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ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ðåêëàìíî¿
ñôåðè ñòîëèö³ ÷³òêî ñïðÿìîâàíå
íà ªâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè ³ òà-
êèé æå ñó÷àñíèé ð³âåíü. ² ï³ä ÷àñ
êðóãëîãî ñòîëó éîãî ó÷àñíèêè —
äåïóòàòè Êè¿âðàäè, ïîñàäîâö³
ÊÌÄÀ ³ âëàñíå ïðåäñòàâíèêè Àñî-
ö³àö³¿ îïåðàòîð³â çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè âêóï³ ç äîñâ³ä÷åíèìè åêñ-
ïåðòàìè ó ö³é ãàëóç³, ãîâîðèëè
ñàìå ïðî öå. À ùå ïðî íàéâàæ-
ëèâ³ø³ àñïåêòè ïðàêòè÷íîãî åôåê-
òèâíîãî ðåôîðìóâàííÿ ðèíêó
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó ñòîëèö³,
ïðî áàçîâ³ âèìîãè äî ¿¿ ðîçì³-
ùåííÿ. ßêùî áðàòè äî óâàãè ³ñ-
òîð³þ ïèòàííÿ, òî ðîçìîâó áóëî
çîð³ºíòîâàíî íà ïðîäîâæåííÿ
ðåàë³çàö³¿ äîðîæíüî¿ êàðòè ìî-
äåðí³çàö³¿ â³çóàëüíîãî ïðîñòîðó
Êèºâà, ïðåçåíòîâàíî¿ îïåðàòî-
ðàìè ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåêëà-
ìè ùå íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ öüîãî
ðîêó.

«Ùî òàêå ðåôîðìà — ìè âñ³
çíàºìî, çîêðåìà, íàøî¿ ðåêëàì-
íî¿ ãàëóç³. Çíàºìî, ùî åôåêòèâ-
íà ðåôîðìà ïåðåäáà÷àº ìàêñè-
ìàëüíî êîðîòê³ òåðì³íè íà ¿¿ çä³éñ-
íåííÿ, ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàí-
íÿ ðåñóðñ³â ³ âèñîêó ÿê³ñòü. Íàé-
âàæëèâ³øå — ç ñàìîãî ïî÷àòêó
âèçíà÷èòèñÿ ³ç çàâäàííÿìè òà ö³-
ëÿìè. Ìè âèçíà÷èëèñÿ ³ ðåôîðìó-
ºìîñÿ», — çàçíà÷èëà ãîëîâà Àñî-
ö³àö³¿ îïåðàòîð³â çîâí³øíüîãî
ðèíêó ðåêëàìè Óêðà¿íè Îêñàíà
Ïîë³ùóê.

Â ïëàíàõ Àñîö³àö³¿ — ïîåòàï-
íå ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ êîíñ-

òðóêö³é çã³äíî ç ïàñïîðòàìè âó-
ëèöü ³ â³äïîâ³äíîþ ñõåìîþ. Ðå-
çóëüòàò, íà ÿêèé òðåáà âèéòè —
âïîðÿäêóâàííÿ ðåêëàìíèõ êîíñ-
òðóêö³é çà ñó÷àñíèìè ºâðîïåé-
ñüêèìè ñòàíäàðòàìè ïî âñ³é òå-
ðèòîð³¿ Êèºâà çà 4 ðîêè.

Óñ³ ó÷àñíèêè ö³ëêîì ïîä³ëÿ-
ëè ïîçèö³þ äèðåêòîðà â³äîìî¿
ðåêëàìíî¿ êîìïàí³¿ Big Board
Þðèé ×àðóõà ïðî òå, ùî â ðåôîð-
ìóâàíí³ ðåêëàìíî¿ ñôåðè ñòîëè-
ö³ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ëèøå ò³
ïðåäñòàâíèêè á³çíåñîâîãî ðèí-
êó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ ïðà-
öþþòü ëåãàëüíî.

Ïðåäñòàâíèêè Àñîö³àö³¿ òàêîæ
çàçíà÷àëè, ùî ñóìà ³íâåñòèö³é ó
ðåàë³çàö³þ öüîãî ï³ëîòíîãî ïðî-
åêòó ñêëàëà, í³ ìàëî í³ áàãàòî —
äåñü á³ëÿ ï’ÿòè ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. À îäíà ñó÷àñíà ðåêëàìíà
êîíñòðóêö³ÿ ºâðîïåéñüêîãî ð³â-
íÿ êîøòóº â³ä òðüîõ äî ï’ÿòè òè-
ñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ² òàê³ ³íâåñòè-
ö³¿ ïåðåäáà÷àþòü äîâãîòðèâàë³
óãîäè íà çîâí³øíþ ðåêëàìó. Ïðè-
áëèçíî, íà äåñÿòü ðîê³â.

Òðåáà ñêàçàòè, ùî â ðàìêàõ
ðåàë³çàö³¿ ³í³ö³àòèâè ÷ëåí³â Àñî-
ö³àö³¿ îïåðàòîð³â çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè Óêðà¿íè ç³ ñòâîðåííÿ íîâî-
ãî â³çóàëüíîãî ïðîñòîðó ñòîëèö³,
çàñòóïíèêó ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñ³þ Ðåçí³êîâó òà ïðåäñòàâíèêàì
ñòîëè÷íèõ ÇÌ² áóëè ïðåäñòàâëå-
í³ îíîâëåíí³ ðåêëàìí³ îá’ºêòè âó-
ëèöü Ìå÷íèêîâà ³ Êëîâñüêèé óçâ³ç.
ßê ðåçóëüòàò ðåàë³çàö³¿ öüîãî ï³-
ëîòíîãî ïðîåêòó, ê³ëüê³ñòü ðåê-
ëàìíèõ êîíñòðóêö³é òóò áóëî çìåí-
øåíî ìàéæå íà 40 â³äñîòê³â. Ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ³íñïåêòóâàííÿ
çàçíà÷åíèõ âóëèöü Îëåêñ³é Ðåç-
í³êîâ â³äçíà÷èâ óñ³ ïîçèòèâí³ ìî-
ìåíòè. Ùîïðàâäà, íå îá³éøîâ
ïðåäñòàâíèê ñòîëè÷íî¿ âëàäè
ñâîºþ óâàãîþ ³ ïåâí³ íåäîë³êè,
ÿê³ ùå íàëåæèòü óñóíóòè ó ò³ñí³é
ñï³âïðàö³ ç ïðåäñòàâíèêàìè Àñî-
ö³àö³¿.

«Ìè íå ìîæåìî äèêòóâàòè ìàð-
êåòîëîãàì çîâí³øí³é âèãëÿä ðåê-
ëàìíîãî íîñ³ÿ, àëå âñòàíîâèòè
òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ïåâí³
âèìîãè ó êîíòåêñò³ íîâî¿ Êîí-

öåïö³¿ ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè ó ñòîëèö³ ìè ìîæåìî ³
ïîâèíí³. ×àñòèíà äîçâîë³â íà ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìè çàê³í÷óþòüñÿ
ó 2017 òà 2018 ðîêàõ. Âèäàâàòè ¿õ
ïîâòîðíî ÷è í³, ùå íàëåæèòü âè-
ð³øèòè», — ï³äñóìóâàâ Îëåêñ³é
Ðåçí³êîâ.

Íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, ùî òðè-
âàº ïë³äíà ñï³âïðàöÿ âëàäè ³ ÷ëå-
í³â Àñîö³àö³¿, º ïîñò³éíèé ä³àëîã
á³çíåñó ³ âëàäè, ÿê â³äçíà÷àëè
ïðåäñòàâíèêè ðåêëàìíîãî ðèí-
êó ñòîëèö³, â ÿêîìó, ÿêùî ³ íå íà-
ðîäæóºòüñÿ ³ñòèíà, òî óñï³øíî
íàïðàöüîâóþòüñÿ ïåâí³ ïîçèòèâ-
í³ ð³øåííÿ, ÿê³ñü ³ííîâàö³éí³ ï³ä-
õîäè.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â êðóã-
ëîãî ñòîëó ³ ïåðøîãî â êðà¿í³ ï³-
ëîòíîãî ïðîåêòó ðåôîðìóâàííÿ
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ñòîëèö³, íà-
ñòóïíèìè âóëèöÿìè çà ïëàíîì
ìàþòü ñòàòè Áàñåéíà, Ïåòðîâñüêà
àëåÿ, Ïàðêîâà äîðîãà, Äí³ïðîâ-
ñüêèé óçâ³ç, àëåÿ Ãåðî¿â Êðóò, áóëü-
âàðè Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà �

Ñòîëèöÿ çì³íþº 
ðåêëàìíå âáðàííÿ
� Ïðîáëåìè òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ñòîëè÷íî¿ ðåêëàìíî¿ ³íäóñòð³¿ îáãîâîðþâàëè

ôàõ³âö³ ö³º¿ ãàëóç³

Ó÷îðà ó ïðåñ-öåíòð³ ²í-
ôîðìàö³éíîãî àãåíò-
ñòâà Ë²ÃÀÁ³çíåñ²íôîðì,
â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë,
íà ÿêîìó îáãîâîðþâà-
ëèñÿ àêòóàëüí³ ïèòàí-
íÿ, îá’ºäíàí³ íàäâàæ-
ëèâîþ òåìîþ:
«Äîðîæíà êàðòà ìî-
äåðí³çàö³¿ â³çóàëüíîãî
ïðîñòîðó Êèºâà: ðå-
çóëüòàòè òà ïåðñïåêòè-
âè». Çàõ³ä îðãàí³çóâàëà
³ ïðîâåëà Àñîö³àö³ÿ
îïåðàòîð³â çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè Óêðà¿íè, çà
ï³äòðèìêè ÊÌÄÀ.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Íåùîäàâíî â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ³í³ö³àòèâè ÷ëåí³â Àñîö³àö³¿ îïåðàòîð³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Óêðà¿íè ç³ ñòâîðåííÿ íîâîãî â³çóàëüíîãî
ïðîñòîðó ñòîëèö³, êåð³âíèöòâó ì³ñòà áóëè ïðåäñòàâëåí³ îíîâëåíí³ îá’ºêòè âóëèöü Ìå÷íèêîâà ³ Êëîâñüêèé óçâ³ç. ßê ðåçóëüòàò:
ê³ëüê³ñòü ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é òóò çìåíøåíî ìàéæå íà 40 â³äñîòê³â
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Ó Êèºâ³ ñòâîðèëè
ñïåö³àëüíó ðîáî÷ó 
ãðóïó ç ïèòàíü òàðèô³â
íà ÆÊÏ

Ó ñòîëèö³ ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó ç ðîç-

ãëÿäó ïðîáëåìíèõ ïèòàíü çðîñòàííÿ òà-

ðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàíå

22 ëèïíÿ.

Ðîáî÷ó ãðóïó ñòâîðåíî çà äîðó÷åí-

íÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òà-

ë³ÿ Êëè÷êà. Äî ¿¿ ñêëàäó óâ³éøëè ïðåä-

ñòàâíèêè ï’ÿòè äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é

Êè¿âðàäè, Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà

³íâåñòèö³é, Äåïàðòàìåíòó ÆÊ² òà Äå-

ïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè ÊÌÄÀ.

Òàêîæ ïëàíóºòüñÿ çàëó÷èòè ïðåä-

ñòàâíèê³â Ì³íðåã³îíðîçâèòêó,áóä³âíèö-

òâà òà ÆÊ² òà Íàöêîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº

äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåð-

ãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ

òà ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè Ïåòðà Ïàíòå-

ëåºâà, îñíîâíèì çàâäàííÿì ñòàíå çà-

õèñò ïðàâ òà ³íòåðåñ³â êèÿí â óìîâàõ

çðîñòàííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìó-

íàëüí³ ïîñëóãè. Òàêîæ éòèìåòüñÿ ïðî

íàïðàöþâàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî ìåõà-

í³çìó âèêîíàííÿ ìîðàòîð³þ íà ï³äâèùåí-

íÿ òàðèô³â, ïðèéíÿòîãî Êè¿âðàäîþ 

7 ëèïíÿ 2016 ðîêó.

Ñüîãîäí³ â ì³ñò³
ïåðåäáà÷åí³ ïåðåêðèòòÿ
ðóõó òðàíñïîðòó

Ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì çàõîä³â ³ç â³ä-

çíà÷åííÿ ó 2016 ðîö³ Äíÿ õðåùåííÿ

Êè¿âñüêî¿ Ðóñè-Óêðà¿íè 27 òà 28 ëèïíÿ

â Êèºâ³ ïëàíóºòüñÿ çàïðîâàäèòè òèì-

÷àñîâå îáìåæåííÿ àáî çàáîðîíó ðóõó

òðàíñïîðòó íà äåÿêèõ âóëèöÿõ.

Òàê, áóäå çàáîðîíåíî ðóõ óñ³õ âè-

ä³â òðàíñïîðòó 27 ëèïíÿ ç 06.00 äî

17.00 íà âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüê³é (íà

â³äð³çêó â³ä Ìèõàéë³âñüêî¿ äî ªâðî-

ïåéñüêî¿ ïëîù³), âóë.Õðåùàòèê (íà â³ä-

ð³çêó â³ä âóë. Ìèõàéë³âñüêî¿ äî ªâðî-

ïåéñüêî¿ ïëîù³), Âîëîäèìèðñüêèì óçâî-

çîì (íà â³äð³çêó â³ä Ïîøòîâî¿ ïëîù³

äî ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³), íà Ïàðêîâ³é

äîðîç³ (íà â³äð³çêó â³ä àëå¿ Ãåðî¿â Êðóò

äî âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî), íà 

âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî (íà â³äð³ç-

êó â³ä âóë. Øîâêîâè÷íî¿ äî ªâðîïåé-

ñüêî¿ ïëîù³).

Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ áóäå îáìåæå-

íî àáî çàáîðîíåíî ðóõ óñ³õ âèä³â òðàíñ-

ïîðòó 27 ëèïíÿ ç 06.00 äî 13.00 íà 

âóë. Âåðáèöüêîãî, 3-ã, âóë. Äåêàáðèñ-

ò³â, ïðîñïåêò³ Ìèêîëè Áàæàíà, Ï³âäåí-

íîìó ìîñòó,Äí³ïðîâñüêîìó óçâîç³, àëå¿

Ãåðî¿â Êðóò, ïëîù³ Ñëàâè, âóë. ²âàíà Ìà-

çåïè, âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, ªâ-

ðîïåéñüê³é ïëîù³, à òàêîæ íà âóë. ×îð-

íîáèëüñüê³é, ïðîñï. Ïåðåìîãè, áóëüâà-

ð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, âóë. Âîëîäèìèð-

ñüê³é, ïðîâ. Âîëîäèìèðñüêîìó, Ìèõàé-

ë³âñüê³é ïëîù³.

Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî ó ðàç³ íåîá-

õ³äíîñò³ òàêîæ áóäå çàêðèòî íà âèõ³ä

ñòàíö³þ ìåòðî «Àðñåíàëüíà» 27 ëèïíÿ

2016 ðîêó ç 13.00 äî 20.00.
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про передачу громадянці 

Бабоніній Марині Анатоліївні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Луговій, 43#а у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 853/1717 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що#
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Ба-

боніній�Марині�Анатоліївні�для�б�дівництва�та

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�43-а��

Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�зе-

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

дови,�справа�А-12973).

