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íîâèíè

Â³ääàòè íàëåæíå 
ðîäèíàì ãåðî¿â

Ïðî öå âæå íà ïî÷àòêó ïëå-
íàðíîãî çàñ³äàííÿ ñêàçàâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. Â³í íàãîëîñèâ, ùî äåïó-
òàòè ìàþòü óõâàëèòè ð³øåííÿ
ïðî âèä³ëåííÿ 40 çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê ó Áèê³âí³ ðîäèíàì çàãèá-
ëèõ ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà ñòî-
ëè÷íèì ïàðàë³ìï³éöÿì.

À òàêîæ â³äçíà÷èâ, ùî ó ïî-
ðÿäêó äåííîìó ñåñ³¿ º âàæëèâå
ïèòàííÿ ùîäî ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó ðîäèí çàãèáëèõ ïàòð³îò³â-
êèÿí — ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

Êð³ì òîãî, ïî³íôîðìóâàâ ìåð
ì³ñòà, äåïóòàòè Êè¿âðàäè ìàþòü
ðîçãëÿíóòè ³ óõâàëèòè êîíöåï-
ö³þ ðîçâèòêó öåíòð³â àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ïîñëóã.

«Ùîá áóâ ºäèíèé ï³äõ³ä äî
ñòâîðåííÿ ³ ðîáîòè ÖÍÀÏ³â, ê³ëü-
ê³ñòü ïîñëóã, êîòð³ âîíè íàäàþòü,

òåðèòîð³àëüíå îõîïëåííÿ. Àáè
âñ³ì êèÿíàì áóëî çðó÷íî ³ øâèä-
êî îòðèìóâàòè íåîáõ³äí³ äîâ³äêè
³ äîêóìåíòè», — çàçíà÷èâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî.

Ðîáî÷à ãðóïà äîïîìîæå
íàâåñòè ëàä â ÆÊÃ ñòîëèö³

ßê çàÿâèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî, Êè¿â ãîòóºòüñÿ äî
íîâî¿ óãîäè íà óïðàâë³ííÿ òåï-
ëîìåðåæàìè òà òåïëîåëåêòðî-
öåíòðàëÿìè. Äî ö³º¿ íàäâàæëè-
âî¿ ñïðàâè ñòîëè÷íà âëàäà çàëó-
÷èëà íàéêðàùèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà
ì³æíàðîäíèõ ñïåö³àë³ñò³â.

Òàêîæ Â³òàë³é Êëè÷êî â³äçíà-
÷èâ, ùî ó ñòîëèö³ ïî÷àëà ïðàöþ-
âàòè ðîáî÷à ãðóïà, ÿêà ðîçãëÿäàº
ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç³
çðîñòàííÿì òàðèô³â íà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Äî ¿¿ ñêëà-
äó óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè âñ³õ
ï’ÿòè ôðàêö³é Êè¿âðàäè, äåïàðòà-

ìåíò³â åêîíîì³êè, ÆÊÃ òà ñîö³-
àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ. «ß çàêëè-
êàþ êîì³ñ³þ ïðàöþâàòè â³äïîâ³-
äàëüíî ³ åôåêòèâíî. Ãîëîâíå çàâ-
äàííÿ — çíàéòè â ìåæàõ ïîâíî-
âàæåíü ì³ñüêî¿ âëàäè ðåàëüí³ ìå-
õàí³çìè çàõèñòó ³íòåðåñ³â êèÿí
â óìîâàõ ï³äâèùåííÿ òàðèô³â.
Àäæå ñüîãîäí³ îðãàíè ì³ñöåâî¿
âëàäè íå ôîðìóþòü òàðèôè íà
òåïëî ³ íå çàòâåðäæóþòü ö³íè íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ ìîíîïî-
ë³ñò³â. Á³ëüøå òîãî, ñüîãîäí³ çà-
êîí çàáîðîíÿº íàì äîòóâàòè ð³ç-
íèöþ â òàðèôàõ. Òà é ÷è çàõî÷óòü
êèÿíè, àáè ¿õí³ ïîäàòêè éøëè íà
äîòàö³¿ Êè¿âåíåðãî àáî Êè¿ââî-
äîêàíàëó? Äóìàþ, â³äïîâ³äü î÷å-
âèäíà»,— â³äçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷-
êî.

ª òàêà ïðîôåñ³ÿ —
Áàòüê³âùèíó çàõèùàòè!

Ïàì’ÿòàþ÷è ïðî öå, à òàêîæ
ìàþ÷è âëàñíèé äîñâ³ä ó ö³é ïî-
÷åñí³é ñïðàâ³, äåïóòàòè Êè¿âðà-
äè çàòâåðäèëè ì³ñüêó ö³ëüîâó
ïðîãðàìó ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çà-
ö³¿ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³é-
ñüêîâî¿ ñëóæáè, â³éñüêîâî-ïàò-
ð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³,
ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíè-
ö³, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêî-
âó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçî-
áîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ íà
2016—2018 ðîêè.

Êîøòîðèñ ïðîãðàìè íà òðè
ðîêè ñêëàäàº 23,9 ìëí ãðí. Òà-
êîæ âîíà ïåðåäáà÷àº ïîêðàùåí-

íÿ îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ïðè-
çîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³é-
ñüêîâó ñëóæáó òà ï³ä ÷àñ ìîá³-
ë³çàö³¿, ïðîâàäæåííÿ ïðîñâ³ò-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïèòàíü âè-
êîíàííÿ â³éñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó
³ ñëóæáè, âäîñêîíàëåííÿ ñèñòå-
ìè ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðó-
øåíü, ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-
ãî ðîçøóêó ïðèçîâíèê³â òà â³é-
ñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ, ÿê³ óõèëÿþ-
òüñÿ â³ä ïðèçîâó.

Êðîêóâàòè â íîãó ç ÷àñîì

Ó ñòîëèö³ ñòâîðÿòü âåá-ïîð-
òàë «Åëåêòðîííà ìåäèöèíà» òà
«ªäèíèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð ì³ñòà
Êèºâà». À íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàí-
í³ Êè¿âðàäè äåïóòàòè âæå âíåñëè
çì³íè äî Êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿
ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ»
íà 2015—2018 ðîêè.

