÎ çâè÷àéíå êóïàííÿ ìî-
æå îáåðíóòèñÿ òðàãåä³ºþ íà âî-
ä³. Òîìó çíàííÿ ïðàâèë ³ óì³í-
íÿ íàäàòè ïåðøó äîïîìîãó ïî-
òåðï³ëîìó ïîòð³áí³ êîæíîìó â³ä-
ïî÷èâàëüíèêó.

ßêùî ëþäèíà òîíå:
1. Â³äðàçó ãîëîñíî çâ³òü íà

äîïîìîãó: «Ëþäèíà òîíå!»
2. Ïîïðîñ³òü âèêëèêàòè ðÿ-

òóâàëüíèê³â çà òåëåôîíîì 101
³ «Øâèäêó äîïîìîãó» çà òåëå-
ôîíîì 103.

3. Êèíüòå òîìó, õòî òîíå, ðÿ-
ò³âíèé êðóã àáî äîâãó ìîòóçêó
ç âóçëîì íà ê³íö³.

4. ßêùî äîáðå ïëàâàºòå, çí³ì³òü îäÿã ³ âçóòòÿ òà óïëàâ ä³ñòàíü-
òåñÿ äî òîãî, õòî òîíå. Çàãîâîð³òü ç íèì. ßêùî ïî÷óºòå àäåêâàòíó â³ä-
ïîâ³äü, ñì³ëèâî ï³äñòàâëÿéòå éîìó ïëå÷å â ÿêîñò³ îïîðè ³ äîïîìî-
æ³òü äîïëèâòè äî áåðåãà. ßêùî æ ïîòîïàþ÷èé çíàõîäèòüñÿ â ïàí³-
ö³, ñõîïèâ âàñ ³ òÿãíå çà ñîáîþ ó âîäó, çàñòîñîâóéòå ñèëó. ßêùî çâ³ëü-
íèòèñÿ â³ä çàõîïëåííÿ âàì íå âäàºòüñÿ, çðîá³òü ãëèáîêèé âäèõ ³
ï³ðí³òü ï³ä âîäó, çàõîïëþþ÷è çà ñîáîþ ïîòîïàþ÷îãî. Â³í îáîâ’ÿç-
êîâî â³äïóñòèòü âàñ. ßêùî ïîòîïàþ÷èé çíàõîäèòüñÿ áåç ñâ³äîìî-
ñò³, ìîæíà òðàíñïîðòóâàòè éîãî äî áåðåãà, òðèìàþ÷è çà âîëîññÿ.

Óñ³ì ïîòåðï³ëèì îáîâ’ÿçêîâî ïîâèííà áóòè íàäàíà êâàë³ô³êî-
âàíà äîïîìîãà ë³êàð³â «Øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè» àáî ë³êóâàëü-
íî¿ óñòàíîâè, òîìó ùî ï³ñëÿ ïîðÿòóíêó â ëþäèíè âèñîêà éìîâ³ð-
í³ñòü íàáðÿêó ëåãåíü �
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