2.�Передати��ромадянці�Бабоніній�Марині

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

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

лян��площею�0,0589��а�(адастровий�номер

8000000000:72:528:0147)�для�б�дівництва�та

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�43-а��

Солом’янсьом��районі�м.�Києва�із�земель�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Бабоніній�Марині�Анатоліївні:
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ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

м��заонодавством�поряд�.

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

ладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�та�спор�д,�розмі-

щених���межах�земельної�діляни.

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

відно�до�заонодавства.

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

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

ри�та�дизайн��місьо�о�середовища�від�24.03.2008

№ 19-3665,�Державно�о��правління�охорони

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

єві�від�24.11.2011�№ 05-08/7930,�дочірньо�о

підприємства�«Інстит�т�Генерально�о�план�

міста�Києва»�від�13.11.2006�№ 2668.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

фірмі «С. М. К.» для експлуатації 
та обслуговування продовольчого магазину 

на вул. Щусєва, 32 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 574/574 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 110, 111, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земель#

ний кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
та пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245#VI «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахун#
ків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» Київ#
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

��земельної�діляни�(адастровий�номер

8000000000:91:032:0008)�на�в�л.�Щ�сєва,�32

��Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(Є-1161).

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

розмірі�1284163,00��рн�(один�мільйон�двісті�ві-

сімдесят�чотири�тисячі�сто�шістдесят�три��рив-

ні�00�опійо)�на�підставі�еспертної��рошової

оціни�(висново�про�ринов��вартість�земель-

ної�діляни�від�26.12.2013).

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

відальністю�фірмі�«С.�М.�К.»�земельн��ділян�

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди� міста� Києва� (адастровий� номер

8000000000:91:032:0008)�площею�0,0625��а�за

1284163,00��рн�(один�мільйон�двісті�вісімде-

сят�чотири�тисячі�сто�шістдесят�три��ривні�00

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

продовольчо�о�ма�азин��на�в�л.�Щ�сєва,�32��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва.

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

обмеженою�відповідальністю�фірмі�«С.�М.�К.»�зе-

мельної�діляни�на�в�л.�Щ�сєва,�32���Шевчен-

івсьом��районі�м.�Києва�з�ідно�з�додатом�до

цьо�о�рішення.

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

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

місьої�державної�адміністрації):

5.1.�Під�от�вати�в�двотижневий�термін�не-

обхідні�матеріали�для�оформлення�до�овор�

�півлі-продаж��земельної�діляни�(адастро-

вий�номер�8000000000:91:032:0008)�площею

0,0625��а�на�в�л.�Щ�сєва,�32���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва�за�ціною�та�на��мовах,�ви-

значених�цим�рішенням.

5.2.�Вжити���встановленом��заонодавством

поряд��заходів�щодо�державної�реєстрації�об-

тяжень�права�власності�по�пця�на�земельн�

ділян�,�яі�підля�ають�встановленню�до�ово-

ром��півлі-продаж��земельної�діляни�відпо-

відно�до��мов�продаж�,�затверджених�цим�рі-

шенням.

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

тю�фірмі�«С.�М.�К.»:

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

�півлі-продаж��земельної�діляни.

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

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

но�о�одес��Ураїни�з��рах�ванням�обтяжень

права�власності�по�пця�на�земельн��ділян�,

встановлених�до�овором��півлі-продаж��зе-

мельної�діляни�відповідно�до��мов�продаж�,

затверджених�цим�рішенням.

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

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

н��ділян��переходить�до�по�пця�після�нота-

ріально�о�посвідчення�до�овор���півлі-прода-

ж��земельної�діляни�та�за��мови�державної

реєстрації�обтяжень�права�власності�по�пця�на

земельн��ділян��(заборона�на�продаж�або�ін-

ше�відч�ження�земельної�діляни�та/або�іншо-

�о�речово�о�права�на�неї�до�повно�о�розрах�н-

��за�неї),�сплати�по�пцем�50�відсотів�части-

ни�платеж��за�земельн��ділян��та�пені�(��разі

наявності)�відповідно�до��мов�продаж�,�затвер-

джених�цим�рішенням.

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

повідальністю�фірм��«С.�М.�К.»,�що:

8.1.�Право�власності�на�земельн��ділян��пе-

реходить�до�по�пця�відповідно�до��мов,�пе-

редбачених�п�нтом�7�цьо�о�рішення,�та�здій-

снюється�з��рах�ванням�обтяжень�цьо�о�пра-

ва,�встановлено�о�до�овором��півлі-продаж�

земельної�діляни�відповідно�до��мов�прода-

ж�,�затверджених�цим�рішенням.

8.2.�Право�власності�на�земельн��ділян��мо-

же�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�140,

143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�10.12.2014�№ 574/574

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «С. М. К.» 

земельної ділянки на вул. Щусєва, 32 у Шевченківському районі м. Києва

1.�Виористов�вати�земельн��ділян��за�ці-

льовим�призначенням.

2.�Забезпечити�вільний�дост�п�до�проданої

земельної�діляни�для�онтролю�за�дотриман-

ням�власниом��мов�продаж��земельної�ділян-

и�та�для�проладання�нових,�ремонт��та�ес-

пл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,

розміщених���межах�земельної�діляни.

3.�Майново-правові�питання�виріш�вати�в

�становленом��поряд�.

4.�Зарах�вати�до�с�м,�яі�по�пець�має�спла-

тити�за�земельн��ділян�,�аванс���с�мі�322813,50��рн

(триста�двадцять�дві�тисячі�вісімсот�тринадцять

�ривень�50�опійо),�сплачений�відповідно�до

до�овор��№ 4�від�12.09.2013.�Решта�вартості

земельної�діляни���с�мі�961349,50��рн�(дев’ят-

сот�шістдесят�одна�тисяча�триста�соро�дев’-

ять��ривень�50�опійо)�сплач�ється���таом�

поряд�:

— протя�ом�30�алендарних�днів�від�дня�но-

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

даж� —�50�відсотів�частини�платеж�,�що�зара-

хов�ється�до�місцево�о�бюджет�,�що�в�розра-

х�н��становить�480674,75��рн�(чотириста�вісім-

десят�тисяч�шістсот�сімдесят�чотири��ривні�75

опійо).�Решта�вартості�земельної�діляни��

с�мі�480674,75��рн�(чотириста�вісімдесят�ти-

сяч�шістсот�сімдесят�чотири��ривні�75�опійо)

сплач�ється���розстроч��протя�ом�одно�о�ро-

��рівними�частинами�з�наст�пно�о�місяця,�що

настає�за�місяцем,�в�яом��здійснено�перший

платіж,�але�не�пізніше�ніж�до�25�числа�ожно-

�о�місяця.

5.�Розмір�платеж��визначається�із�врах�ван-

ням�індес��інфляції,�встановлено�о�Держав-

ною�сл�жбою�статистии�Ураїни�за�період�з

місяця,�що�настає�за�тим,�в�яом��внесено�пер-

ший�платіж,�по�місяць,�що�перед�є�місяцю�вне-

сення�платеж�,�при�цьом��до�овором��півлі-

продаж��земельної�діляни�передбачити,�що

ящо���б�дь-яом��місяці�індес�інфляції�стано-

вить�менше�100�відсотів,�то�під�час�визначен-

ня�розмір��платеж��він�врахов�ється�за�таий

місяць�на�рівні�100�відсотів.

6.�По�пець�має�право�достроово�сплати-

ти�решт��(залишо)�вартості�земельної�ділян-

и�після�внесення�першо�о�або�чер�ово�о�пла-

теж�.

У�разі�достроової�сплати�зобов’язань�по�до-

�овор���півлі-продаж��нарах�вання�індес��ін-

фляції�припиняється,�а�останній�платіж�б�де

визначатися�з�врах�ванням�індес��інфляції�за

період�з�місяця,�що�настав�після�сплати�першо-

�о�внес�,�по�місяць,�що�перед�є�місяцю�вне-

сення�останньо�о�(достроово�о)�платеж�.

7.�До�овором��півлі-продаж��земельної

діляни�передбачити,�що�за�ожний�день

прострочення�платеж��сплач�ється�пеня��

розмірі�0,1�відсота�(н�ль�цілих�одна�деся-

та�відсота)�від�с�ми�прострочено�о�плате-

ж��(�рошово�о�зобов’язання),�а�пеня�за�про-

строчення�вионання�по�пцем��рошово�о

зобов’язання�за�до�овором��півлі-прода-

ж��підля�ає�сплаті�і�нарахов�ється�до�пов-

но�о�фатично�о�вионання�по�пцем�тао-

�о��рошово�о�зобов’язання,�але�не�більше�од-

но�о�ро�.

8.�При�простроченні�по�ашення�платеж��на

два�місяці,�починаючи�з�25�числа�місяця,�в�яо-

м��здійснювався�перший�або�чер�овий�платіж,

розстрочення�платеж��за�придбання�земель-

ної�діляни�припиняється.�В�таом��разі�протя-

�ом�наст�пно�о�дня�з�момент��припинення�роз-

строчення�платеж��по�пець�зобов’язаний�спла-

тити�решт��(залишо)�вартості�земельної�ді-

ляни.

9.�В�до�оворі��півлі-продаж��земельної�ді-

ляни�встановити�обтяження�права�власності

по�пця�на�земельн��ділян��шляхом�нала-

дення�заборони�на�розпорядження�земельною

діляною,�в�том��числі�продаж�або�інше�відч�-

ження�по�пцем�земельної�діляни�та/або�інших

речових�прав�на�земельн��ділян��до�повно�о

розрах�н��за�неї�з�ідно�з��мовами�до�овор�

�півлі-продаж�,�зорема,�заборонити:

— �ладати�до�овори��півлі-продаж�,�міни,

дар�вання�або�іншо�о�відч�ження�земельної�ді-

ляни,�а�таож�передавати�земельн��ділян��в

застав��(іпоте�)�та�до�стат�тно�о�апітал��юри-

дичних�осіб;

— поділ�земельної�діляни�або�її�об’єднання

з�іншими�земельними�ділянами;

— ��разі�передачі�по�пцем�земельної�ділян-

и�в�оренд��надавати�з�од��орендарям�на�за-

став��(іпоте�)�права�оренди�земельної�ділян-

и,�а�таож�на�передач��(внесення)�права�орен-

ди�земельної�діляни�до�стат�тно�о�апітал�

юридичних�осіб;

— �ладати�до�овори�с�перфіцію�та�вчиняти

б�дь-яі�інші�дії�та�правочини,�яі�мож�ть�спри-

чинити�або�пов’язані���майб�тньом��з�перехо-

дом�права�власності�на�земельн��ділян��до

інших�осіб.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«АНТ ІНВЕСТ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування торговельно#офісного комплексу 
на просп. Броварському, 18#д у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 608/608 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та вра#
ховуючи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від
13.11.2014 № 29460833, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

відальністю�«АНТ�ІНВЕСТ»,�за��мови�вионан-

ня�п�нт��2�цьо�о�рішення,�до�03�жовтня�2030

ро��земельн��ділян��площею�1,0887��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:62:162:0001)�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-

офісно�о�омплес��на�просп.�Броварсьом�,

18-д���Деснянсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва���зв’яз��з�переходом�права

власності�на�майно�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�на�нер�хоме�майно�від�14.04.2014)�(ате-

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

заб�дови,� справа� А-21297,� заява�ДЦ� від

16.10.2014�№ 030-000151644-014).

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

тю�«АНТ�ІНВЕСТ»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

онодавством,�для��ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

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

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

ня�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

тації�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном��зао-

нодавством�Ураїни.

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

з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

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

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

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

ряд��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

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

ляни�від�14.10.2005�№ 62-6-00271�за�з�одою

сторін�(лист-з�ода�приватно�о�підприємства

«ОБРІЙ�2000»�від�22.11.2012�№ 2739)�з�момен-

т��державної�реєстрації�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�між�Київсьою�місьою�радою

та�товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«АНТ�ІНВЕСТ».

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будинку дипломатичного 
призначення на бульв. Тараса Шевченка, 29 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 602/602 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян#
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕ-

НЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»,�за��мови�вионан-

ня�п�нт��3�цьо�о�рішення,�в�постійне�орист�-

вання�земельн��ділян��площею�0,1292��а�(адас-

тровий�номер�8000000000:88:194:0003)�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дин��дипломатич-

но�о�призначення�на�б�льв.�Тараса�Шевчена,�29

��Шевченівсьом��районі�м.�Києва�із�земель�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�(ате�орія�земель —�землі�житлової�та

�ромадсьої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�18.06.2014

№ 030-000138374-014,�справа�А-20897).

2.�Земельн��ділян��(адастровий�номер

8000000000:88:194:0003)�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�за�а-

том�приймання-передачі�передати�до�земель

державної�власності.

3.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�діляни.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

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

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�-

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

ти�в�поряд�,�визначеном��заонодавством

Ураїни.

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

ції�права�постійно�о�орист�вання�земельною

діляною���поряд�,�встановленом��Заоном

Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

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

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

ди�земельної�діляни�від�18.07.2005�№ 91-6-00456

площею� 0,1292� �а� (адастровий� номер

8000000000:91:194:0003),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�ом�нальним�під-

приємством�«Генеральна�диреція�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�по�обсл��ов�-

ванню�іноземних�представництв»�на�підставі

розпорядження�Київсьої�місьої�державної�ад-

міністрації�від�25.04.97�№ 551�«Про�надання

державном��ом�нальном��підприємств��«Ге-

неральна�диреція�Київсьої�місьої�державної

адміністрації�по�обсл��ов�ванню�іноземних

представництв»�земельної�діляни�для�обсл�-

�ов�вання�б�дин��№ 29�на�б�льв.�Шевчена

��Радянсьом��районі».

5.�Визнати�таим,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації�від�25.04.97�№ 551�«Про�надання�дер-

жавном��ом�нальном��підприємств��«Гене-

ральна�диреція�Київсьої�місьої�державної

адміністрації�по�обсл��ов�ванню�іноземних

представництв»�земельної�діляни�для�обсл�-

�ов�вання�б�дин��№ 29�на�б�льв.�Шевчена

��Радянсьом��районі»�(із�змінами�та�допов-

неннями).

6.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 
ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для обслуговування 

житлового будинку для проживання співробітників іноземних
дипломатичних представництв на вул. Івана Федорова, 12 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 605/605 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 92, 116, 122, 117, 123 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен#
ду землі», Закону України від 06.09.2012 № 5245#VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра#
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», враховуючи рішення Київської місь#
кої ради від 14.10.2010 № 89/4901 «Про надання згоди на передачу об’єктів комунальної власності територі#
альної громади міста Києва у державну власність», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.08.2011
№ 775#р «Про передачу цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Генеральна дирекція
Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» у державну власність», розпорядження
керівника Державного управління справами від 09.04.2013 № 70 «Про припинення комунального підприєм#
ства «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» шляхом ре#
організації (перетворення) у Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних пред#
ставництв», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж зе#
мельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ляни�від�01.04.2003�№ 79-6-00103�площею

0,0919� в.� м� (адастровий� номер

8000000000:79:021:0002),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�ом�нальним�під-

приємством�«Генеральна�диреція�Київсьої

місьої�ради�з�обсл��ов�вання�іноземних�пред-

ставництв»�на�підставі�розпорядження�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�від�01.07.1996

№ 1049,���зв’яз��із�припиненням�діяльності

ом�нально�о�підприємства�«Генеральна�ди-

реція�Київсьої�місьої�ради�з�обсл��ов�ван-

ня�іноземних�представництв».