Çì³íè ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåí-
íÿ ñîö³àëüíî¿ ñåðâ³ñ-îð³ºíòîâà-
íî¿ ºäèíî¿ ñèñòåìè íàäàííÿ ïî-
ñëóã äëÿ íàñåëåííÿ â åëåêòðîí-
íîìó âèãëÿä³ òà ñòâîðåííÿ ³ ðîç-
âèòîê Smart-ñåðâ³ñ³â äëÿ ãðîìà-
äÿí. Öå äîçâîëèòü ï³äâèùèòè
ÿê³ñòü òà çàáåçïå÷èòè â³äêðèò³ñòü
³ ïðîçîð³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã äëÿ
íàñåëåííÿ, çíèçèòè ìîæëèâ³ñòü
äëÿ ïðîÿâ³â êîðóïö³¿ òà ï³äâè-
ùèòè âçàºìîðîçóì³ííÿ âëàäè ³ç
ãðîìàäñüê³ñòþ. Ðåñóðñíå çàáåç-
ïå÷åííÿ ïðîãðàìè íà 2015—2018
ðîêè ñòàíîâèòü 460,5 ìëí ãðí, íà
íèí³øí³é ð³ê çàïëàíîâàíî 154
ìëí ãðí �

Çàêëþ÷íèé àêîðä Êè¿âðàäè
� Ó÷îðàøíº ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ñòàëî óäàðíèì ïåðåä ïëàíîâîþ â³äïóñòêîþ äåïóòàò³â

Íà ïîðÿäîê äåííèé çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè â ÷åòâåð,
28 ëèïíÿ, âèíîñèëîñÿ 160 ïèòàíü. Ñåðåä íàéâàæ-
ëèâ³øèõ — ñîö³àëüíèé çàõèñò ðîäèí çàãèáëèõ
ïàòð³îò³â-êèÿí, ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, óõâàëåííÿ ð³øåííÿ
ïðî âèä³ëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó Áèê³âí³ çà-
ãèáëèì ãåðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà ïàðàë³ìï³éöÿì,
ðîçãëÿä Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó öåíòð³â íàäàííÿ àä-
ì³íïîñëóã ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2016-2018 ðîêè òîùî.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Íà ïîðÿäîê äåííèé ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè, îñòàííüîãî ïåðåä ïëàíîâîþ â³äïóñòêîþ äåïóòàò³â, âèíîñèëîñÿ 160 âàæëèâèõ äëÿ æèòòÿ ì³ñòà ïèòàíü
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×åðåç ñïåêó 
îáìåæåíî â’¿çä ó Êè¿â 
äëÿ âàíòàæíîãî
òðàíñïîðòó òà ðóõ 
ó öåíòð³ ì³ñòà

Ó ñòîëèö³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàêîïè÷åííÿ

òà óòâîðåííÿ øê³äëèâèõ äîì³øîê ó ïðè-

çåìíîìó øàð³ ïîâ³òðÿ ÷åðåç íåñïðèÿò-

ëèâ³ ìåòåîðîëîã³÷í³ óìîâè (ñïåêîòíèé

õàðàêòåð ïîãîäè, ñëàáêèé â³òåð ó ïðè-

çåìíîìó øàð³). Çà ïðîãíîçîì Ã³äðîìåò-

öåíòðó, òàê³ ïîãîäí³ óìîâè òðèâàòèìóòü

â Êèºâ³ äî 31 ëèïíÿ.

Äëÿ çìåíøåííÿ íàêîïè÷åííÿ øê³ä-

ëèâèõ ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ â ñòîëèö³ áóäå

îáìåæåíî ðóõ àâòîòðàíñïîðòó íà öåí-

òðàëüíèõ âóëèöÿõ, à òàêîæ â’¿çä âàíòàæ-

íîãî òðàíñïîðòó íà òåðèòîð³þ ì³ñòà.

ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» òà êîìóíàëüí³

ñëóæáè ðàéîí³â çàáåçïå÷óþòü ùîäåí-

íèé ïîëèâ àâòîøëÿõ³â, ïðèáóäèíêîâèõ

òåðèòîð³é ³ çåëåíèõ çîí, ç îñîáëèâîþ

óâàãîþ ñòàâëÿòüñÿ äî çîí,äå çíà÷íî ïå-

ðåâèùåí³ ãðàíè÷íî äîïóñòèì³ íîðìè

øê³äëèâèõ ðå÷îâèí.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïî-

æèâñëóæáè â ì. Êèºâ³ ðåêîìåíäóº ëþ-

äÿì ïîõèëîãî â³êó ³ ä³òÿì çà ìîæëèâî-

ñò³ îáìåæèòè ïåðåáóâàííÿ íà â³äêðè-

òîìó ïîâ³òð³ ó äåíí³ ãîäèíè.Ï³ä ÷àñ ï³ä-

âèùåíî¿ ñîíÿ÷íî¿ àêòèâíîñò³ (ç 12 äî

15 ãîäèíè) ïîòð³áíî óòðèìàòèñÿ â³ä

ïðîãóëÿíîê òà â³äïî÷èíêó íà ïëÿæ³.

Ó ùîäåííîìó ðåæèì³ ïðîâîäÿòüñÿ äî-

ñë³äæåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íà ñåëü-

áèùí³é òåðèòîð³¿: îá’ºêòàõ æèòëîâîãî ôîí-

äó, ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ òà ñïîðóäàõ,

óñòàíîâàõ ñîö³àëüíîãî, êóëüòóðíîãî òà

ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Äîñë³äæåííÿ

ïðîâîäÿòüñÿ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Äåðæ-

ïðîäñïîæèâñëóæáè â ì.Êèºâ³ òà Äåðæàâ-

íîþ óñòàíîâîþ «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ëà-

áîðàòîðíèé öåíòð ÌÎÇ Óêðà¿íè».

Âàðò³ñòü ºäèíîãî
ðàçîâîãî ïðî¿çíîãî
êâèòêà ó ì³ñüê³é
åëåêòðè÷ö³ êîøòóâàòèìå
6 ãðí

Ç 1 ñåðïíÿ ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ ïðî-

åêòó «Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà» âàðò³ñòü ºäè-

íîãî ðàçîâîãî ïðî¿çíîãî êâèòêà ó ì³ñü-

ê³é åëåêòðè÷ö³, ùî ïðàöþº ó çâè÷àéíî-

ìó ðåæèì³ ðóõó, òà ó òðàìâàÿõ íà ìàð-

øðóòàõ ¹ 4, 5 ³ àâòîáóñàõ ìàðøðóò³â

¹ 59, 60, 61 áóäå âñòàíîâëåíî ó ðîç-

ì³ð³ 6 ãðí. Ï³äïèñàíî â³äïîâ³äíå ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ.

«Ñüîãîäí³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü

á³ëüø ãëèáîêîãî ³íòåãðóâàííÿ ì³ñüêî¿

åëåêòðè÷êè â òðàíñïîðòíó ìåðåæó ñòî-

ëèö³. Îäíèì ³ç â³ðîã³äíèõ òà äîñòóïíèõ

âàð³àíò³â äî ìîìåíòó çàïóñêó ó ä³þ Ïî-

ä³ëüñüêîãî ìîñòó òà Ïîä³ëüñüêî-Âèãó-

ð³âñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó º ðîçâèòîê

ëåãêîãî ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó ÿê àëü-

òåðíàòèâè,ùî íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü øâèä-

êî òà êîìôîðòíî ä³ñòàâàòèñü ç ë³âîáå-

ðåææÿ íà ïðàâîáåðåææÿ ì³ñòà»,— çà-

çíà÷èâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ Ñåðã³é

Ìàéçåëü.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про введення мораторію (заборони) на суцільну 

вирубку зелених насаджень у межах об’єктів 
природно�заповідного фонду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 574/574 від 7 липня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону

навколишнього природного середовища», Закону України «Про природно�заповідний фонд України»,
статті 30 Лісового кодексу України, з метою збереження площ цінних старовікових зелених насаджень у
межах територій природно�заповідного фонду міста Києва і недопущення втрат їх природної цінності Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Ввести�мораторій�(заборон�)���межах�

об’є�тів�природно-заповідно�о�фонд��м.�Києва

на�проведення�с�цільних�р�бо���сіх�видів,���то-

м��числі�с�цільних�санітарних,�лісовідновних,

р�бо��ре�онстр��ції���деревостанах�природно-

�о�походження,�а�та�ож�сти�лих�та�перести�-

лих�деревостанах�шт�чно�о�походження.