2.�Надати�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАН-

НЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»,�за��мови

вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,���постійне

орист�вання�земельн��ділян��площею�0,0919

�а�(адастровий�номер�8000000000:79:021:0002)

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

проживання�співробітниів�іноземних�дипло-

матичних�представництв�на�в�л.�Івана�Федо-

рова,�12���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із

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

мади�міста�Києва�(ате�орія�земель —�землі

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

№ 030-000138372-014�від�18.06.2014,�справа

А-20885).

3.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�діляни.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

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

ня�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

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

поряд�,�визначеном��заонодавством�Ура-

їни.

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

ції�права�постійно�о�орист�вання�земельною

діляною���поряд�,�встановленом��Заоном

Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

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

4.�Земельн��ділян��(адастровий�номер

8000000000:79:021:0002)�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�за�а-

том�приймання-передачі�передати�до�земель

державної�власності.

5.�Визнати�таим,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації�від�01.07.1996�№ 1049�«Про�надання

Генеральній�диреції�Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації�по�обсл��ов�ванню�іноземних

представництв�земельної�діляни�під�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��для�проживання

співробітниів�іноземних�дипломатичних�пред-

ставництв�по�в�л.�Івана�Федорова,�12���Мос-

овсьом��районі�м.�Києва».

6.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування 

будинку дипломатичного призначення 
на вул. Богдана Хмельницького, 58 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 606/606 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 92, 117, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
статті 31 Закону України «Про оренду землі», рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 671/831 «Про
підпорядкування комунального підприємства «Генеральна дирекція Київської міської державної адмініс#
трації по обслуговуванню іноземних представництв» Київській міській раді», рішення Київської міської ра#
ди від 14.10.2010 № 89/4901 «Про надання згоди на передачу об’єктів комунальної власності територіальної
громади міста Києва у державну власність», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 № 775#р
«Про передачу цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Генеральна дирекція Київської
міської ради з обслуговування іноземних представництв» у державну власність», розпорядження керівника
Державного управління справами від 09.04.2013 № 70 «Про припинення комунального підприємства «Гене#
ральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» шляхом реорганізації
(перетворення) у Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»
та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ді#
лянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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¹79(4849)

4

1.�Припинити�ом�нальном��підприємств�

«Генеральна�диреція�Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації�по�обсл��ов�ванню�іно-

земних�представництв»�до�овір�оренди�земель-

ної�діляни�від�08.04.2003�№ 91-6-00100�пло-

щею� 0,0506� �а� (адастровий� номер

8000000000:88:199:0007)���зв’яз��із�припи-

ненням�діяльності�цьо�о�ом�нально�о�підпри-

ємства.

2.�Надати�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАН-

НЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»,�за��мо-

ви�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,�в�по-

стійне�орист�вання�земельн��ділян��пло-

щею� 0,0506� �а� (адастровий� номер

8000000000:88:199:0007)�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дин��дипломатично�о�при-

значення�на�в�л.�Бо�дана�Хмельницьо�о,�58

��Шевченівсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�(ате�орія�земель —�зем-

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

ДЦ�від�29.05.2014�№ 01026-000136366-014,

справа�А-20890).

3.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�діляни.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

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

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до-

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

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

Ураїни.

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

ції�права�постійно�о�орист�вання�земель-

ною�діляною���поряд�,�встановленом��За-

оном�Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�ре-

чових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтя-

жень».

4.�Земельн��ділян��(адастровий�номер

8000000000:88:199:0007)�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�за�а-

том�приймання-передачі�передати�до�земель

державної�власності.

5.�Визнати�таим,�що�втратив�чинність,�п�нт

7�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�29.11.2001

№ 136/1570�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

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

ня�землею».

6.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 

З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель 
адміністративно#офісного 

та дипломатичного призначення 
на вул. Олеся Гончара, 84 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 607/607 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян#
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАН-

НЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»,�за��мо-

ви�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,�в�по-

стійне�орист�вання�земельн��ділян��пло-

щею� 0,1504� �а� (адастровий� номер

8000000000:88:172:0017)�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�адміністративно-

офісно�о�та�дипломатично�о�призначення�на

в�л.�Олеся�Гончара,�84���Шевченівсьом�

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва

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

мадсьої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�18.06.2014

№ 030-000138369-014,�справа�А-20899).

2.�Земельн��ділян��(адастровий�номер

8000000000:88:172:0017)�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�за�а-

том�приймання-передачі�передати�до�земель

державної�власності.

3.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�діляни.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

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

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�-

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

ти�в�поряд�,�визначеном��заонодавством

Ураїни.

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

трації�права�постійно�о�орист�вання�зе-

мельною�діляною���поряд�,�встановлено-

м��Заоном�Ураїни�«Про�державн��реєс-

трацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та

їх�обтяжень».

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

ди�земельної�діляни�від�25.10.2005�№ 91-6-00505

площею� 0,1504� �а� (адастровий� номер

8000000000:88:172:0017),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�ом�нальним�під-

приємством�«Генеральна�диреція�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�по�обсл��ов�-

ванню�іноземних�представництв»�на�підставі

п�нт��5�рішення�Київсьої�місьої�ради�від

17.12.98�№ 86/187�«Про�надання�і�вил�чення�зе-

мельних�діляно».

5.�Визнати�таим,�що�втратив�чинність,�п�нт

5�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�17.12.98

№ 86/187�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно»�(із�змінами�та�доповненнями).

6.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу приватному підприємству «УКРЗЕРНОПРОМ» 
земельної ділянки для розміщення об’єктів транспортної 

інфраструктури на просп. Московському, 34#а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 609/609 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 93, 123, 124, пункту 2 статті 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�приватном��під-

приємств��«УКРЗЕРНОПРОМ»�для�розміщен-

ня�об’єтів�транспортної�інфрастр�т�ри�на

просп.�Мосовсьом�,�34-а�в�Оболонсьом�

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

мисловості,�транспорт�,�зв’яз�,�енер�етии,

оборони� та� іншо�о� призначення,� справа�

Д-6661,�заява�ДЦ�№ 01006-000108527-014�від

30.10.2013).

2.� Передати� приватном�� підприємств�

«УКРЗЕРНОПРОМ»,�за��мови�вионання�п�н-

т��3�цьо�о�рішення,�в�оротостроов��оренд�

на�5�роів�земельн��ділян��площею�0,5257��а,

в�том��числі�в�межах�червоних�ліній�0,0391��а

(адастровий�номер�8000000000:78:192:0068),

для�розміщення�об’єтів�транспортної�інфрастр�-

т�ри�на�просп.�Мосовсьом�,�34-а�в�Оболон-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Приватном��підприємств��«УКРЗЕРНО-

ПРОМ»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�діляни.

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

відно�до�заонодавства.

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

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

від�03.09.2012�№ 11444/0/18-3/19-12,�від

14.06.2013�№ 9906/0/12/09-13,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

16.10.2013�№ 4050.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

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

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

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

заонодавством�Ураїни.

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

в��становленом��поряд�.

3.8.�Земельн��ділян��в�межах�червоних�лі-

ній�виористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо��містоб�дівно�о�заонодавства.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�ви-

ористання�земельної�діляни�не�за�цільо-

вим�призначенням�тя�не�за�собою�припи-

нення�права�орист�вання�нею�відповідно

до�вимо��статей�141,�143�Земельно�о�о-

дес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

та обслуговування виробничої бази на вул. Пухівській, 1#а (літ. Б)
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 610/610 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз#
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

відальністю�«КРОКУС�ГРУП»,�за��мови�вионан-

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

д��на�10�роів�земельн��ділян��площею�0,9448

�а�(адастровий�номер�8000000000:62:076:0003)

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничої

бази�на�в�л.�П�хівсьій,�1-а�(літ.�Б)���Деснянсьо-

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

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

��з�переходом�права�власності�на�майно�(до�о-

вір��півлі-продаж��нежитлової�б�дівлі�від

30.03.2012,�ат�прийом�-передачі�до�до�овор�

�півлі-продаж��нежитлової�б�дівлі�від�30.03.2012,

до�овір�продаж��майнових�прав�на�нер�хоме

майно�від�30.03.2012)�(ате�орія�земель —�зем-

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

тии,�оборони�та�іншо�о�призначення,�справа�А-

20384,�заява�ДЦ�від�09.10.2014�№ 01005-

000150714-014).

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

тю�«КРОКУС�ГРУП»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

онодавством,�для��ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�діляни.

2.4.�Вионати�вимо�и,�виладені���виснов�

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

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

13.01.2006�№ 19-45.

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

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

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

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

заонодавством�Ураїни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

2.7.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

ляни�від�23.07.2010�№ 62-6-00549�з�момен-

т��державної�реєстрації�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�між�Київсьою�місьою�радою

та�товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«КРОКУС�ГРУП».

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ОЛФА» земельної ділянки для реконструкції нежитлового 
приміщення з надбудовою та прибудовою 

під торгово#офісний комплекс 
зі складськими приміщеннями 

на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 612/612 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«ОЛФА»�для�реон-

стр�ції�нежитлово�о�приміщення�з�надб�до-

вою�та�приб�довою�під�тор�ово-офісний�ом-

плес�зі�сладсьими�приміщеннями�на�в�л.

Ма�ніто�орсьій,�1���Деснянсьом��районі�

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

та��ромадсьої�заб�дови,�справа�Д-6306,�заява

ДЦ�від�21.11.2014�№ 01037-000157685-014).

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

повідальністю�«ОЛФА»,�за��мови�вионання

п�нт��2�цьо�о�рішення,���оротостроов�

оренд��на�5�роів�земельн��ділян��площею

0,1347� �а� (адастровий� номер

8000000000:62:068:0111)�для�реонстр�ції�не-

житлово�о�приміщення�з�надб�довою�та�при-

б�довою�під�тор�ово-офісний�омплес�зі�слад-

сьими�приміщеннями�на�в�л.�Ма�ніто�орсьій,

1���Деснянсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва���зв’яз��з�переходом�права

власності�на�майно�(до�овір��півлі-продаж�

нежитлово�о�приміщення�від�16.11.2005�№ 2055).

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

тю�«ОЛФА»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

онодавством,�для��ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�діляни.

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

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

31.10.2014�№ 10641/0/12-1/19-14,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

31.10.2014�№ 19-26-0.3-5916/2-14.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Отрощенко Ірині Петрівні 
у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Янтарній, 32 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 621/621 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, враховуючи наявність детального пла#
ну території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ді#
лянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�От-

рощено�Ірині�Петрівні�для�б�дівництва�та�об-

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Янтарній,�32��

Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�зе-

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

дови,�справа�А-18645)�(заява�ДЦ�від�01.06.2013

№ 01010-000088024-014).

2.�Передати��ромадянці�Отрощено�Ірині

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

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

��площею�0,0800��а�(адастровий�номер

800000000072:300:0016)�для�б�дівництва�та

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Янтарній,�32��

Солом’янсьом��районі�м.�Києва�із�земель�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Отрощено�Ірині�Петрівні:

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

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

но�о�одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

м��заонодавством�поряд�.

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

ладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

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

ходяться�в�межах�земельної�діляни.

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

відно�до�заонодавства�Ураїни.

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

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

т�ри�від�29.03.2011�№ 3335/0/18/19-11,�Дер-

жавно�о��правління�охорони�наволишньо�о

природно�о�середовища�в�м.�Києві�від�01.07.2011

№ 05-08/3341,�Головно�о��правління�Держ-

омзем����м.�Києві�від�04.12.2012�№ 752.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

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

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

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дошкільному навчальному 
закладу № 208 земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд закладу освіти на просп. Оболонському, 7#а 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 613/613 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 92, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та розглянув#
ши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�дошільном��на-

вчальном��залад��№ 208�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�залад��ос-

віти�на�просп.�Оболонсьом�,�7-а�в�Оболон-

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

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

ва�Д-6023,�заява�ДЦ�№ 01026-000142588-014

від�28.07.2014).

2.�Надати�дошільном��навчальном��зала-

д��№ 208,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

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

н��ділян��площею�1,0384��а�(адастровий�но-

мер�8000000000:78:092:0007)�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�зала-

д��освіти�на�просп.�Оболонсьом�,�7-а�в�Обо-

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

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Дошільном��навчальном��залад��№ 208:

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

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

одес��Ураїни.

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

ції�права�постійно�о�орист�вання�земельною

діляною���поряд�,�встановленом��Заоном

Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

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

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

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

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

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

ряд�,�визначеном��заонодавством�Ураїни.

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

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

від�15.08.2013�№ 14398/0/12/19-13,�Головно-

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

25.07.2013�№ 2613.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

ристання�земельної�діляни�не�за�цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення�пра-

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

тей�141,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Помогайбо Серафімі Веніамінівні 

у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Луганській, 50 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 630/630 від 10 грудня 2014 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�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�По-

мо�айбо�Серафімі�Веніамінівні�для�б�дівниц-

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

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

сьій,�50���Солом’янсьом��районі�м.�Києва

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

сьої�заб�дови,�справа�А-19731).

2.�Передати��ромадянці�Помо�айбо�Серафі-

мі�Веніамінівні,�за��мови�вионання�п�нт��3

цьо�о�рішення,���приватн��власність�земельн�

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

8 000 000 000 72:265:0144)�для�б�дівництва�та

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��ансьій,�50

��Солом’янсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Помо�айбо�Серафімі�Веніамі-

нівні:

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

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

но�о�одес��Ураїни.

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

відно�до�заонодавства.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах

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

хітет�ри�від�13.02.2012�№ 1786/0/18-3/19-

12,�Державно�о��правління�охорони�наво-

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

єві�від�07.11.2012�№ 05-08/6519,�Київсьої

місьої�санітарно-епідеміоло�ічної�станції�від

03.04.2012�№ 1921,�п�блічно�о�аціонерно-

�о�товариства�«Спеціалізоване��правління

протизс�вних�підземних�робіт»�від�17.07.2012

№ 8/1-388,�Головно�о��правління�охорони

�льт�рної�спадщини�від�18.01.2012�№ 280,

Головно�о��правління�Держомзем����місті

Києві�від�04.12.2012�№ 47,�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�від�30.01.2014�№ 05704-

08/П-3921-326.

3.5.�Вион�вати��мови�заб�дови�земель-

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

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

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

�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержани-

ми� в� �становленом�� заонодавством�

поряд�.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�ділян-

и,�що�право�приватної�власності�на�землю�мо-

же�б�ти�припинено���випадах,�передбаче-

них�статтями�140,�143�Земельно�о�одес�

Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«Карвош Преміум» земельної ділянки для будівництва, 
обслуговування та ремонту об’єктів 

інженерної і транспортної інфраструктури 
на Дніпровській набережній 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 614/614 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від#
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«Карвош�Пре-

мі�м»�для�б�дівництва,�обсл��ов�вання�та

ремонт��об’єтів�інженерної�і�транспортної

інфрастр�т�ри�на�Дніпровсьій�набережній

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

земель —�землі�промисловості,�транспор-

т�,�зв’яз�,�енер�етии,�оборони�та�іншо�о�при-

значення,�заява�ДЦ�№ 01037-000141457-014

від�17.07.2014,�справа�Д-6933).