2.�Мораторій�не�поширюється�на�проведен-

ня�необхідних�вибір�ових�р�бо��на�цих�ділян-

�ах�за��мови,�що�вони�не�призвед�ть�до�зни-

ження�повноти�деревостан��нижче�0,4-0,5.

3.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації):

3.1.�Довести�до�відома�лісовпорядни�ів�про

прийняття�цьо�о�рішення.

3.2.�Не�надавати�по�одження�на�проведен-

ня�на�території�об’є�тів�природно-заповід-

но�о�фонд��міста�Києва�с�цільних�р�бо���сіх

видів,���том��числі�с�цільних�санітарних,�лі-

совідновних,�р�бо��ре�онстр��ції���деревоста-

нах�природно�о�походження,�а�та�ож�сти�-

лих�та�перести�лих�деревостанах�шт�чно�о

походження�за��мови,�що�проведення�необ-

хідних�вибір�ових�р�бо��на�цих�ділян�ах�не

призведе�до�зниження�повноти�деревоста-

н��нижче�0,4-0,5.

4.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

5.�Це�рішення�набирає�чинності�з�дня�йо�о

офіційно�о�оприлюднення.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про встановлення заборони на введення з 01 липня 2016 року 
в дію підвищених цін і тарифів для населення
на житлово�комунальні послуги в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 558/558 від 7 липня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ціни і ціно�

утворення», Закону України «Про житлово�комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», з
метою забезпечення соціального захисту населення, дотримання Конституції України, основних принципів
державного регулювання цін і тарифів на житлово�комунальні послуги для населення, недопущення загос�
трення суспільної напруги серед населення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Встановити�заборон��до�01�жовтня�2016

ро���на�введення�в�дію�підвищених�цін�і�тари-

фів�для�населення�на�житлово-�ом�нальні�по-

сл��и,�а�саме:�еле�тричн��енер�ію,�природний

�аз,�теплов��енер�ію,�посл��и�з�централізова-

но�о�водопостачання�та�водовідведення,�по-

сл��и�з��арячо�о�водопостачання�і�водовідве-

дення�для�населення�в�місті�Києві.

2.�Заборонити�нарах�вання�по�розрах�н�ах

з�01�липня�2016�ро���та�стя�нення�з�населен-

ня�в�місті�Києві�пені�за�несвоєчасне�внесення

плати�за�житлово-�ом�нальні�посл��и,�зазна-

чені�в�п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

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

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

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Довженко Людмилі Максимівні 
у Святошинському районі 

міста Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 531/531 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Довженко Людмилі Максимівні у Святошинському районі міста Києва та до�
дані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земель�
ного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподар�
ського призначення, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянці�Довжен�о

Людмилі�Ма�симівні���Святошинсь�ом��райо-

ні�міста�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)���влас-

ність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

р�д�(К-26144).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Плотніковій Інні Миколаївні 
на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного 
будівництва та гаража

Рішення Київської міської ради № 529/529 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве�

дення земельної ділянки громадянці Плотніковій Інні Миколаївні на вул. Пухівській у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Ге�
нерального плану міста Києва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльно�
сті», 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.�Відмовити���наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Плот-

ні�овій�Інні�Ми�олаївні�на�в�л.�П�хівсь�ій��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,11��а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності� територіальної� �ро-

мади�міста�Києва)���власність�для�індиві-

д�ально�о�дачно�о�б�дівництва�та��аража

(К-26117).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

громадянину Оврамцю Михайлу Анатолійовичу 
у Святошинському районі міста Києва 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 547/547 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Оврамцю Михайлу Анатолійовичу у Святошинському районі міста Києва та
додані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земель�
ного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподар�
ського призначення, 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»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Оврамцю

Михайл��Анатолійович����Святошинсь�ом�

районі�міста�Києва�орієнтовною�площею�0,10

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

територіальної��ромади�міста�Києва)���влас-

ність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

р�д�(К-26141).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Федоренко Ользі Анатоліївні 
у Святошинському районі міста Києва 

для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 543/543 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Федоренко Ользі Анатоліївні у Святошинському районі міста Києва та до�
дані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земель�
ного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподар�
ського призначення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

земельної�ділян�и��ромадянці�Федорен�о�Оль-

зі�Анатоліївні���Святошинсь�ом��районі�міста

Києва�орієнтовною�площею�0,10��а�(земельна

ділян�а��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)���власність�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-26136).

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

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

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

В. Кличко
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці

Єрьоменко Надії Володимирівні для індивідуального 
гаражного будівництва у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 533/533 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Єрьоменко Надії Володимирівні та додані документи, керуючись статтями 9, 118
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За�
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи те, що до клопотання не додано графіч�
них матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

земельної�ділян�и��ромадянці�Єрьомен�о�На-

дії�Володимирівні�орієнтовною�площею�0,01��а

��власність�для�індивід�ально�о��аражно�о�б�-

дівництва���м.�Києві�(К-26059).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Довженку Сергію Сергійовичу 
у Святошинському районі міста Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 545/545 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Довженку Сергію Сергійовичу у Святошинському районі міста Києва та до�
дані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земель�
ного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподар�
ського призначення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Довжен��

Сер�ію�Сер�ійович����Святошинсь�ом��райо-

ні�міста�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)���влас-

ність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

р�д�(К-26146).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Оврамцю Анатолію Михайловичу у Святошинському районі 
міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 539/539 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Оврамцю Анатолію Михайловичу у Святошинському районі міста Києва та
додані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земель�
ного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподар�
ського призначення, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Оврамцю

Анатолію�Михайлович����Святошинсь�ом�

районі�міста�Києва�орієнтовною�площею�0,10

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

територіальної��ромади�міста�Києва)���влас-

ність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

р�д�(К-26139).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину Федоренку Павлу Ігоровичу 
у Святошинському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 541/541 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Федоренку Павлу Ігоровичу у Святошинському районі міста Києва та додані до�
кументи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земельного кодексу
України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподарського призна�
чення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Федорен-

���Павл��І�орович����Святошинсь�ом��райо-

ні�міста�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)���влас-

ність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

р�д�(К-26138).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці Джижевській Ларисі Борисівні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва на вул. Каменярів, 42�б 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 381/381 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Джи-

жевсь�ій�Ларисі�Борисівні�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Каменярів,�42-б

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о�при-

значення,�справа�А-13823).

2.�Передати��ромадянці�Джижевсь�ій�Лари-

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

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

лян���площею�0,0225��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:413:0056)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�в�л.�Каменярів,�42-б��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Джижевсь�ій�Ларисі�Борисівні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�зе-

мельній�ділянці�садово�о�б�дин���та�інших

необхідних�б�дин�ів,��осподарсь�их�спор�д

тощо�питання�пайової��часті�та���ладення�з

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

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

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

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

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

давством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�05.06.2008

№ 19-7013,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�12.03.2015�№ 31-26-

0.3-3539/2-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Новохатному Федору Олексійовичу 
у приватну власність земельної 

ділянки для ведення індивідуального 
садівництва на вул. Феодосійській, 21 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 401/401 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення��ромадянин��Новохатном��Федо-

р��Оле�сійович����приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�ведення�індивід�ально�о�садів-

ництва�на�в�л.�Феодосійсь�ій,�21���Голосіїв-

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

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

справа�№�А-18230).

2.�Передати��ромадянин��Новохатном��Фе-

дор��Оле�сійович�,�за��мови�ви�онання�п�н�-

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

мельн��ділян���площею�0,1200��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:82:083:0033)�для�ве-

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

досійсь�ій,�21���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Новохатном��Федор��Оле�-

сійович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

мельній�ділянці�садово�о�б�дин���та�інших

необхідних�б�дин�ів,��осподарсь�их�спор�д

тощо�питання�пайової��часті�та���ладення�з

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

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

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

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

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

давством.

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

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

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

25.11.2010�№ 19-12994,�Головно�о��правлін-

ня�Держ�ео�адастр����м.�Києві�від�11.12.2015

№ 7561/20-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
Оврамцю Валентину Анатолійовичу у Святошинському районі

міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 537/537 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Оврамцю Валентину Анатолійовичу у Святошинському районі міста Києва та
додані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земель�
ного кодексу та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподарського при�
значення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк�
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Оврамцю

Валентин��Анатолійович����Святошинсь�ом�

районі�міста�Києва�орієнтовною�площею�0,10

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

територіальної��ромади�міста�Києва)���влас-

ність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

р�д�(К-26143).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину Максимову Володимиру 
Вікторовичу, члену громадської організації 

садівницького товариства «Фронтовик» 
Солом’янського району м. Києва, земельної ділянки 

для ведення садівництва на вул. Медовій, 101 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 398/398 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

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

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

Ма�симов��Володимир��Ві�торович�,�член�

�ромадсь�ої�ор�анізації�садівниць�о�о�товари-

ства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о�о�район��

м.�Києва,�для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медо-

вій,�101���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

призначення,�справа�А-21991).

2.�Передати��ромадянин��Ма�симов��Воло-

димир��Ві�торович�,�член���ромадсь�ої�ор�а-

нізації�садівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»

Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���приватн�

власність�земельн��ділян���площею�0,0600��а

(�адастровий�номер�8000000000:72:240:0501)

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�101

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Ма�симов��Володимир��Ві�-

торович�,�член���ромадсь�ої�ор�анізації�садів-

ниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о-

�о�район��м.�Києва:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Де-

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

10.04.2015�№ 4560/0/12/19-15,�Головно�о

�правління�Держ�ео�адастр����м.�Києві�від

09.07.2015�№ 19-26-7777.3-743/20-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину Стоноженку Анатолію Михайловичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Луговій, 40�б 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 394/394 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на�
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Сто-

ножен���Анатолію�Михайлович��для�б�дівниц-

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

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,

40-6���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�А-19041).

2.�Передати��ромадянин��Стоножен���Ана-

толію�Михайлович�,�за��мови�ви�онання�п�н�-

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

мельн��ділян���площею�0,0945��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:72:535:0036)�для�б�-

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

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

�овій,�40-б���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

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

ної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Стоножен���Анатолію�Ми-

хайлович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміще-

них���межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

т�ри�від�06.12.2011�№ 14331/0/18/19-11,�Го-

ловно�о��правління�Держ�ео�адастр����м.�Ки-

єві�від�26.08.2015�№ 19-26-7777.31-2402/20-

15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину Паламарчуку Андрію Сергійовичу,
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 110 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 396/396 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Па-

ламарч����Андрію�Сер�ійович�,�член���ромад-

сь�ої�ор�анізації�садівниць�о�о�товариства

«Фронтови�»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�110

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о�при-

значення,�справа�А-21996).

2.�Передати��ромадянин��Паламарч����Ан-

дрію�Сер�ійович�,�член���ромадсь�ої�ор�аніза-

ції�садівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Со-

лом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���приватн��влас-

ність�земельн��ділян���площею�0,0400��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:72:488:0510)�для

ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�110��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Паламарч����Андрію�Сер�і-

йович�,�член���ромадсь�ої�ор�анізації�садів-

ниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о-

�о�район��м.�Києва:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Де-

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

10.04.2015�№ 4571/0/12/19-15,�Головно�о

�правління�Держ�ео�адастр����м.�Києві�від

09.07.2015�№ 19-26-7777.3-741/20-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянкам Іващенко Світлані Борисівні, 
Федоровій Любові Василівні та Жуковій Світлані Устимівні, 

членам садівничого товариства «Дніпро�2», у приватну власність
земельних ділянок для ведення колективного садівництва 

на вул. 39�й Садовій, діл. 6, вул. Малоземельній, 27/1 та 
на вул. 39�й Садовій, діл. 22 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 393/393 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельних�діляно���ромадян�ам�Іва-

щен�о�Світлані�Борисівні,�Федоровій�Любові

Василівні�та�Ж��овій�Світлані�Устимівні,�членам

садівничо�о�товариства�«Дніпро-2»,�для�веден-

ня��оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�39-й�Са-

довій,�діл.�6,�в�л.�Малоземельній,�27/1�та�на

в�л.�39-й�Садовій,�діл.�22���Дарниць�ом��райо-

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

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

№�А-6833).

2.�Передати��ромадян�ам�Іващен�о�Світла-

ні�Борисівні,�Федоровій�Любові�Василівні�та

Ж��овій�Світлані�Устимівні,�членам�садівничо-
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�о�товариства�«Дніпро-2»,�за��мови�ви�онання

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

мельні�ділян�и,�за�альною�площею�0,1334��а

для�ведення��оле�тивно�о�садівництва�на�

в�л.�39-й�Садовій,�діл.�6,�в�л.�Малоземельній,

27/1�та�на�в�л.39-й�Садовій,�діл.�22���Дарниць-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

з�них:

- �ромадянці�Іващен�о�Світлані�Борисівні –

площею� 0,0579� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:801:0011)�на�в�л.�39-й�Садо-

вій,�діл.�6;

- �ромадянці�Федоровій�Любові�Василівні –

площею� 0,0428� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:915:0001)�на�в�л.�Малоземель-

ній,�27/1;

- �ромадянці�Ж��овій�Світлані�Устимівні –

площею� 0,0327� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:801:0123)�на�в�л.�39-й�Садо-

вій,�діл.�22.