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

повідальністю�«Карвош�Премі�м»,�за��мо-

ви�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,���о-

ротостроов��оренд��на�5�роів�земель-

н��ділян��площею�0,3992��а�(адастровий

номер�8000000000:90:176:0047)�для�б�дів-

ництва,�обсл��ов�вання�та�ремонт��об’є-

тів� інженерної� і�транспортної� інфрастр�-

т�ри�на�Дніпровсьій�набережній���Дар-

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

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

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

тю�«Карвош�Премі�м»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�-

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

но�о�одес��Ураїни.

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

тамент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�до�мен-

ти,�визначені�заонодавством,�необхідні

для��ладання�до�овор��оренди�земельної

діляни.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для

проладання�нових,�ремонт�� та�еспл�-

атації� існ�ючих� інженерних�мереж�і�спо-

р�д,�що�знаходяться�в�межах�земельної

діляни.

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

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

ри�від�27.12.2013�№ 22002/0/12/19-13,�Го-

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

м.�Києві�від�12.06.2014�№ 19-26-0.3-2947/2-14.

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

повідно�до�заонодавства.

4.�Попередити� землеорист�вача,�що

виористання�землі�не�за�цільовим�при-

значенням� тя�не� за� собою�припинення

права� орист�вання�нею�відповідно�до

вимо�� статей�141,� 143�Земельно�о� о-

дес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішен-

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

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

тет�ри�та�землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу підприємству 
громадського харчування у формі товариства 

з обмеженою відповідальністю 
«ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» земельної ділянки 
для реконструкції, обслуговування 

та експлуатації об’єкта громадського 
обслуговування на бульв. Дружби народів, 13 (літ. Б) 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 616/616 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що#
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�підприємств�

�ромадсьо�о�харч�вання���формі�товариства

з�обмеженою�відповідальністю�«ЗЕЛЕНИЙ�ГАЙ»

для�реонстр�ції,�обсл��ов�вання�та�еспл�-

атації�об’єта��ромадсьо�о�обсл��ов�вання�на

б�льв.�Др�жби�народів,�13�(літ.�Б)���Печерсьо-

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

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

від�28.05.2013�№ 01016-000087318-014,�спра-

ва�Д-6786).

2.�Передати�підприємств���ромадсьо�о

харч�вання���формі�товариства�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ЗЕЛЕНИЙ�ГАЙ»,�за

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

дов�остроов��оренд��на�10�роів�земель-

н��ділян��площею�0,0900��а�(адастровий

номер�8000000000:82:118:0012)�для�реон-

стр�ції,�обсл��ов�вання�та�еспл�атації

об’єта��ромадсьо�о�обсл��ов�вання�на

б�льв.�Др�жби�народів,�13�(літ.�Б)���Печер-

сьом��районі�м.�Києва�із�земель�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва���зв’яз��з�наб�ттям�права�влас-

ності�на�майно�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�на�нежитлов��спор�д��від�02.07.2001

№ 409-В).

3.�Підприємств���ромадсьо�о�харч�вання��

формі�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ЗЕЛЕНИЙ�ГАЙ»:

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

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

одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�діляни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

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

т�ри�від�12.10.2012�№ 13476/0/12-2/19-12.

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

відно�до�заонодавства.

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

ристання�земельної�діляни�не�за�цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення�пра-

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

тей�141,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу публічному 
акціонерному товариству 

«Холдингова компанія «Київміськбуд» 
земельної ділянки для будівництва 
та експлуатації житлового будинку 

з вбудованими нежитловими приміщеннями 
та паркінгом на вул. Драгоманова, 35 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 620/620 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що#
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�п�блічном��а-

ціонерном��товариств��«Холдин�ова�омпа-

нія�«Київмісьб�д»�для�б�дівництва�та�ес-

пл�атації�житлово�о�б�дин��з�вб�дованими

нежитловими�приміщеннями�та�парін�ом�на

в�л.�Дра�оманова,�35���Дарницьом��райо-

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

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

№ 01109-000109592-014�від�07.11.2013,

справа�Д-6872).

2.�Передати�п�блічном��аціонерном��то-

вариств��«Холдин�ова�омпанія�«Київмісь-

б�д»,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рі-

шення,���оротостроов��оренд��на�3�рои

земельн��ділян��площею�0,4588��а�(адас-

тровий�номер�8000000000:90:002:0038)�для

б�дівництва�та�еспл�атації�житлово�о�б�-

дин��з�вб�дованими�нежитловими�примі-

щеннями�та�парін�ом�на�в�л.�Дра�оманова,

35���Дарницьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�П�блічном��аціонерном��товариств��«Хол-

дин�ова�омпанія�«Київмісьб�д»:

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

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

одес��Ураїни.

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

тамент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�до�мен-

ти,�визначені�заонодавством,�необхідні

для��ладання�до�овор��оренди�земельної

діляни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

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

від�17.04.2013�№ 5207/0/12/19-13,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

17.10.2013�№ 4063.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

відно�до�заонодавства.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам 

Доценко Тетяні Миколаївні, 
Кленусу Богдану Васильовичу 

та Кленус Іраїді Василівні 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 
на вул. Панорамній, 26#а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 633/633 від 10 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Доцено�Тетяні�Ми-

олаївні,�Клен�с��Бо�дан��Васильович��та�Кле-

н�с�Іраїді�Василівні���спільн��частов��влас-

ність�земельн��ділян��площею�0,0528��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:82:413:0046)�для

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

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

Панорамній,�26-а���Голосіївсьом��районі�

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

торіальної��ромади�міста�Києва,�в�том��числі:

— �ромадянці�Доцено�Тетяні�Миолаївні —

1/3�від�0,0528��а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�16.08.2010);

— �ромадянин��Клен�с��Бо�дан��Васильо-

вич� —�1/3�від�0,0528��а�(свідоцтво�про�право

власності�від�16.08.2010);

— �ромадянці�Клен�с�Іраїді�Василівні —�1/3

від�0,0528��а�(свідоцтво�про�право�власності

від�16.08.2010)�(ате�орія�земель —�землі�жит-

лової�та��ромадсьої�заб�дови,�справа�П-8812).

2.�Громадянам�Доцено�Тетяні�Миолаївні,

Клен�с��Бо�дан��Васильович��та�Клен�с�Іраїді

Василівні:

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

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

�о�одес��Ураїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

лення�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

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

ряд�,�визначеном��заонодавством�Ураїни.

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

в��становленом��поряд�.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власниів�земельної�діляни,

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

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

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

дес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

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

державному підприємству «Виробниче об’єднання 
«Київприлад» на вул. Виборзькій, 82 

у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації будинку культури

Рішення Київської міської ради № 69/69 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки державному підприємству «Виробниче об’єднання «Київприлад» на вул. Виборзькій,
82 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу
України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до де*
яких 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 місь*
ка рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�державном��підприємств��«Виробниче

об’єднання�«Київприлад»�на�в�л.�Виборзь�ій,�82

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,26�"а�(земельна�ділян�а�дер-

жавної�власності)�в�постійне��орист�вання�для

обсл�"ов�вання�та�е�спл�атації�б�дин�����ль-

т�ри�з"ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-22582).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 

управлінню освіти Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

на вул. Тираспольській, 43 у Подільському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування будівлі 

та споруд дошкільного навчального закладу
Рішення Київської міської ради № 73/73 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве*
дення земельної ділянки управлінню освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністра*
ції на вул. Тираспольській, 43 у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись стаття*
ми 9, 123 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��правлінню�освіти�Подільсь�ої�районної

в� місті� Києві� державної� адміністрації� на�

в�л.�Тираспольсь�ій,�43���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,50�"а�(земель-

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

ної�"ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�-

вання�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�б�-

дівлі�та�спор�д�дош�ільно"о�навчально"о�за-

�лад��№ 70�з"ідно�з�планом-схемою�(додато�

до�рішення)�(К-22677).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 комунальному 
підприємству «Дирекція з капітального будівництва 

та реконструкції «Київбудреконструкція» 
на просп. Броварському, 93 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування модульної котельні
Рішення Київської міської ради № 66/66 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції
«Київбудреконструкція» на просп. Броварському, 93 у Деснянському районі м. Києва та додані докумен*
ти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до де*
яких 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 місь*
ка рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��«Дире�ція

з��апітально"о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції

«Київб�дре�онстр��ція»�на�просп.�Броварсь�о-

м�,�93���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,01�"а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності�територіальної�"ромади

міста�Києва)�в�постійне��орист�вання�для�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�мо-

д�льної��отельні�з"ідно�з�планом-схемою�(до-

дато��до�рішення)�(К-21866).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 Вороніну Олексію Юрійовичу 
на вул. 58*й Садовій, діл. 149 у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 107/107 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Вороніну Олексію Юрійовичу на вул. 58*й Садовій, діл. 149 у Дарницькому
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��Воронін��Оле�сію�Юрійо-

вич��на�в�л.�58-й�Садовій,�діл.�149���Дарниць-

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

0,05�"а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�"ромади�міста�Києва)��

власність�для�ведення�садівництва�з"ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22000).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 

комунальному підприємству «Житлосервіс «Приозерне» 
Оболонського району у місті Києві на вул. Лайоша Гавро, 7*а 

в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування нежитлового адміністративного будинку

(ЖЕК*205)
Рішення Київської міської ради № 71/71 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки комунальному підприємству «Житлосервіс «Приозерне» Оболонського району у місті Києві
на вул. Лайоша Гавро, 7*а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе*
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що*
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Зако*
ну 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��ом�нальном��підприємств��«Житлосер-

віс�«Приозерне»�Оболонсь�о"о�район����місті

Києві�на�в�л.�Лайоша�Гавро,�7-а�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�

0,21�"а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�"ромади�міста�Києва)��

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

сл�"ов�вання�нежитлово"о�адміністративно"о

б�дин���(ЖЕК-205)�з"ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(№�К-20993).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 

державному підприємству 
«Науково*дослідний інститут 

будівельного виробництва» на вул. Максима Кривоноса, 2*б 
у Солом’янському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративно*виробничих будівель 

та споруд підприємства
Рішення Київської міської ради № 70/70 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки державному підприємству «Науково*дослідний інститут будівельного виробництва» на 
вул. Максима Кривоноса, 2*б у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вне*
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�державном��підприємств��«На��ово-до-

слідний�інстит�т�б�дівельно"о�виробництва»

на�в�л.�Ма�сима�Кривоноса,�2-б���Солом’ян-

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

0,14�"а�(земельна�ділян�а�державної�власності)

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

обсл�"ов�вання�адміністративно-виробничих

б�дівель�та�спор�д�підприємства�з"ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21012).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 Чекмарьову Анатолію Івановичу 
на вул. Карла Маркса, 71 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 113/113 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Чекмарьову Анатолію Івановичу на вул. Карла Маркса, 71 у Солом’янському
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��Че�марьов��Анатолію�Іва-

нович��на�в�л.�Карла�Мар�са,�71���Солом’ян-

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

0,07�"а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�"ромади�міста�Києва)��

власність�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�з"ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-21768).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 Гармаш Юлії Юліївні у пров. Новонародному, 9*а 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 118/118 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Гармаш Юлії Юліївні у пров. Новонародному, 9*а у Солом’янському 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 комуналь*
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�"ромадянці�Гармаш�Юлії�Юліївні���пров.

Новонародном�,�9-а���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,02�"а�(земель-

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

ної�"ромади�міста�Києва)���власність�для�б�-

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

��,�"осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з"ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-19742).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 

комунальному підприємству «Житлосервіс «Оболонь» 
Оболонського району у місті Києві на вул. Героїв Дніпра, 22*б 

в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративно*офісної будівлі

Рішення Київської міської ради № 64/64 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве*

дення земельної ділянки комунальному підприємству «Житлосервіс «Оболонь» Оболонського райо*
ну у місті Києві на вул. Героїв Дніпра, 22*б в Оболонському районі м. Києва та додані документи, ке*
руючись статтями 9, 123 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�

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��«Житлосер-

віс�«Оболонь»�Оболонсь�о"о�район����місті�

Києві�на�в�л.�Героїв�Дніпра,�22-б�в�Оболон-

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

0,13�"а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�"ромади�міста�Києва)��

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

сл�"ов�вання�адміністративно-офісної�б�дівлі

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

(№�К-21175).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 Деснянському районному

управлінню Головного управління МВС України в місті Києві 
на просп. Лісовому, 43*а у Деснянському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку
Рішення Київської міської ради № 63/63 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки Деснянському районному управлінню Головного управління МВС України в місті Києві на
просп. Лісовому, 43*а у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе*
мельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесен*
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас*
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ*
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�Деснянсь�ом��районном���правлінню

Головно"о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�

Києві�на�просп.�Лісовом�,�43-а���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,14

"а�(земельна�ділян�а�державної�власності)�в

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

сл�"ов�вання�адміністративно"о�б�дин���з"ід-

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

(К-22229).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 державному підприємству

«Виробниче об’єднання «Київприлад» 
на вул. Генерала Тупикова, 17 у Солом’янському районі м. Києва

для обслуговування та експлуатації гуртожитку
Рішення Київської міської ради № 68/68 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки державному підприємству «Виробниче об’єднання «Київприлад» на вул. Генерала Тупико*
ва, 17 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодек*
су України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до де*
яких 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�

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

лян�и�державном��підприємств��«Виробниче

об’єднання�«Київприлад»�на�в�л.�Генерала�Т�-

пи�ова,�17���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,11�"а�(земельна�ділян-

�а�державної�власності)�в�постійне��орист�-

вання�для�обсл�"ов�вання�та�е�спл�атації�"�р-

тожит���з"ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-22096).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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

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

Про розірвання договору оренди земельної ділянки, 
укладеного між Київською міською радою та товариством 

з обмеженою відповідальністю «ЛАВАНДА ПЛЮС» 
від 30 грудня 2004 року № 91*6*00385

Рішення Київської міської ради № 60/60 від 4 вересня 2014 року
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра*

їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», відповідно до пунктів 8.4, 11.4 договору оренди земель*
ної ділянки від 30 грудня 2004 року № 91*6*00385 та зважаючи на те, що товариством з обмеженою відпові*
дальністю «ЛАВАНДА ПЛЮС» не виконано умов пункту 8.4 договору оренди земельної ділянки від 30 груд*
ня 2004 року № 91*6*00385, а саме: за 10 років будівництво об’єкта з моменту державної реєстрації цього до*
говору не розпочато, чим порушено строки завершення забудови земельної ділянки, а також беручи до ува*
ги численні звернення громадськості, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лян�и�від�30�"р�дня�2004�ро���№ 91-6-00385

площею� 0,1928� "а� (�адастровий� номер

8000000000:91:168:0031),���ладений�між�Ки-

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

меженою�відповідальністю�«ЛАВАНДА�ПЛЮС»

на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

24�червня�2004�ро���№ 339-5/1549�«Про�пере-

дач��товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ЛАВАНДА�ПЛЮС»�земельної�ділян�и�для

б�дівництва�ба"атоповерхово"о�житлово"о�б�-

дин���на�в�л.�Обсерваторній,�4���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва»�та�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�18�червня�2009�ро���№ 663/1719

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

повідальністю�«ЛАВАНДА�ПЛЮС»�до"овор�

оренди�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�ба-

"атоповерхово"о� житлово"о� б�дин��� на�

в�л.�Обсерваторній,�4���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва».