3.�Громадян�ам�Іващен�о�Світлані�Борисів-

ні,�Федоровій�Любові�Василівні�та�Ж��овій�Світ-

лані�Устимівні,�членам�садівничо�о�товариства

«Дніпро-2»:

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

них�діляно��відповідно�до�вимо��статті�91�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

т�ри�від�31.05.2002�№ 07-4493.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Плаксію Петру Михайловичу 

на вул. Кадетський гай (та вул. Івана Пулюя) 
у Солом’янському районі м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 534/534 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Плаксію Петру Михайловичу на вул. Кадетський гай (та вул. Івана Пулюя) у Со�
лом’янському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що зазначена земельна ділянка знаходить�
ся в межах земельної ділянки, на якій згідно з рішенням Київської міської ради від 12.02.2015 № 70/935 «Про
створення парку з бюветним комплексом на земельній ділянці площею 5,5 га на вул. Кадетський гай та 
вул. Івана Пулюя у Солом’янському районі м. Києва» вирішено створити парк, керуючись статтями 9, 118 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 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

Пла�сію�Петр��Михайлович��на�в�л.�Кадет-

сь�ий��ай�(та�в�л.� Івана�П�люя)���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,12��а� (земельна�ділян�а��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва)���власність�для�ведення�садів-

ництва�(К-26101).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Батовській Ніні Анатоліївні 
на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 528/528 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Батовській Ніні Анатоліївні на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва та
додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального плану міста Ки�
єва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 9, 118 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 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

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

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Ба-

товсь�ій�Ніні�Анатоліївні�на�в�л.�П�хівсь�ій

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,11��а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва)���власність�для� індивід�-

ально�о�дачно�о�б�дівництва�та��аража�

(К-26118).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці
Скірко Людмилі Василівні на вул. Садовій, 53�а у Дарницькому

районі м. Києва для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 532/532 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Скірко Людмилі Василівні на вул. Садовій, 53�а у Дарницькому районі м. Києва
та додані документи, враховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури від 13.03.2015
№ 2307/0/12/27�15 (земельна ділянка за функціональним призначенням належить до зони зелених наса�
джень загального користування), 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:

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці

Оврамець Тамарі Миколаївні у Святошинському районі 
міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 548/548 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Оврамець Тамарі Миколаївні у Святошинському районі міста Києва та додані
документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земельного ко�
дексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподарського
призначення, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк�
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянці�Оврамець

Тамарі�Ми�олаївні���Святошинсь�ом��райо-

ні�міста�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)���влас-

ність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

р�д�(К-26140).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян-

�и� �ромадянці� С�ір�о� Людмилі� Василівні� на�

в�л.�Садовій,�53-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,03��а�(земельна�ділян�а��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва)�в

оренд��на�25�ро�ів�для�ведення�садівництва�(К-23777).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Ватченко Людмилі Григорівні на вул. Миколи Трублаїні, 102 

у Святошинському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 526/526 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Ватченко Людмилі Григорівні на вул. Миколи Трублаїні, 102 у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, у зв’язку з відсутністю нотаріально посвідченої письмової згоди земле�
користувача на вилучення земельної ділянки, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Зако�
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав�
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

земельної�ділян�и��ромадянці�Ватчен�о�Люд-

милі�Гри�орівні�на�в�л.�Ми�оли�Тр�блаїні,�102

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,04��а�(земельна�ділян�а��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва)���власність�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д�(К-21180).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Оврамець Олені Анатоліївні 
у Святошинському районі міста Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 546/546 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Оврамець Олені Анатоліївні у Святошинському районі міста Києва та додані до�
кументи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земельного кодек�
су України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподарського при�
значення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк�
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Ов-

рамець�Олені�Анатоліївні���Святошинсь�о-

м��районі�міста�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва)���власність�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26142).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці

Довженко Юлії Вікторівні у Святошинському районі міста Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 544/544 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Довженко Юлії Вікторівні у Святошинському районі міста Києва та додані доку�
менти, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земельного кодексу
України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподарського призна�
чення, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Дов-

жен�о�Юлії�Ві�торівні���Святошинсь�ом�

районі�міста�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�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-26145).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці

Крумковській Ганні Василівні у Святошинському районі 
міста Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 542/542 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Крумковській Ганні Василівні у Святошинському районі міста Києва та до�
дані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земель�
ного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподар�
ського призначення, керуючись статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

земельної�ділян�и��ромадянці�Кр�м�овсь�ій

Ганні�Василівні���Святошинсь�ом��районі�міс-

та�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а�(зе-

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

торіальної��ромади�міста�Києва)���власність

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

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

(К-26137).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Мітцукову Івану Євгенійовичу у межах м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 540/540 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Мітцукову Івану Євгенійовичу у межах м. Києва та додані документи, на
виконання постанови Вищого адміністративного суду України від 25.11.2015 № К/800/7882/15 та зважаючи
на те, що до клопотання не додано графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування зе�
мельної ділянки, керуючись статтями 9, 118, 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Міт-

ц��ов��Іван��Єв�енійович����межах�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,10��а�(земель-

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

ріальної��ромади�міста�Києва)���власність

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

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

р�д�(К-26074).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 536/536 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському районі м. Ки�
єва та додані документи, враховуючи те, що відповідно до пункту 6 статті 118 Земельного кодексу України
немає згоди землекористувача (архівна довідка Києво�Святошинської районної державної адміністрації
від 01.03.2005 № 137) та категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жу�
ляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони корис�
туються, іншим громадянам, 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.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

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

земельної�ділян�и��ромадянин��Матвійч���

Оле�сандр��Володимирович����Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,08

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

територіальної��ромади�міста�Києва)���влас-

ність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

р�д�(К-26111).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Балог Зоряні Степанівні у м. Києві 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд
Рішення Київської міської ради № 538/538 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Балог Зоряні Степанівні у м. Києві та додані документи, на виконання поста�
нови Київського апеляційного адміністративного суду від 28.10.2014 у справі № 826/9858/14 та зважаючи
на те, що до клопотання не додано графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування зе�
мельної ділянки, керуючись статтями 9, 118, 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне�
сення 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», 
Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Ба-

ло��Зоряні�Степанівні���м.�Києві�орієнтов-

ною�площею�0,10��а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності� територіальної� �ро-

мади�міста�Києва)���власність�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

�� , � �осподарсь�их� б�д івель� і � спор�д�

(А-21633).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину Банітову Миколі Володимировичу,
члену садівничого товариства «Спутник» 

Харківського району м. Києва, 
у приватну власність земельної ділянки 

для ведення садівництва на вул. 105�й Садовій, діл. 28 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 380/380 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

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

ведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Бані-

тов��Ми�олі�Володимирович�,�член��садівничо-

�о�товариства�«Сп�тни�»�Хар�івсь�о�о�район�

м.�Києва,�для�ведення�садівництва�на�в�л.�105-

й�Садовій,�діл.�28���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�ате�орія�земель —�землі�сільсь�о�оспо-

дарсь�о�о�призначення,�справа�№�А-21500).

2.�Передати��ромадянин��Банітов��Ми�олі�Во-

лодимирович�,�член��садівничо�о�товариства

«Сп�тни�»�Хар�івсь�о�о�район��м.�Києва,�за��мо-

ви�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���приват-

н��власність�земельн��ділян���площею�0,0431

�а�(�адастровий�номер�8000000000:90:898:0051)

для�ведення�садівництва�на�в�л.�105-й�Садовій,

діл.�28���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Банітов��Ми�олі�Володими-

рович�,�член��садівничо�о�товариства�«Сп�т-

ни�»�Хар�івсь�о�о�район��м.�Києва:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

від�22.09.2014�№ 9174/0/12/19-14,�Головно�о

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

22.01.2015�№ 19-26-0.3-698/2-14.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Максимовій Валентині 
Володимирівні, члену громадської організації 

садівницького товариства «Фронтовик» 
Солом’янського району м. Києва, земельної 

ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 105 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 400/400 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

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

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Ма�-

симовій�Валентині�Володимирівні,�член���ро-

мадсь�ої�ор�анізації�садівниць�о�о�товариства

«Фронтови�»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�105

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�сільсь�о�осподарсь�о�о�при-

значення,�справа�А-21736).