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�червня�2004

ро���№ 339-5/1549�«Про�передач��товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«ЛАВАНДА�ПЛЮС»

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�ба"атопо-

верхово"о�житлово"о�б�дин���на�в�л.�Обсер-

ваторній,� 4� �� Шевчен�івсь�ом�� районі�

м.�Києва»�та�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

18�червня�2009�ро���№ 663/1719�«Про�поно-

влення�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ЛАВАНДА�ПЛЮС»�до"овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�ба"атоповерхово-

"о�житлово"о�б�дин���на�в�л.�Обсерваторній,

4���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва».

3.�Ви�онавчом��ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

3.1.�Вчинити�відповідні�дії�для�зняття�з�реєс-

трації�до"овор��оренди�земельної�ділян�и�від

30�"р�дня�2004�ро���№ 91-6-0038,���ладено-

"о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товари-
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ством�з�обмеженою�відповідальністю�«ЛАВАН-

ДА�ПЛЮС»,�та�до"овор��про�поновлення�до-

"овор��оренди�земельної�ділян�и�від�5�січня

2012�ро���№ 91-6-00950.

3.2.�Проінформ�вати�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ЛАВАНДА�ПЛЮС»�про

прийняття�цьо"о�рішення.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Гребенюк Ірині Миколаївні 
на вул. Комсомольській, 71*а у Солом’янському районі м. Києва

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 87/87 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Гребенюк Ірині Миколаївні на вул. Комсомольській, 71*а у Солом’янському райо*
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому*
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�"ромадянці�Гребеню��Ірині�Ми�олаївні

на�в�л.�Комсомольсь�ій,�71-а���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,07

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

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

для�б�дівництва�та�обсл�"ов�вання�житлово-

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

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

(К-21899).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 Сміяну Володимиру Олександровичу 

на вул. Левадній, 20*г у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 114/114 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Сміяну Володимиру Олександровичу на вул. Левадній, 20*г у Дарницькому
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��Сміян��Володимир��Оле�-

сандрович��на�в�л.�Левадній,�20-"���Дарниць-

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

(К-22002).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 Пиренко Тетяні Володимирівні 
на вул. Крилова, 34*а у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 116/116 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Пиренко Тетяні Володимирівні на вул. Крилова, 34*а у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь*
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�"ромадянці�Пирен�о�Тетяні�Володими-

рівні�на�в�л.�Крилова,�34-а���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10�"а

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

торіальної�"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-22235).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 

дошкільному навчальному закладу № 21 
на вул. Бориса Гмирі, 2*г у Дарницькому районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівель закладу
Рішення Київської міської ради № 76/76 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки дошкільному навчальному закладу № 21 на вул. Бориса Гмирі, 2*г у Дарницькому районі 
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 комуналь*
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�дош�ільном��навчальном��за�лад��№ 21

на�в�л.�Бориса�Гмирі,�2-"���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,79�"а�(земель-

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

ної�"ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�-

вання�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�б�-

дівель�за�лад��з"ідно�з�планом-схемою�(дода-

то��до�рішення)�(К-21238).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 Ребенку Вячеславу Сергійовичу 
на вул. Боровій, 37*а у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд
Рішення Київської міської ради № 128/128 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Ребенку Вячеславу Сергійовичу на вул. Боровій, 37*а у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь*
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�"ромадянин��Ребен���Вячеслав��Сер"і-

йович��на�в�л.�Боровій,�37-а���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05�"а

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

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

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�"ов�ван-

ня�житлово"о�б�дин���"осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�з"ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-22004).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 22.05.2013 № 404/9461 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Державному 

науково*дослідному інституту з лабораторної діагностики 
та ветеринарно*санітарної експертизи 

на вул. Донецькій, 30 у Солом’янському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації 

адміністративно*лабораторного корпусу, віварію та гаража»
Рішення Київської міської ради № 135/135 від 4 вересня 2014 року

У зв’язку з технічною помилкою при прийнятті рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 404/9461
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дер*
жавному науково*дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно*санітарної експер*
тизи на вул. Донецькій, 30 у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації адмі*
ністративно*лабораторного корпусу, віварію та гаража», враховуючи Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та від*
повідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�22.05.2013�№ 404/9461�«Про�на-

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

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян-

�и�Державном��на��ово-дослідном��інстит�-

т��з�лабораторної�діа"ности�и�та�ветеринар-

но-санітарної�е�спертизи�на�в�л.�Донець�ій,

30���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�об-

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

но-лабораторно"о��орп�с�,�віварію�та�"ара-

жа»,�а�саме:

— ��п�н�ті�1�слова�«земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності�територіальної�"рома-

ди�міста�Києва»�замінити�словами�«земель-

на�ділян�а�державної�власності»�(справа�

А-20797).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о
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Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 
«Старкада» у поновленні договору оренди земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування нежитлової

будівлі адміністративного призначення 
з автомобільним паркінгом на вул. Тимірязєвській, 36 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 61/61 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до статті 9, частини восьмої статті 93 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої стат*
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 31, 33 Закону України «Про оренду зем*
лі», зважаючи на численні скарги батьківського та педагогічного колективу середньої загальноосвітньої шко*
ли I — III ступенів № 5 Печерського району міста Києва та звернення Департаменту освіти і науки, молоді та спор*
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відкликання
листа*погодження від 24.01.2005 № 1*2/13*21 на вилучення із користування комунального навчального за*
кладу (ЗОШ I — III ступенів № 5) земельної ділянки на користь ТОВ «Старкада», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

повідальністю�«Стар�ада»���поновленні�до"ово-

р��оренди�земельної�ділян�и�площею�0,27�"а

на�в�л.�Тимірязєвсь�ій,�36���Печерсь�ом��райо-

ні�міста�Києва�(�адастровий�номер�82:188:043)

від�24.05.2007�№ 82-6-00420,���ладено"о�між

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

обмеженою�відповідальністю�«Стар�ада»�на

підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

22.02.2007�№ 191/852�«Про�передач��земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Стар�ада»�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції�та�обсл�"ов�вання�нежитлової�б�дівлі�адмі-

ністративно"о�призначення�з�автомобільним

пар�ін"ом�на�в�л.�Тимірязєвсь�ій,�36���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва».

2.�Ви�онавчом��ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

2.1.�Вжити�ор"анізаційно-правових�заходів

щодо�повернення�земельної�ділян�и,�зазначе-

ної���п�н�ті�1�цьо"о�рішення,�до��ом�нальної

власності�територіальної�"ромади�міста�Києва.

2.2.�Проінформ�вати�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Стар�ада»�про�прийнят-

тя�цьо"о�рішення.

3.�Ком�нальном��навчальном��за�лад� —�се-

редній�за"альноосвітній�ш�олі�I —�III�ст�пенів�№ 5

Печерсь�о"о�район��міста�Києва�здійснити�ор-

"анізаційно-правові�заходи�щодо�оформлен-

ня�права�постійно"о��орист�вання�земельною

ділян�ою,�необхідною�для�обсл�"ов�вання�і

е�спл�атації�навчально"о�за�лад�,���том��чис-

лі�земельною�ділян�ою,�зазначеною���п�н�ті�1

цьо"о�рішення.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки державному підприємству

«Дарницький вагоноремонтний завод» 
на вул. Алма*Атинській, 115 у Дніпровському районі м. Києва 

для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 72/72 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки державному підприємству «Дарницький вагоноремонтний завод» на вул. Алма*Атинській,
115 у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу
України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону 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�державном��підприємств��«Дарниць�ий

ва"оноремонтний�завод»�на�в�л.�Алма-Атин-

сь�ій,�115���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,29�"а�(земельна�ділян�а

державної�власності)�в�постійне��орист�вання

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

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

(додато��до�рішення)�(К-20663).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 дошкільному навчальному

закладу № 792 на вул. Леніна, 49*а у Дарницькому районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель закладу

Рішення Київської міської ради № 74/74 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки дошкільному навчальному закладу № 792 на вул. Леніна, 49*а у Дарницькому районі 
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 комуналь*
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�дош�ільном��навчальном��за�лад��№ 792

на�в�л.�Леніна,�49-а���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�1,16�"а�(земель-

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

ної�"ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�-

вання�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�б�-

дівель�за�лад��з"ідно�з�планом-схемою.

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 91/91 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе*

мельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�сперт-

ної�"рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�а-

дастровий�номер�8000000000:85:312:0028)

площею�0,2778�"а�для�ре�онстр��ції,�е�с-

пл�атації�та�обсл�"ов�вання�"отельно-офіс-

но"о��омпле�с��на�в�л.�Фр�нзе,�25 —�27

��Подільсь�ом��районі�м.�Києва,�що�підля-

"ає�продаж��п�блічном��а�ціонерном��то-

вариств��«БАНК�3/4»�(справа�№�Є-1221).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

та на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки малому приватному підприємству 

«ФАУНА*СЕРВІС» для експлуатації та обслуговування будівлі 
ветеринарного госпіталю на вул. Саксаганського, 44*г 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 92/92 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 123, 124, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де*
яких 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 заяву
(клопотання) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян*
ки та заяву (клопотання) про продаж земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и,�що�підля"ає�продаж��малом��приват-

ном�� підприємств�� «ФАУНА-СЕРВІС»� на�

в�л.�Са�са"ансь�о"о,�44-"���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05�"а

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

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

стро�ов��оренд��на�1�рі��(з�правом�ви��п�)�для

е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�б�дівлі�вете-

ринарно"о�"оспіталю�(Справа�№�Є-1225).

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

"рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�площею

0,0543�"а,�що�підля"ає�продаж��малом��приват-

ном��підприємств��«ФАУНА-СЕРВІС»,�для�е�с-

пл�атації�та�обсл�"ов�вання�б�дівлі�ветеринар-

но"о�"оспіталю�на�в�л.�Са�са"ансь�о"о,�44-"��

Голосіївсь�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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 93/93 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе*

мельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

"рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�площею

0,0829�"а�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�офісно"о�центр��на�в�л.�Смолен-

сь�ій,�17���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва,

що�підля"ає�продаж��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«УКРПРОММАШ»�(справа�

№�Є-1220).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Чернишу В’ячеславу Івановичу 
на вул. Підлипка, 17*к у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового 
будинку і господарських будівель

Рішення Київської міської ради № 109/109 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Чернишу В’ячеславу Івановичу на вул. Підлипка, 17*к у Дарницькому районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь*
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�"ромадянин��Черниш��В’ячеслав��Іва-

нович��на�в�л.�Підлип�а,�17-����Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,02�"а

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

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

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�"ов�ван-

ня�житлово"о�б�дин���і�"осподарсь�их�б�ді-

вель�з"ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-20707).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 

громадянці Зоновій Олені Іванівні на вул. Крилова, 21*а 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 112/112 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Зоновій Олені Іванівні на вул. Крилова, 21*а у Дарницькому районі м. Києва та
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно*
сті», 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�Зоновій�Олені�Іванівні�на�в�л.

Крилова,�21-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,09�"а�(земельна�ділян-

�а��ом�нальної�власності�територіальної�"рома-

ди�міста�Києва)���власність�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�з"ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-20699).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 Лазорку Олександру Олександровичу 
у пров. Луговому, 12*в у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 125/125 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Лазорку Олександру Олександровичу у пров. Луговому, 12*в у Дарницькому 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��Лазор���Оле�сандр��Оле�-

сандрович����пров.�Л�"овом�,�12-в���Дарниць-

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

0,10�"а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�"ромади�міста�Києва)��

власність�для�б�дівництва�та�обсл�"ов�вання�жит-

лово"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�з"ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-19558).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 Бондар Ганні Ігнатівні на вул. Льва Толстого, 4*в 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 127/127 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Бондар Ганні Ігнатівні на вул. Льва Толстого, 4*в у Дарницькому районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен*
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас*
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ*
ська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�"ромадянці�Бондар�Ганні�І"натівні�на�в�л.

Льва�Толсто"о,�4-в���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10�"а�(земель-

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

ної�"ромади�міста�Києва)���власність�для�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�жит-

лово"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�з"ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-21784).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 94/94 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе*

мельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

"рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:88:199:0080)�площею

0,0341�"а�для�ре�онстр��ції�нежитлової�б�дів-

лі�в�адміністративн��(офісн�)�з�подальшими

е�спл�атацією�та�обсл�"ов�ванням�на�в�л.

Бо"дана�Хмельниць�о"о,�62���Шевчен�івсь�о-

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

Ш�стер��Ві�тор��Фелі�сович��(справа�№�Є-

1219).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МОБІЛЬНИЙ РЯТУВАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ДСНС УКРАЇНИ» на вул. Кіровоградській, 19 
у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації 

і обслуговування адміністративного будинку 
та господарських споруд

Рішення Київської міської ради № 65/65 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МОБІЛЬНИЙ РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДСНС УКРАЇНИ» на вул.
Кіровоградській, 19 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель*
ного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно*
сті», 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�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«МО-

БІЛЬНИЙ�РЯТУВАЛЬНИЙ�ЦЕНТР�ДСНС�УКРА-

ЇНИ»�на�в�л.�Кірово"радсь�ій,�19���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,26

"а�(земельна�ділян�а�державної�власності)�в

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

сл�"ов�вання�адміністративно"о�б�дин���та

"осподарсь�их�спор�д�з"ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-22454).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 Христичу Олександру Васильовичу 
на вул. 9*го Травня, 3 у Святошинському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 111/111 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Христичу Олександру Васильовичу на вул. 9*го Травня, 3 у Святошинському
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��Христич��Оле�сандр��Ва-

сильович��на�в�л.�9-"о�Травня,�3���Святошин-

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

0,07�"а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�"ромади�міста�Києва)��

власність�для�б�дівництва�та�обсл�"ов�вання�жит-

лово"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�з"ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-21121).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о

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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 07.07.98 № 65 «Про передачу громадянам 

у приватну власність земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування жилих будинків і господарських будівель»

Рішення Київської міської ради № 137/137 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, у зв’язку з переходом права власно*

сті на частину житлового будинку та враховуючи заяву громадян Найдіча Володимира Івановича та Корот*
кової Надії Іванівни від 01.03.2013, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�07.07.98�№ 65�«Про�пе-

редач��"ромадянам���приватн��власність�зе-

мельних�діляно��для�б�дівництва�та�обсл�"о-

в�вання�жилих�б�дин�ів�і�"осподарсь�их�б�ді-

вель»�на�п’ятдесят�п’ятій�сторінці���п’ятій�по-

зиції:

— ��четвертій�"рафі�цифри�«0.058»�заміни-

ти�словами�та�цифрами:

«1/3�від�0,058

1/3�від�0,058

1/3�від�0,058»;

— ��шостій�"рафі�слово�«приватн�»�заміни-

ти�словом�«част�ов�»�(�адастровий�номер

8000000000:85:487:0001,�справа�№�А-20692).

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.

Київсь�ий
місь�ий
олова

В.
Клич�о
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління контрольно*аналітичного забезпечення першого заступника
голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Аналітичний�відділ

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Контрольний�відділ

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління контрольно*аналітичного забезпечення заступників голови
Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ��онтрольно-аналітично"о�забезпечення�заст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�питань�житлово-�ом�нально"о�"осподарства�та�бла"о�строю

2.1.�Начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ��онтрольно-аналітично"о�забезпечення�заст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�питань�соціальної�політи�и�та�охорони�здоров’я

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ��

3.3.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ��онтрольно-аналітично"о�забезпечення�заст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�"�манітарних�питань

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ��

4.3.�Головні�спеціалісти

5.�Відділ��онтрольно-аналітично"о�забезпечення�заст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�питань�земельних�відносин,�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ��

5.3.�Головні�спеціалісти

6.�Відділ��онтрольно-аналітично"о�забезпечення�заст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�питань�здійснення�самоврядних�повноважень�Са"айда�а�І.�В.

6.1.�Начальни��відділ�

6.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ��

6.3.�Головні�спеціалісти

7.�Відділ��онтрольно-аналітично"о�забезпечення�заст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�питань�здійснення�самоврядних�повноважень�Резні�ова�О.�Ю.

7.1.�Начальни��відділ�

7.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ��

7.3.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА 
управління контрольно*аналітичного забезпечення керівництва апарату

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) апарату виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ��онтрольно-аналітично"о�забезпечення��ерівни�а�апарат��ви�онавчо"о�ор"ан��Ки-

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

2.1.�Начальни��відділ�

2.2.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�реда"�вання�до��ментів�та�вип�с���розпоряджень

3.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

3.4.�Головні�спеціалісти —�літерат�рні�реда�тори

4.�Відділ��онтрольно-аналітично"о�забезпечення�заст�пни�ів��ерівни�а�апарат��ви�онавчо"о

ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

4.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

4.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
юридичного управління апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Заст�пни���ерівни�а�апарат� —�начальни��юридично"о��правління

2.�Заст�пни��начальни�а�юридично"о��правління

3.�Відділ�опрацювання�прое�тів�а�тів�Київсь�о"о�місь�о"о�"олови,�Київсь�ої�місь�ої�ради�та

ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

3.1.�Заст�пни��начальни�а�юридично"о��правління —�начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�правово"о�забезпечення�роботи�апарат��ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�систематизації�правових�а�тів

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ��

4.3�Головні�спеціалісти

4.4.�Старший�інспе�тор

5.�Відділ�за�онопрое�тної�та�методичної�роботи

5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

5.3.�Головні�спеціалісти

6.�Відділ�моніторин"��стан��захист��інтересів�територіальної�"ромади�міста�Києва���с�дах�за-

"альної�юрисди�ції

6.1.�Заст�пни��начальни�а�юридично"о��правління —�начальни��відділ�

6.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

6.3.�Головні�спеціалісти

6.4.�Провідний�спеціаліст
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Заст�пни���ерівни�а�апарат� —�начальни���правління

2.�Заст�пни��начальни�а��правління

3.�Відділ��ерівних��адрів�та�персонал��апарат�

3.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни��відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�з�питань�сл�жби�в�ор"анах�місцево"о�самовряд�вання,�державної�сл�жби�та�підви-

щення��валіфі�ації

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Головні�спеціалісти

5.�Відділ�з�питань�на"ород

5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

5.3.�Головні�спеціалісти

5.4.�Провідні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

За�інчення.�Почато����номері�за�26�липня�2016�ро���



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
27 ëèïíÿ 2016 ð.

¹79(4849)

13

СТРУКТУРА
управління фінансово*господарського забезпечення апарату виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Заст�пни���ерівни�а�апарат� —�начальни���правління�фінансово-"осподарсь�о"о�забез-

печення —�"оловний�б�х"алтер

2.�Відділ�фінансово"о�забезпечення�та�звітності

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління�фінансово-"осподарсь�о"о�забезпечення—�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни��відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

2.4.�Провідні�спеціалісти

3.�Відділ�план�вання�та�фінанс�вання�бюджетних�про"рам

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�матеріально"о�забезпечення�та�тендерних�за��півель

4.1.�Заст�пни��начальни�а��правління�фінансово-"осподарсь�о"о�забезпечення—�начальни��відділ�

4.2.�Головні�спеціалісти

5.�Відділ�"осподарсь�о"о�забезпечення

5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління організаційної роботи та регіональних зв’язків апарату виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�ор"анізаційно"о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та

проведення�заходів

2.1�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни��відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�з�питань�ре"іонально"о�співробітництва�та�взаємодії�з�ор"анами�державної�влади�та

місцево"о�самовряд�вання

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління документообігу та аналізу службової кореспонденції апарату

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Відділ�аналіз��сл�жбової��ореспонденції

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни��відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�до��ментообі"��та�забезпечення�форм�вання�до��ментів�Національно"о�архівно"о�фонд�

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

4.�Се�тор�попередньо"о�роз"ляд��та�відправлення��ореспонденції

4.1.�Завід�ючий�се�тором

4.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Заст�пни��начальни�а��правління

3.�Відділ�опрацювання�письмових�звернень�"ромадян

3.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни��відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�аналітичної�роботи�та��онтролю

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

4.3.�Головні�спеціалісти

5�Відділ�особисто"о�прийом��"ромадян

5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної

інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Відділ�інформаційно"о�забезпечення�та��ом�ні�ації

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Головні�спеціалісти

2.3.�Провідні�спеціалісти

3.�Відділ�забезпечення�дост�п��до�п�блічної�інформації

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

3.3.�Провідні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
контрольно*аналітичного управління апарату виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ��онтролю�ви�онання�а�тів�та�дор�чень

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�аналітичної�роботи

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління інформаційно*комунікаційних технологій та захисту
інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Перший�заст�пни��начальни�а

3.�Відділ�перспе�тивно"о�розвит���інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло"ій

3.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�захист��інформації

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління міжнародних зв’язків апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�прото�ол�

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�міжнародно"о�співробітництва�та�європейсь�ої�інте"рації

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�перспе�тивно"о�розвит���та��оординації�прое�тів

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�запобі"ання�та�виявлення��ор�пції

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�з�питань�взаємодії�зі�спеціально��повноваженими�с�б’є�тами���сфері�протидії��ор�пції

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
управління з питань взаємодії з правоохоронними органами 

по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�з�питань�взаємодії�з�правоохоронними�ор"анами

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�з�питань�м�ніципальної�безпе�и

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
відділу забезпечення роботи адміністративної комісії апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни��відділ�

2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.�Головні�спеціалісти

4.�Провідні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців

апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни��відділ�

2.�Головні�спеціалісти

3.�Провідні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
відділу організаційного та методологічного забезпечення ведення Реєстру

територіальної громади міста Києва апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни��відділ�

2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
відділу з питань мобілізаційної роботи апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни��відділ�

2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.�Головні�спеціалісти

4.�Провідні�спеціалісти

5.�Се�тор�взаємодії�з�силовими�стр��т�рами

5.1.�Завід�ючий�се�тором

5.2.�Відповідальні�чер"ові
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�№ 257/1�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

27.04.2016�№�293)

СТРУКТУРА
сектору режимно*секретної роботи апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Завід�ючий�се�тором

2.�Головні�спеціалісти

3.�Провідні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення заходів з відзначення у 2016 році 
Дня хрещення Київської Русі*України

Розпорядження № 577 від 25 липня 2016 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто*герой Київ», статті 32 Закону Укра*

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 25 липня 2008 року № 668/2008
«Про День хрещення Київської Русі*України», Указу Президента України від 22 червня 2016 року № 268/2016
«Про відзначення у 2016 році Дня хрещення Київської Русі*України», рішення Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масо*
вих громадських заходів політичного, культурно*просвітницького, спортивного, видовищного та іншого ха*
рактеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою
міста Києва», враховуючи звернення Київської митрополії Української Православної Церкви від 22 червня
2016 року № 1121, Української Православної Церкви Київського Патріархату від 29 червня 2016 року № 273 та
з метою організації проведення заходів з відзначення у 2016 році Дня хрещення Київської Русі*України:

1.�Взяти�до��ва"и�звернення�Київсь�ої�мит-

рополії�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�(да-

лі —�ор"анізатор)�щодо�проведення�27�липня

2016�ро��:

1.1.�Хресної�ходи�за�маршр�том:�в�л.�Вер-

биць�о"о,�3-" —�проспе�т�Ми�оли�Бажана —

Південний�міст —�Дніпровсь�ий��звіз —�Пар�о-

ва�доро"а —�Петрівсь�а�алея —�Європейсь�а

площа—�Володимирсь�а�"ір�а�(з�06.00�до�13.00).

1.2.�Хресної�ходи�за�маршр�том:�в�л.�Чорно-

бильсь�а,�2 —�проспе�т�Перемо"и —�б�львар

Тараса�Шевчен�а —�в�лиця�Хрещати� —�Євро-

пейсь�а�площа —�Володимирсь�а�"ір�а�(з�06.00

до�13.00).

1.3.�Урочисто"о�молебню�на�Володимирсь�ій

"ірці�та�хресної�ходи�за�маршр�том:�Володимир-

сь�а�"ір�а —�в�л.�Трьохсвятительсь�а —�Євро-

пейсь�а�площа —�в�л.�Михайла�Гр�шевсь�о-

"о —�в�л.�Івана�Мазепи —�в�л.�Лаврсь�а�(з

14.00�до�16.30).

2.�Взяти�до��ва"и�звернення�У�раїнсь�ої�Пра-

вославної�Цер�ви�Київсь�о"о�Патріархат��(да-

лі —�ор"анізатор)�щодо�проведення�28�липня

2016�ро���хресної�ходи�за�маршр�том:�б�львар

Тараса�Шевчен�а,�20 —�в�л.�Володимирсь�а —

в�л.�Трьохсвятительсь�а —�Володимирсь�а�"ір-

�а�(з�12.00�до�13.30)�та��рочисто"о�молебню�на

Володимирсь�ій�"ірці�(з�13.30�до�14.30).

3.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під"отов���та�проведення�заходів,�передбаче-

них�п�н�тами�1,�2�цьо"о�розпорядження,�не-

с�ть�ор"анізатори.

4.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції�в�місті�Києві�та�Управління�патр�ль-

ної�поліції�в�м.�Києві�Департамент��патр�льної

поліції�Національної�поліції�У�раїни�забезпечи-

ти�27�та�28�липня�2016�ро���охорон��"ромад-

сь�о"о�поряд���та�безпе���дорожньо"о�р�х�

під�час�проведення�заходів,�передбачених�п�н�-

тами�1,�2�цьо"о�розпорядження.

5.�Просити�Управління�патр�льної�поліції�в

м.�Києві�Департамент��патр�льної�поліції�Націо-

нальної�поліції�У�раїни:

5.1.�Заборонити�р�х�всіх�видів�транспорт�

27�липня�2016�ро���з�06.00�до�17.00�по�в�л.

Трьохсвятительсь�ій�(на�відріз���від�пл.�Ми-

хайлівсь�ої�до�пл.�Європейсь�ої),�в�л.�Хреща-

ти��(на�відріз���від�в�л.�Михайлівсь�ої�до�пл.

Європейсь�ої),�Володимирсь�им��звозом�(на

відріз���від�пл.�Поштової�до�пл.�Європейсь�ої),

Пар�овій�дорозі�(на�відріз���від�алеї�Героїв�Кр�т

до�в�л.�Михайла�Гр�шевсь�о"о),�в�л.�Михай-

ла�Гр�шевсь�о"о�(на�відріз���від�в�л.�Шов�ович-

ної�до�пл.�Європейсь�ої);

5.2.�У�разі�необхідності�обмежити�або�забо-

ронити�р�х�всіх�видів�транспорт��27�липня�2016

ро���з�06.00�до�13.00�по�в�л.�Вербиць�о"о,�

3-",�в�л.�Де�абристів,�проспе�т��Ми�оли�Ба-

жана,�Південном��мост�,�Дніпровсь�ом���звоз�,

алеї�Героїв�Кр�т,�пл.�Слави,�в�л.�Івана�Мазепи,

в�л.�Михайла�Гр�шевсь�о"о,�пл.�Європейсь�ій;

по�в�л.�Чорнобильсь�ій,�просп.�Перемо"и,�б�ль-

вар��Тараса�Шевчен�а,�в�л.�Володимирсь�ій,

пров.�Володимирсь�ом�,�пл.�Михайлівсь�ій.

6.�По"одити�в��становленом��поряд���з��прав-

лінням�превентивної�діяльності�Головно"о��прав-

ління�Національної�поліції���м.�Києві�та�подати

на�затвердження�до�Департамент��транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо"о�ор"ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�тимчасов��схем��ор"анізації

дорожньо"о�р�х��на�період�проведення�захо-

дів,�передбачених�п�н�том�1�цьо"о�розпоря-

дження.

7.�Ком�нальном��підприємств��«Київсь�ий

метрополітен»,���разі�необхідності,�за�рити�на

вихід�станцію�Київсь�о"о�метрополітен��«Ар-

сенальна»�27�липня�2016�ро���з�13.00�до�20.00.

8.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ції):
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8.1.�Спільно�з�Управлінням�патр�льної�поліції�в�

м.�Києві�Департамент��патр�льної�поліції�Національної

поліції�У�раїни�забезпечити�ви�онання�вимо��рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�травня�2013�ро���№ 340/9397

«Про�дея�і�заходи�щодо�впоряд��вання�р�х��вантаж-

них�автомобілів���м.�Києві».

8.2.�Внести�зміни�в�робот��маршр�тів�наземно�о�па-

сажирсь�о�о�транспорт��за�ально�о��орист�вання�під

час�проведення�заходів,�передбачених�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження.

8.3.�Забезпечити�інформ�вання�населення�про�зміни,

що�стос�ються�ор�анізації�дорожньо�о�р�х��та�надання

транспортних�посл��.

9.�Ком�нальном��підприємств��«Київтранспар�сервіс»:

9.1.�Спільно�з�Управлінням�патр�льної�поліції�в�м.�Києві

Департамент��патр�льної�поліції�Національної�поліції�У�ра-

їни�в�межах��омпетенції�забезпеч�вати�недоп�щення�пар-

��вання�транспортних�засобів�та�пор�шень�правил�з�пин-

�и,�стоян�и�в�місцях�проведення�заходів,�передбачених

п�н�тами�1,�2�цьо�о�розпорядження.

9.2.�Забезпечити�пар��вання�транспортних�засобів

ор�анізатора�заходів,�передбачених�п�н�тами�1,�2�цьо-

�о�розпорядження.