2.�Передати��ромадянці�Ма�симовій�Вален-

тині�Володимирівні,�член���ромадсь�ої�ор�ані-

зації�садівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»

Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���приватн�

власність�земельн��ділян���площею�0,0600��а

(�адастровий�номер�8000000000:72:488:0505)

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�105

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Ма�симовій�Валентині�Воло-

димирівні,�член���ромадсь�ої�ор�анізації�садів-

ниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о-

�о�район��м.�Києва:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Де-

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

23.01.2015�№ 364/0/12/19-15,�Головно�о��прав-

ління�Держзема�ентства���м.�Києві�від�25.03.2015

№ 19-26-0.3-4094/2-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

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

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання І сесії 
Київської міської ради VIII скликання 07.07.2016

Рішення Київської міської ради № 554/554 від 7 липня 2016 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд���денно�о�пленарно�о�засі-

дання�І�сесії�Київради�VIII�с�ли�ання�07.07.2016

та�і�питання:

1.�Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор�а-

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�внесення�змін�до�Про�рами�е�ономіч-

но�о�і�соціально�о�розвит���міста�Києва�на�2016

рі�,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�22��р�дня�2015�ро���№ 60/60.

3.�Про�дея�і�питання�здійснення�державно-

приватно�о�партнерства�в�місті�Києві.

4.�Про�затвердження�до�овор��між�Київсь�ою

місь�ою�радою�та�Ходосівсь�ою�сільсь�ою�ра-

дою�Києво-Святошинсь�о�о�район��Київсь�ої�об-

ласті.

5.�Про�затвердження�до�овор��іпоте�и.

6.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.12.2015�№ 25/25

«Про�затвердження�план��діяльності�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�під�отов�и�прое�тів�ре��ляторних

а�тів�на�2016�рі�».

7.�Про�затвердження�Положення�про�стим�-

лювання�впровадження�енер�оефе�тивних�захо-

дів���ба�ато�вартирних�б�дин�ах�шляхом�відш�о-

д�вання�частини��редитів.

8.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�19.06.2014�ро���№ 9/9�«Про�затвер-

дження�Положення�про�постійні��омісії�Київсь�ої

місь�ої�ради».

9.�Про�затвердження�обов’яз�ово�о�перелі��

інформації�для�п�блі�ації�на�офіційном��веб-сай-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�на�офі-

ційних�веб-сайтах�с�б’є�тів��осподарювання��о-

м�нальної�власності�міста�Києва.

10.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��омітет

«В�лиця�«Хрещати�,�27»���Печерсь�ом��районі

м.�Києва.

11.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��омітет

«В�лиця�Урлівсь�а,�36-а»���Дарниць�ом��районі

м.�Києва.

12.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��омітет

«Пров�ло��Вино�радний,�1/11»���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва.

13.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 531/531�«Про�за-

твердження�спис���присяжних�Дніпровсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Києва».

14.�Про�продовження�чинності�Про�рами�роз-

вит���зеленої�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��он-

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

тральній�частині�міста.

15.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній�ді-

лянці�на�розі�в�лиці�М.�Донця�та�проспе�т��Від-

радно�о�в�Солом’янсь�ом��районі�міста�Києва.

16.�Про�введення�мораторію�на�вир�б���зеле-

них�насаджень���межах�природно-заповідно�о

фонд��міста�Києва.

17.�Про�звернення�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої

ради�до�Президента�У�раїни�та�Верховної�Ради

У�раїни.

18.�Про�надання�з�оди�на�безоплатне�прий-

няття�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�цілісних�майнових��омпле�-

сів.

19.�Про�створення�тимчасової��онтрольної��о-

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и�ді-

яльності�автозаправних�станцій�(в�том��числі��а-

зових)�на�території�міста�Києва.

20.�Про�створення�тимчасової��онтрольної��о-

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�щодо�перевір�и�до-

тримання�за�онності�при�проведенні�б�дівель-

них�чи�ремонтних�робіт�на�об’є�тах,�що�мають

стат�с�пам’ято��архіте�т�ри,�містоб�д�вання�та�іс-

торії�місцево�о�значення.

21.�Про�створення�тимчасової��онтрольної��о-

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и

правомірності�здійснення�надб�дови�на�щойно

виявленом��об’є�ті���льт�рної�спадщини�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Т�р�енєвсь�а,�55�та�право-

мірності�ви�онання�б�дівельних�робіт�власни�а-

ми��вартир�N№ 1,�З,�39,�40,�45,�47�на�об’є�ті

��льт�рної�спадщини�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Хрещати�,�23.

22.�Про�Ре�ламент�Київсь�ої�місь�ої�ради.

23.�Про�затвердження�Положення�про�Прези-

дію�Київсь�ої�місь�ої�ради.

24.�Про�визначення�розмір��стат�тно�о��апі-

тал���ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�(від�22.03.2016�№ 08/231-

1414/ПР).

25.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київради�від

21.04.2015�№ 415/1280�«Про�затвердження�По-

ложення�про�оренд��майна�територіальної��ро-

мади�міста�Києва»�(від�23.03.2016�№ 08/231 —

1417/ПР).

26.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�25.02.2016�№ 08/231-1128/ПР).

27.�Про�внесення�змін���додат�и�1,�2�та�3�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011

ро���№ 30/5417�«Про�зарах�вання�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

за�інчених�б�дівництвом�об’є�тів��ом�нально�о

призначення»�(від�16.03.2016�№08/231-1352/ПР).

28.�Про�демонтаж�та�списання�основних�за-

собів,�я�і�належать�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�(від�03.02.2016

№ 08/231-65 5/ПР).

29.�Про�списання�шляхом�продаж��транспорт-

них�засобів,�я�і�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�пе-

реб�вають�на�балансі��ом�нальної�ор�анізації

«Київмедспецтранс»�(від�29.02.2016�№ 08/231-

1160/ПР).

30.�Про�дозвіл�на�списання�незавершених��а-

пітальних�інвестицій,�що�належать�до��ом�наль-

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

єва�(від�04.09.2015�№ 08/231-2163/ПР).

31.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�примі-

щень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�05.05.2016�№ 08/231-2056/ПР).

32.�Про�надання�дозвол��на�списання�основ-

них�засобів,�я�і�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�(від

05.04.2016�№ 08/231-1626/ПР).

33.�Про�визнання�та�им,�що�втратило�чинність,

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�січня�2015

ро���№ 27/892�«Про�передач��в�оренд��нежит-

лових�приміщень��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�єдиним�претенден-

там�на�право�оренди»�(від�05.05.2016�№ 08/231-

2064/ПР).

34.�Про�внесення�змін�до�додат�а�до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�2�червня�2015�ро��

№594/1458�«Про�передач��в�оренд��без�прове-

дення��он��рс��нежитлових�приміщень��ом�наль-

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

єва»�(від�05.05.2016�№ 08/231-2058/ПР).