10.�Просити�Управління�патр�льної�поліції�в�м.�Києві

Департамент��патр�льної�поліції�Національної�поліції

У�раїни�спільно�з��ом�нальним�підприємством�«Київ-

транспар�сервіс»,��ом�нальним�підприємством�«Київ-

дорсевіс»,�Голосіївсь�ою�районною�в�місті�Києві�держав-

ною�адміністрацією,�Оболонсь�ою�районною�в�місті�Києві

державною�адміністрацією,�Печерсь�ою�районною�в�міс-

ті�Києві�державною�адміністрацією,�Солом’янсь�ою�район-

ною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією,�Шевчен-

�івсь�ою�районною�в�місті�Києві�державною�адміністра-

цією�в��становленом��поряд���здійснювати�ева��ацію

транспортних�засобів,�водії�я�их,�пор�шили�правила�з�-

пин�и,�стоян�и�в�місцях�проведення�заходів,�передба-

чених�п�н�тами�1,�2�цьо�о�розпорядження.

11.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор-

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

адміністрації)�забезпечити�чер��вання�бри�ад�е�стреної

(швид�ої)�медичної�допомо�и�під�час�проведення�захо-

дів,�передбачених�п�н�тами�1,�2�цьо�о�розпорядження.

12.�Ор�анізаторам�заходів,�передбачених�цим�розпо-

рядженням,�дотрим�ватися�Правил�бла�о�строю�міста

Києва,�затверджених�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�25��р�дня�2008�ро���№ 1051/1051.

13.�Департамент��промисловості�та�розвит���підпри-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Дарниць�ій�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації,�Печерсь�ій

районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації,�Свято-

шинсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації,

Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адмі-

ністрації�забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами��осподарю-

вання�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23��р�дня�2010

ро���№ 413/5225�«Про�дея�і�питання�з��поряд��вання�в

м.�Києві�роздрібної�тор�івлі�ал�о�ольними,�слабоал�о-

�ольними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(�рім�без-

ал�о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами»�в�місцях�про-

ведення�заходів,�передбачених�п�н�тами�1,�2�цьо�о�роз-

порядження.

14.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації,�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ністрації),��ом�нальном��об’єднанню�«Київзеленб�д»�за-

безпечити�бла�о�стрій�території�Володимирсь�ої��ір�и.

15.�Просити�П�блічне�а�ціонерне�товариство�«А�ціонер-

на��омпанія�«Київводо�анал»�необхідн���іль�ість�авто-

цистерн�з�питною�водою���місцях�проведення�заходів,

передбачених�п�н�тами�1,�2�цьо�о�розпорядження.

16.�Просити�Головне��правління�ДСНС�У�раїни���

м.�Києві�забезпечити�чер��вання�пожежно-рят�вальної

техні�и�під�час�проведення�заходів,�передбачених�п�н�-

тами�1,�2�цьо�о�розпорядження,���встановленом��за�о-

нодавством�поряд��.

17.�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�-

ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�Спеціалізованом��водо-

�осподарсь�ом���ом�нальном��підприємств��«Київвод-

фонд»,�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації,�Ком�нальном��об’єднанню�«Київзеленб�д»

забезпечити�постійний��онтроль�за�своєчасним�вивезен-

ням�вміст���онтейнерів�та��рн�для�сміття�та�встановлен-

ня�біот�алетів���місцях�проведення�заходів,�передбаче-

них�п�н�тами�1,�2�цьо�о�розпорядження.

18.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо-

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

жавної�адміністрації)�забезпечити�інформ�вання�меш-

�анців�та��остей�міста�про�проведення�заходів�з�відзна-

чення���2016�році�Дня�Хрещення�Київсь�ої�Р�сі-У�раїни

���ом�нальних�засобах�масової�інформації.

19.�Ком�нальном��підприємств��«Київсь�ий�метропо-

літен»�завчасно�інформ�вати�пасажирів�на�станціях�Київ-

сь�о�о�метрополітен��шляхом�розміщення�о�олошень�та

оповіщення�через���чномовці�про�зміни�в�роботі��ромад-

сь�о�о�транспорт��27�липня�2016�ро��.

20.�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.

Виконуючий обов’язки голови Г. Пліс

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22):

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 5 ïîâåðñ³ íåæèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 2-ä, ïëîùåþ 18,30 êâ.ì,

âàðò³ñòþ 356 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ

ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ñòàíîâèòü íå á³ëüø ÿê 20 êâ.ì, îðåíäíà ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 296,67 ãðí áåç

ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî. 11-à):

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 665 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 48-à

ïëîùåþ 70,00 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1 420 900,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåíäíà

ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.04.2016 — 2,47 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 214 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 9-à ïëîùåþ

43,7 êâ.ì, âàðò³ñòþ 999 700,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð

îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30. 04.2016 — 1,74 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç

ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 1 òà 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 104 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Ë³ñíà, 28 ïëîùåþ 182,05 êâ.ì

(1 ïîâåðõ — 38,05 êâ.ì; 2 ïîâåðõ — 144,0 êâ. ì), âàðò³ñòþ 3 456 900,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî

çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà —

3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2016 — 18,0 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ

çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 8 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà, 6 ïëîùåþ 43,9 êâ. ì,

âàðò³ñòþ 771 700,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 1 %, ðîçì³ð

îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.04.2016 — 1,34 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç

ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â,

âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16):

- ÷àñòèíà âåñòèáþëÿ 1 ïîâåðõó íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16 ïëîùåþ 5,00 êâ.ì, âàðò³ñòþ

133 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (2,0 êâ.ì), îðåíäíà ñòàâêà — 9 %;

ðîçì³ùåííÿ êñåðîêîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ íàäàííÿ íàñåëåííþ ïîñëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â (3,0 êâ.ì), îðåíäíà ñòàâêà — 7 %,

ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 864,5 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31 .05.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà. 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 102, 104, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî â³äíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âëàñíèê³â ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â

ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ"ÒÅÕÂÎÄÑÅÐÂ²Ñ"
(êîä çà ªÄÐÏÎÓ 24727304)

Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âëàñíèê³â ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â
Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Òåõâîäñåðâ³ñ" (êîä çà ªÄÐÏÎÓ 24727304)

Ðåêâ³çèòè âèïóñêó ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â äîêóìåíòàðíî¿ ôîðìè ³ñíóâàííÿ, ùîäî ÿêîãî â³äíîâëþºòüñÿ
³íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â:

- âèä/õàðàêòåðèñòèêà/ñåð³ÿ, ð³çíîâèä, òèï ö³ííèõ ïàïåð³â: 
- àêö³¿ ïðîñò³ ³ìåíí³ 
- äàí³ ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ âèïóñêó: 
- äàòà ðåºñòðàö³¿: 09.11.2001,
- îðãàí, ùî âèäàâ ñâ³äîöòâî: Óïðàâë³ííÿ ÄÊÖÏÔÐ â ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³,
- ðåºñòðàö³éíèé íîìåð âèïóñêó: 518/10/1/2001,
- ì³æíàðîäíèé ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð ö³ííèõ ïàïåð³â: UA1020251005 
Ðåêâ³çèòè îñîáè, ùî â³äíîâëþº ðåºñòð:
- ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ "ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ "ÃËÎÁÓÑ",
- ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ: ÏÀÒ "ÊÁ "ÃËÎÁÓÑ",
-êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 35591059,
- ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: Óêðà¿íà, 04073, ì. Êè¿â, ïðîâ. Êóðåí³âñüêèé, 19/5,
- àäðåñà äëÿ ïîøòîâèõ ïîâ³äîìëåíü: Óêðà¿íà, 04073, ì. Êè¿â, ïðîâ. Êóðåí³âñüêèé, 19/5,
- òåëåôîí (044) 585-06-47.
Ñòðîê, ïðîòÿãîì ÿêîãî ïðèéìàþòüñÿ äîêóìåíòè äëÿ â³äíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âëàñíèê³â ³ìåííèõ ö³ííèõ

ïàïåð³â (ðåºñòðó âëàñíèê³â ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â): 90 äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ó â³äïîâ³äíèõ äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âëàñíèê³â ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèçíà÷åíîãî ñòðîêó áóäå ñêëàäåíî àêò ïðî âñòàíîâëåííÿ ïåðåë³êó âëàñíèê³â ³ìåííèõ
ö³ííèõ ïàïåð³â âèïóñêó åì³òåíòà.

Äëÿ â³äíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âëàñíèê³â ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â (ðåºñòðó âëàñíèê³â ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â):
- óñ³ì îñîáàì, ÿê³ º âëàñíèêàìè ö³ííèõ ïàïåð³â âêàçàíîãî âèïóñêó åì³òåíòà, ñë³ä íàäàòè îñîá³, ùî â³äíîâëþº

ðåºñòð, äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà ö³íí³ ïàïåðè âêàçàíîãî âèïóñêó åì³òåíòà: ñåðòèô³êàò
ö³ííîãî ïàïåðà, àáî âèïèñêó ïðî ñòàí îñîáîâîãî ðàõóíêó, àáî âèïèñêó ïðî ñòàí ðàõóíêó ó ö³ííèõ ïàïåðàõ òà/àáî
³íø³ ï³äòâåðäæóâàëüí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàáóòòÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà ³ìåíí³ ö³íí³ ïàïåðè â³äïîâ³äíîãî
âèïóñêó;

-óñ³ì äåïîçèòàðíèì óñòàíîâàì,â ÿêèõ íà ðàõóíêàõ ó ö³ííèõ ïàïåðàõ äåïîíåíò³â îáë³êîâóþòüñÿ ïðàâà íà çíåðóõîìëåí³
³ìåíí³ ö³íí³ ïàïåðè âèïóñêó, ùîäî ÿêîãî â³äíîâëþºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â, íåîáõ³äíî íàäàòè îñîá³, ùî
â³äíîâëþº ðåºñòð, êîï³þ îáë³êîâîãî ðåºñòðó âëàñíèê³â ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â öüîãî âèïóñêó, ñêëàäåíîãî
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 7 ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä 18.04.2013 ¹ 729
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ ó ñèñòåì³ ðåºñòðó âëàñíèê³â ³ìåííèõ ö³ííèõ
ïàïåð³â,äî ñèñòåìè äåïîçèòàðíîãî îáë³êó",çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 30.04.2013 çà ¹ 704/23236
(ç³ çì³íàìè), òà êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî çíåðóõîìëåííÿ ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â öüîãî âèïóñêó/âèïèñêè ïðî ñòàí
îñîáîâîãî ðàõóíêó íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à (çà íàÿâíîñò³).

Äî óâàãè ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ä³ÿëüí³ñòü ç íàäàííÿ ïîñëóã
ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà ìàéäàí÷èêàõ çàêð³ïëåíèõ çà
Êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ".

Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.2007"Ïðî âäîñêîíàëåííÿ ïàðêóâàííÿ
àâòîòðàíñïîðòó â ì. Êèºâ³" ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ" âèçíà÷åíî ºäèíèì îïåðàòîðîì
ç ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â ì. Êèºâ³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.12.2008 ¹ 1051/1051 "Ïðî
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîþ ì.Êèºâà"îðãàí³çàö³ÿ òà åêñïëóàòàö³ÿ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â
çä³éñíþºòüñÿ ëèøå îïåðàòîðîì àáî ï³äïðèºìñòâàìè, ç ÿêèìè îïåðàòîð óêëàâ
â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð.

ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ" íåîäíîðàçîâî çâåðòàëîñÿ äî ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
ÿê³ áåç óêëàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â, òà ïåðåðàõóâàííÿ äî áþäæåòó ì³ñòà
íàäõîäæåíü ç³ ñïëàòè çáîðó çà ïîñëóãè ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó, ôàêòè÷íî
åêñïëóàòóþòü ìàéäàí÷èêè çàêð³ïëåí³ çà ï³äïðèºìñòâîì,òà íàäàþòü ïîñëóãè ïëàòíîãî
ïàðêóâàííÿ, ç âèìîãîþ ïðî íåâ³äêëàäíå óêëàäàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â.

Ôàêòè÷íå âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ
îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ÷è îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðî ¿õ ïåðåäà÷ó ó
âëàñí³ñòü àáî íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ, àáî çà â³äñóòíîñò³ â÷èíåíîãî ïðàâî÷èíó
ùîäî òàêî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè º ñàìîâ³ëüíèì çàéíÿòòÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Ñàìîâ³ëüíî çàéíÿò³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³äëÿãàþòü çâ³ëüíåííþ àáî ïåðåäà÷³
ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ç ÿêèìè ï³äïðèºìñòâîì áóäå óêëàäåíî â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè
ïðî íàäàííÿ ïðàâà íà åêñïëóàòàö³þ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â.

Ïåðåë³ê ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â çàêð³ïëåíèõ çà ï³äïðèºìñòâîì, ùî ñòàíîì íà
12 ëèïíÿ 2016 ðîêó ïðîäîâæóþòü ôóíêö³îíóâàòè íåçàêîííî, âèêëàäåíî íà ñàéò³
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ:
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ, æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Ðàäèñò³â, 73, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 26,10 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ
çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 412610,00 ãðí, ñòàðòîâà îðåíäíà
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 105,39 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 2750,73 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè
364 äí³.Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225,
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29. Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

⌦ Втрачений�д�блі�ат�Державно�о�а�та�на�право�приватної�власності�на�землю�по�в�л.�Товарній,�37
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Володимира�Івановича�вважати�недійсним.

Çàÿâè ïðî çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:

03164, ì. Êè¿â, âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 15. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 424-21-53.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

¹
ï/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(íàçâà, þðèäè÷íà
àäðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 

îá'ºêòà îðåíäè

Ðåºñòðîâèé
íîìåð ìàéíà

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ.ì.

Âàðò³ñòü ìàéíà
çà íåçàëåæíîþ

îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâèé

ñòðîê îðåíäè
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íàóê

Óêðà¿íè

²íñòèòóò ïðîáëåì
ìîäåëþâàííÿ â

åíåðãåòèö³ 
³ì. Ã.ª.Ïóõîâà,
03164, ì. Êè¿â,
âóë. Ãåíåðàëà 
Íàóìîâà, 15,

òåë. 424-91-62.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ íà 
1-ìó ïîâåðñ³ ³íæåíåðíîëàáî-

ðàòîðíîãî êîðïóñó,
ê³ìíàòè ¹119, 120,122,123.

358555780000 264,1 1 911 861,0
Äâà ðîêè òà
îäèíàäöÿòü

ì³ñÿö³â
Âèðîáíèöòâî

3

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
íà 11-ìó ïîâåðñ³ ³íæåíåðíî-

ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó
ê³ìíàòè ¹ 1104, 1104À,
1105, 1112, 1113, 1114.

358555780000 121,4 893 972,0
Äâà ðîêè òà
îäèíàäöÿòü

ì³ñÿö³â
Ïðèì³ùåííÿ îô³ñó

4 Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ 358555780000 53,0 157 036,0
Äâà ðîêè òà
îäèíàäöÿòü

ì³ñÿö³â
Ñêëàä

5
×àñòèíà äàõó 6-ãî ïîâåðõó
áóä³âë³ ³íæåíåðíî-ëàáîðà-

òîðíîãî êîðïóñó
358555780000 6,0 272 509,0

Äâà ðîêè òà
îäèíàäöÿòü

ì³ñÿö³â

Ðîçì³ùåííÿ îáëàäíàííÿ 
òà 4-õ àíòåíî-ô³äåðíèõ ïðèñòðî¿â

îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êàö³é,
ÿêèé íàäàº ïîñëóãè ç ðóõîìîãî 

(ìîá³ëüíîãî) çâ'ÿçêó.

6

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 
íà 1-ìó ïîâåðñ³ ³íæåíåðíî-

ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó,
ê³ìíàòà ¹112

358555780000 37,0 549440,0
Äâà ðîêè òà
îäèíàäöÿòü

ì³ñÿö³â

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ,

ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå 
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóòó ïðîáëåì ìîäåëþâàííÿ â åíåðãåòèö³ ³ì. Ã.ª.Ïóõîâà ÍÀÍ Óêðà¿íè 

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹

ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-

ðèñòèêà
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-

ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà

ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà

çà 1 ãîä. ó ãðí
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 1 ïîâåðõ
Òè÷èíè Ïàâëà, 22-à

ÇÍÇ ¹ 81
77,04

Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,

ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.03.2016

3 % 6,53 çà 1 ãîä.
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí 130,60

(Ïí-Ïò: 16.00-22.00)

1 1 ïîâåðõ
Øàìî ²ãîðÿ áóëüâ., 17

ÇÍÇ ¹ 182
130,40

Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,

ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.03.2016

3 % 11,48 çà 1 ãîä.
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí 281,26

(Ïí: 16.00-21.00. Âò: 15.30-20.30.Ñð: 16.30-21.30. ×ò: 15.30-20.30. Ïò: 15.30-20.30)
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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 48869

27 ëèïíÿ 2016 ð.

¹79(4849)
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

×åðåç ñïåêó äîðîæíèêè ïîñèëèëè 
ïîëèâ äîð³ã

Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç³ ñïåêîòíîþ ïîãî-
äîþ ó ñòîëèö³ êîìóíàëüí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòî-
äîð» ïîñèëèëè ïîëèâ äîð³ã. Òàê,
ùîäåííî ó äâ³ çì³íè â ö³ëîäîáî-
âîìó ðåæèì³ íà äîðîãàõ Êèºâà
ïðàöþþòü ïîíàä 50 ïîëèâàëü-
íèõ ìàøèí. Ëèøå âïðîäîâæ ìè-
íóëî¿ äîáè äëÿ ïîëèâó áóëî âè-
êîðèñòàíî áëèçüêî 2000 êóá. ì
âîäè.

²íòåíñèâíå ïðîâåäåííÿ ðî-
á³ò ³ç ïîëèâó äîðîæíüî¿ ìåðå-
æ³ çàïîá³ãàº ïåðåä÷àñí³é äå-
ôîðìàö³¿ àñôàëüòîáåòîííîãî
ïîêðèòòÿ, îñîáëèâî íà ìàã³ñòðà-
ëÿõ ç ³íòåíñèâíèì ðóõîì àâòî-
òðàíñïîðòó, à òàêîæ ïîçèòèâ-
íî âïëèâàº íà åêîëîã³÷íó ñè-

òóàö³þ â ì³ñò³, ñóòòºâî çìåí-
øóþ÷è âèïàðè øê³äëèâèõ ðå-
÷îâèí â³ä ãàðÿ÷îãî àñôàëüòî-
áåòîíó â ïîâ³òðÿ �

ÍÀ ÍÀÉÁ²ËÜØ²É ñòîëè÷í³é âîäîïðîâ³äí³é ñòàí-
ö³¿ — Äåñíÿíñüê³é — çàïðàöþâàëî íîâå îáëàäíàííÿ
á³îìîí³òîðèíãó òîêñè÷íîñò³ âîäè, àíàëîã³â ÿêîìó
íåìàº â Óêðà¿í³. Éîãî ïðåçåíòàö³ÿ â³äáóëàñÿ â ðàì-
êàõ â³äçíà÷åííÿ 55-¿ ð³÷íèö³ ç äíÿ çàñíóâàííÿ
ñïîðóäè.

Ôàõ³âö³ ïðåäñòàâèëè ñó÷àñí³ óñòàíîâêè, àíàëî-
ã³â ÿêèì íåìàº â Óêðà¿í³. Òàì âñòàíîâëåíî òîêñè-
êîìåòð ÄàôÒîêñ²², îñíàùåíèé êàìåðîþ ç ì³êðîîð-
ãàí³çìàìè íàäâèñîêî¿ ÷óòëèâîñò³ äî îòðóéíèõ ðå-
÷îâèí.

Òîêñèêîìåòð çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîñò³éíî êîíòðîëþº ñòàí
ì³êðîîðãàí³çì³â òà âèâîäèòü â³äïîâ³äíó ³íôîðìà-
ö³þ íà ìîí³òîðè. ßêùî ó âîä³ º îòðóéí³ ðå÷îâèíè,
öå îäðàçó ô³êñóºòüñÿ ³ ïåðåäàºòüñÿ ó äèñïåò÷åðñüêó.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â «Êè¿ââîäîêàíàëó», îáëàäíàí-
íÿ äàñòü çìîãó á³ëüø ÿê³ñíî â³äñë³äêîâóâàòè ñòàí
âîäè �

Äëÿ ïàñàæèð³â çàïðîâàäÿòü ºäèíèé
ðàçîâèé êâèòîê äëÿ ïî¿çäêè ì³ñüêîþ
åëåêòðè÷êîþ
ÄËß ÍÀÄÀÍÍß êîìôîðòíèõ
òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã ó ñòîëèö³
çàïðîâàäÿòü ºäèíèé ðàçîâèé
êâèòîê äëÿ ïî¿çäêè ì³ñüêîþ åëåê-
òðè÷êîþ, ó òðàìâàÿõ íà ìàðøðó-
òàõ ¹¹ 4, 5 òà àâòîáóñàõ ¹¹ 59,
60, 61. Òàêèé êâèòîê âàðò³ñòþ 
6 ãðèâåíü äàñòü ìîæëèâ³ñòü çà-
îùàäèòè, àäæå âàðò³ñòü ïðî¿çäó
â åëåêòðè÷ö³ ñòàíîâèòü 4 ãðèâí³,
à â òðàìâà¿ ³ àâòîáóñ³ — 3 ãðèâí³,
ùî â ñóì³ ïåðåâèùóº âàðò³ñòü
ºäèíîãî êâèòêà.

Ïðèäáàòè ºäèíèé ðàçîâèé ïðî-
¿çíèé êâèòîê ïàñàæèðè çìîæóòü
â êàñ³ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ àáî
åëåêòðè÷êè. Ñêîðèñòàòèñÿ íèì
ìîæíà äëÿ ïðîõîäó òóðí³êåòíîþ
ãðóïîþ, îñíàùåíîþ ñïåö³àëüíè-

ìè åëåêòðîííèìè âàë³äàòîðàìè
äëÿ ïðî¿çäó â ì³ñüê³é åëåêòðè÷-
ö³, à òàêîæ òðàìâàÿõ ¹¹ 4, 5 ³
àâòîáóñàõ ¹¹ 59, 60, 61, ùî òåæ
îáëàäíàí³ âàë³äàòîðàìè äëÿ ç÷è-
òóâàííÿ ³íôîðìàö³¿.

Äàíèé êâèòîê íàäðóêîâàíèé
íà òåðìîïàïåð³, êîòðèì ïðè ñïëà-
ò³ çà ïðî¿çä ïðîâîäèòüñÿ ïîäâ³é-
íà âàë³äàö³ÿ, òà ìàº ñèñòåìó çà-
õèñòó «ñâ³é-÷óæèé», ùî óíåìîæ-
ëèâëþº ïîâòîðíå âèêîðèñòàí-
íÿ. Ïàñàæèðè, ÿê³ ùîäåííî êî-
ðèñòóþòüñÿ ì³ñüêîþ åëåêòðè÷-
êîþ, ìîæóòü ïðèäáàòè ì³ñÿ÷í³
ïðî¿çí³ êâèòêè.

Âïðîâàäæåííÿ íîâèíêè çà-
ïëàíîâàíî íà ê³íåöü ñåðïíÿ —
ïî÷àòîê âåðåñíÿ öüîãî ðîêó �

Êè¿â ïðåäñòàâèâ îðãêîì³òåòó ªâðîáà÷åííÿ-2017
äâ³ ìîæëèâèõ ëîêàö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî ïðîâ³â çóñòð³÷ ³ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ªâðîïåéñüêî¿ ìîâíî¿
ñï³ëêè, ÍÒÊÓ òà ì³í³ñòðîì êóëü-
òóðè ªâãåíîì Íèùóêîì, íà êîò-

ð³é áóëè ïðåäñòàâëåí³ âàð³àíòè
ì³ñöü ó ñòîëèö³ äëÿ ïðîâåäåííÿ
ªâðîáà÷åííÿ-2017.

«Êè¿â — äðóæíº ºâðîïåéñüêå
ì³ñòî. ² ìè ãîòîâ³ ïðîâåñòè ªâðî-

áà÷åííÿ íà âèñîêîìó ð³âí³. Ñåðåä
³íøèõ ðåã³îí³â ìàºìî íàéêðàù³
óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.
Ó íàñ º äâà àåðîïîðòè, 265 ãîòå-
ë³â, ÿê³ ìîæóòü ïðèéíÿòè áàãàòî
ãîñòåé. Êð³ì òîãî, ìè ìàºìî äî-
ñâ³ä ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ çà-
õîä³â ³ ãîòîâ³ ïðîäåìîíñòðóâàòè
âèñîêèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè»,— íà-
ãîëîñèâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Îëåêñ³ÿ Ðåçí³êîâà, ñòî-
ëè÷íà âëàäà ïðè âèáîð³ àðåíè âè-
õîäèëà ç äâîõ ãîëîâíèõ âèìîã —
áåçïåêà òà çðó÷í³ñòü. Çà öèìè
êðèòåð³ÿìè íàéá³ëüø ïðèäàòíè-
ìè ìàéäàí÷èêàìè º Ïàëàö ñïîð-
òó òà Ì³æíàðîäíèé âèñòàâêîâèé
öåíòð.

Ó÷àñíèêè çóñòð³÷³ òàêîæ îáãî-
âîðèëè ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ïðåñ-
öåíòðó, çàõîä³â áåçïåêè, ãîòåëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ, òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè �

Ðîçïî÷àëîñÿ âèïðîáóâàííÿ
òåïëîìåðåæ íà Òðîºùèí³, Âîñêðåñåíö³
òà Îáîëîí³
²Ç 25 ËÈÏÍß äî 1 ñåðïíÿ ÏÀÒ
«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ïðîâîäèòü âè-
ïðîáóâàííÿ òåïëîìàã³ñòðàëåé
â³ä ÒÅÖ-6, ñòàíö³¿ òåïëîïîñòà-
÷àííÿ ¹ 2, ðàéîííèõ êîòåëåíü
«Âîñêðåñåíêà» òà «Ïàð». Ö³ òåï-
ëîäæåðåëà çàáåçïå÷óþòü ãàðÿ-
÷îþ âîäîþ ìåøêàíö³â Äåñíÿí-
ñüêîãî òà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéî-
í³â ñòîëèö³ (Òðîºùèíà, Âîñêðå-
ñåíêà), à òàêîæ Îáîëîí³.

Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ âèïðîáó-
âàíü ïðèïèíèòüñÿ ãàðÿ÷å âîäî-
ïîñòà÷àííÿ 489 æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â, 31 äèòñàäêà, 24 øê³ë, 146 â³-
äîìñòâ òà 11 ë³êóâàëüíèõ çàêëà-
ä³â ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³; 864
æèòëîâèõ áóäèíê³â, 68 äèòñàäê³â,
50 øê³ë, 253 â³äîìñòâ òà 15 ë³êó-

âàëüíèõ çàêëàä³â ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³; 635 æèòëîâèõ áóäèíê³â,
51 äèòñàäîê,3 øêîëè,228 â³äîìñòâ
òà 6 ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ó Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Ä³çíàòèñÿ ïðî òåðì³íè ïðî-
âåäåííÿ ã³äðàâë³÷íèõ âèïðîáó-
âàíü íà êîæí³é âóëèö³ ì³ñòà ìîæ-
íà çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî
ñåðâ³ñó íà ñàéò³ äëÿ êë³ºíò³â
ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ.

Êîìïàí³ÿ ïðîñèòü ìåøêàí-
ö³â ïîâ³äîìëÿòè ïðî âèÿâëåí³
âèïàäêè ïðîâàëèí ́ ðóíòó ÷è àñ-
ôàëüòó, ïîÿâè âîäè àáî ïàðè íà
ïîâåðõí³ çà òåëåôîíîì ³íôîð-
ìàö³éíî-äîâ³äêîâî¿ ñëóæáè êîì-
ïàí³¿ 15-88 àáî ç ìîá³ëüíîãî —
202-15-88 �

ÄÍßÌÈ ðîçïî÷àëàñÿ ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ îäí³º¿ ç íàéíàâàíòàæåí³øèõ
ìàã³ñòðàëåé ñòîëèö³ — âóëèö³ Âà-
äèìà Ãåòüìàíà. Çàãàëüíà ïëîùà
ðåìîíòó ñòàíîâèòü 70,7 òèñ. êâ. ì,

à âåñü êîìïëåêñ ðîá³ò ïëàíóºòüñÿ
çàâåðøèòè äî 30 âåðåñíÿ.

Ïëàí çàõîä³â ïåðåäáà÷àº âëàø-
òóâàííÿ äâîøàðîâîãî àñôàëüòî-
áåòîííîãî ïîêðèòòÿ ïðî¿æäæî¿

÷àñòèíè (çîêðåìà âåðõíüîãî øà-
ðó ³ç ïîêðàùåíîãî ìàòåð³àëó — ïî-
ë³ìåðàñôàëüòîáåòîíó), îáëàøòó-
âàííÿ òðîòóàð³â, çàì³íó ëþê³â îã-
ëÿäîâèõ êîëîäÿç³â, âñòàíîâëåííÿ
çëèâîïðèéìà÷³â òà ãðàí³òíèõ áîð-
òîâèõ êàìåí³â. Íà ïðî¿æäæ³é ÷àñ-
òèí³ âóëèö³ ïðîêëàäóòü êîëåñîâ³ä-
á³éíó ñòð³÷êó, íàíåñóòü äîðîæíþ
ðîçì³òêó, çä³éñíÿòü áëàãîóñòð³é òà
îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿.

«Êè¿âàâòîäîð» çâåðòàº óâàãó âî-
ä³¿â, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò
íà âóëèö³ Âàäèìà Ãåòüìàíà ÷àñòêî-
âî îáìåæàòü ðóõ àâòîòðàíñïîðòó �

Âóëèöþ Âàäèìà Ãåòüìàíà çáó-

äîâàíî ó 1962 ðîö³.Äîâæèíà ä³-

ëÿíêè êàïðåìîíòó â³ä Êàðàâà-

ºâèõ äà÷ äî Øóëÿâñüêîãî øëÿ-

õîïðîâîäó — 1,8 êì, ïëîùà ðå-

ìîíòó — 70,7 òèñ. êâ. ì, âàðò³ñòü

âèêîíàííÿ ðîá³ò— 47,3 ìëí ãðí,

òåðì³íè âèêîíàííÿ — ëèïåíü-

âåðåñåíü 2016 ðîêó.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»

Âóëèöþ Âàäèìà Ãåòüìàíà êàï³òàëüíî
îíîâëÿòü óïåðøå çà 54 ðîêè

Êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ âîäè

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