35.�Про�визначення�розмір��стат�тно�о��апі-

тал���ом�нально�о�підприємства�«Дарниць�ий

медичний�центр»�(від�05.05.2016�№ 08/231-

2057/ПР).

36.�Про�надання�дитячій��лінічній�лі�арні�№ 6

Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва�земельної�ді-

лян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�ді-

вель�дитячої��лінічної�лі�арні�№6�на�в�л.�Терещен-

�івсь�ій,�23-25/10���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-22167).

37.�Про�передач��земельної�ділян�и��ромадя-

нам�Адамен���Оле�сандр��Станіславович��та�Ада-

мен�о�Віті�Оле�сандрівні�для�ре�онстр��ції�не-

житлових�б�дівель�з�подальшим�б�дівництвом,

е�спл�атацією�та�обсл��ов�ванням�адміністра-

тивно-с�ладсь�о�о��омпле�с��на�в�л.�Павла�Ди-

бен�а,� 8� в�Оболонсь�ом�� районі�м.� Києва�

(Д-7225).

38.�Про�передач��товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Спорт�Інвест�Сістем»�земельної

ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��о-

мерційно�о�центр����пров.�Західном�,�4�(літ.�Б)��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21469).

39.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БУДІВЕЛЬНА�КОМ-

ПАНІЯ�«МІСЬКЖИТЛОБУД»�земельної�ділян�и�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ш�оли-сад�а�на

в�л.�Голосіївсь�ій,�13-����Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�(Д-7300).

40.�Про�передач��КОМПАНІЇ�ГРАНД�ІНВЕСТ

ЕНД�ФАЙНЕНС�ІНК�(GRANDE�INVEST�&�FINANCE

INC.)�земельної�ділян�и�для�ре�онстр��ції�нежит-

лово�о�б�дин���під�житловий��омпле�с�з�пар�ін-

�ом�та�вб�дованими�приміщеннями��ромадсь�о-

�о�призначення�на�в�л.�Мечни�ова,�16�(літ.�А’)��

Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7280).

41.�Про�передач��товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ТЕЛЕОДИН»�та�ТОВ�«PTM-УКРА-

ЇНА»�земельної�ділян�и�для�обсл��ов�вання�та

е�спл�атації�адміністративної�б�дівлі�з�телевізій-

ною�ст�дією�на�в�л.�Оле�а�Кошово�о,�2-б���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7303).

42.�Про�передач��земельної�ділян�и�ПУБЛІЧНО-

МУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КРЕДІ�АГРІ-

КОЛЬ�БАНК»�та�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«КОМЕРЩЙНИЙ�БАНК�«ФІНАНСО-

ВИЙ�ПАРТНЕР»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�адміністративної�б�дівлі�бан���на�в�л.�Во-

лодимирсь�ій,�23-а���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-22169).

43.�Про�передач��земельних�діляно��приватно-

м��а�ціонерном��товариств��«Дніпровсь�ий�ри-

но�»�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�рин�о-

во�о��омпле�с��на�в�л.�Поп�дрен�а,�5���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Щ-1082).

44.�Про�передач��земельної�ділян�и�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«ІСТРЕЙТ»�для�ре�онстр��ції�та�обсл��о-

в�вання�ма�азин��продовольчих�та�непродо-

вольчих�товарів�на�в�л.�А�адемі�а�Доброхо-

това,�16���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-7209).

45.�Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«КОНЦЕРН�ГАЛНАФТОГАЗ»�зе-

мельних�діляно��для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�автомий�и�та�б�дівлі�майново�о��омпле�с�

(автозаправної�станції)�на�просп.�Генерала�Ва-

т�тіна,�5���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-

22332).

46.�Про�передач��земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«АПЕЛЬСИН»

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��афе�на�в�л.

Маршала�Малиновсь�о�о,�23�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва.�(А-22408).

47.�Про�поновлення�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ПЕРШИЙ�УКРАЇНСЬКИЙ

МІЖНАРОДНИЙ�БАНК»�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації

адміністративно�о�б�дин���на�в�л.�Андріївсь�ій,�4

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

до�ньо�о�(А-19147).

48.�Про�поновлення�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КАРЛСБЕРГ�УКРАЇНИ»�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�пивоварно-

�о�завод��на�в�л.�Червонопрапорній,�135,�135-а,

137���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�та�внесен-

ня�змін�до�ньо�о�(А-21237).

49.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Дніпровсь�а�Рив’єра»�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян�и�для�ор�анізації�б�-

дівельних�робіт�в��рочищі�Оболонь�на�в�л.�Бо�а-

тирсь�ій,�на�північ�від�зато�и�Верблюд�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-21126).

50.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ОКЕАН»�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�тор�овельно-офісно�о�центр��на

в�л.�Уриць�о�о,�1-а���Солом’янсь�ом��районі�м.

Києва�(А-21605).

51.�Про�поновлення�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ФУТБОЛЬНИЙ�КЛУБ

«ДИНАМО�«КИЇВ»�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�теніс-

них��ортів�на�в�л.�Михайла�Гр�шевсь�о�о,�1-б��

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

до�ньо�о�(А-20124).

52.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Терра+»�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�виробничих�нежитлових�б�дин�ів�на�в�л.

Бережансь�ій,�6-а�та�6-б�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21533).

53.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Дніпровсь�а�Рив’єра»�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян�и�для�ор�анізації�б�-

дівельних�робіт�в��рочищі�Оболонь�на�в�л.�Бо�а-

тирсь�ій,�на�північ�від�зато�и�Верблюд�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-21127).

54.�Про�поновлення�малом��приватном��підпри-

ємств��«Мрія-93»�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�о-

вельно-поб�тово�о��омпле�с��на�в�л.�Миропіль-

сь�ій,�13-б�(літера�А)���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-22070).

55.�Про�продаж�земельної�ділян�и�товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«ОБ’ЄДНАННЯ

УКРАЇНСЬКИХ�ІНВЕСТИЦІЙ»�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративних�приміщень�на

в�л.�Березня�івсь�ій,�8-а���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(Є-1313).

56.�Про�продаж�земельної�ділян�и�приватно-

м��підприємств��«КВО-Д»�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�тор�ово-поб�тово�о��омпле�с��на

в�л.�Василя�Ст�са,�22/1�(літ.�А)���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Є-0808).

57.�Про�продаж�земельної�ділян�и��ромадян-

ці�Черноті�Наталії�Володимирівні�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�павільйон�

на�в�л.�Андрія�Малиш�а,�3-д���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва�(Є-1298).
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58.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1310).

59.�Про�продаж�земельних�діляно��або�права

оренди�на�них�на�земельних�тор�ах�(а��ціоні)�для

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

земно-надземно�о�пар�ін���з�об’є�тами�соціаль-

но-поб�тово�о�обсл��ов�вання�населення�на

просп.�Петра�Гри�орен�а,�3-����Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�(Є-1311).

60.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1293).

61.�Про�затвердження�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�Міністерств�

вн�трішніх�справ�У�раїни�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання���ртожит���на�в�л.�Івана�Климен�а,

24���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6984).

62.�Про�передач���ромадянці�Ободовсь�ій�Ві�-

торії�Ві�торівні���власність�земельної�ділян�и�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

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

сь�ій,�2-6���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-7898).

63.�Про�передач���ромадянці�Одарич�Наталії

Оле�сандрівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило-

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

в�л.�Залежній,�12-в���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21324).

64.�Про�передач���ромадянці�Мельни��Наталії

Вадимівні���приватн��власність�земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�-

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

Вітавсь�ій,�9-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

(А-13368).

65.�Про�передач���ромадянці�Смирновій�Лідії

Василівні,�член���ромадсь�ої�ор�анізації�садів-

ниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о-

�о�район��м.�Києва,�земельної�ділян�и�для�ве-

дення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�109���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21997).

66.�Про�передач���ромадянин��Короб���Сер-

�ію�Ві�торович����приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жи-

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

на�Столичном��шосе,�31-а���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-13906).

67.�Про�передач���ромадянці�Рибальчен�о�Ві-

рі�Оле�сандрівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д�на�в�л.�Вітавсь�ій,�53-б���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-19585).

68.�Про�передач���ромадянці�Рибальчен�о�На-

дії�Анатоліївні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д�на�в�л.�Вітавсь�ій,�53-в���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-19587).

69.�Про�передач���ромадянин��Рибальчен��

Сер�ію�Анатолійович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Вітавсь�ій,�53-а���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-19586).

70.�Про�передач���ромадянці�О�ановсь�ій�Алі-

ні�Володимирівні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

р�д�на�в�л.�Сільсь�ій,�10-а���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-213 80).

71.�Про�передач���ромадянин��Кисельов��Во-

лодимир��Анатолійович��земельної�ділян�и�для

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

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

сь�ій,�12-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(А-21861).

72.�Про�передач���ромадянин��Матвієн���Ва-

дим��Ми�олайович�,�член���ромадсь�ої�ор�аніза-

ції�садівниць�о�о�товариства�«Фронтови�»�Соло-

м’янсь�о�о�район��м.�Києва,�земельної�ділян�и�для

ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�114���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22054).

73.�Про�передач���ромадянин��Ананін��Андрію

Оле�сійович����приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило-

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

в�л.�Ват�тіна,�15-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-10956).

74.�Про�передач���ромадянин��Денисен���Юрію

Вадимович����приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило-

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

в�л.�Вітавсь�ій,�11-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-11360).

75.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянам�Чефрановій�Тетяні�Гри�орівні,�Денисен-

�о�Ірині�Валентинівні�та�Ци�ан���Оле�сандр��Ми-

�олайович��для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

р�д�на�в�л.�Ва��ленч��а,�47���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9047).

76.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��К�цю�Сер�ію�Петрович��для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(присадибна�ділян-

�а)�на�в�л.�Щерба�ова,�2-����Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�(П-9333).

77.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Степановій�Олені�Віталіївні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.�Го�оля,

28���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9231).

78.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянам�Ні��лін��І�орю�Андрійович��та�Колесни-

���Володимир��Борисович��для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Я�ідній,�9���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�(П-9296).

79.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Костю���Сер�ію�Анатолійович��для�б�-

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

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

бітній,�10���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�

(П-9283).

80.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадян�ам�Очимовсь�ій�Валентині�Петрівні�та�Пи-

ро��Олені�Петрівні�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Ла�реатсь�ій,�25���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�(П-9176).

81.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Черниш�Надії�Михайлівні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

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

17-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9312).

82.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Тасі�О�сані�Володимирівні�для�б�дівниц-

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

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Коцюбинсь�о-

�о,�12-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9220).

83.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Тр�біциній�Людмилі�Володимирівні�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���4-м��пров.�Іва-

на�Фран�а,�33���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9199).

84.�Про�приватизацію��ромадянці�Харіній�Ал-

лі�Володимирівні�земельної�ділян�и�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

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

ній,�86-����Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9148).

85.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Сафоновій�Оле�сандрі�Геннадіївні�для

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

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

боловець�ій,�41-є���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9157).

86.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянам�Бобровсь�ій�Надії�Юхимівні�та�Грищен-

�о�Людмилі�Гри�орівні�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Квіт�и-Основ’янен�а,�6��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9404).

87.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Моз�овом��Станіслав��Федорович��для

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

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

сь�овій,�14���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�

(П-9271).

88.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�28.08.2008�№ 135/135�«Про�за-

твердження�перелі���земельних�діляно�,�призна-

чених�для�продаж��на�земельних�тор�ах�(а��ціо-

нах�з�продаж��земельних�діляно��або�права�їх

оренди)�під�заб�дов�»�(Є-1314).

89.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�20.09.2012�№200/8484�«Про�ви-

значення�перелі���земельних�діляно��для�опра-

цювання�можливості�продаж��їх�на�земельних

тор�ах»�(Є-1315).

90.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�16�березня�2006�ро���№316/3407

«Про�затвердження�перелі���земельних�діляно�,

призначених�для�продаж��на�земельних�тор�ах�(а��-

ціонах�та��он��рсах)�під�заб�дов�.�(Доп.�К�тня��

С.�В.)

91.�Про�надання�з�оди�на�розроблення�тех-

нічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ�

земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КОМФОРТ�МАРКЕТ�ЛЮКС»

на�перетині�в�л.�Червоно�вардійсь�ої�та�в�л.�Чер-

вонот�аць�ої���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня� тор�овельно-розважально�о� �омпле�с��

(К-26316).

92.�Про�по�одження�технічної�до��ментації�із

земле�строю�щодо�поділів�земельних�діляно��на

в�л.�Маршала�Малиновсь�о�о,�8�та�8-а�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�ТОВАРИСТВУ�З�ОБ-

МЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СОТО»�для�б�-

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

но-житлово�о�центр��та�для�влашт�вання�спор-

тивних�та�і�рових�майданчи�ів�та�причал��з�чов-

новою�станцією�(А-21920).

93.�Про�по�одження�технічної�до��ментації�із

земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и�на

б�льв.�Лесі�У�раїн�и.�7-9���Печерсь�ом��районі�

м.�Києва�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВА-

РИСТВУ�«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»�для�б�дівництва

житлово�о�б�дин���із��омпле�сом�об’є�тів��ромад-

сь�о�о�обсл��ов�вання�та��ритими�автостоян�а-

ми�(А-21835).

94.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Дніпровсь�а�плодоовочева�база»�на�в�л.�Ка-

ховсь�ій,�64���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�майно-

во�о��омпле�с��з�метою�перероб�и�та�збері�ан-

ня�плодоовочевої�прод��ції�(К-26274).

95.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�державном��підприємств��«Антонов»�на

в�л.�Генерала�Вітр��а,�3-а���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівель�і�спор�д�ДНЗ�№ 266�(К-25596).

96.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�державном��підприємств��«Антонов»�на

в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�3���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівель�і�спор�д�ДНЗ�№ 229�(К-25594).

97.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�приватном��а�ціонерном��товариств�

«OTIC»�на�в�л.�Чистя�івсь�ій,�32���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�облашт�вання�та�е�спл�-

атації�основних,�підсобних�і�допоміжних�б�дівель

і�спор�д�підприємств�переробної,�машиноб�дів-

ної�та�іншої�промисловості�(К-23132).

98.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Прайм�б�дінвест»�на�в�л.�Кі�відзе,�10-а���Пе-

черсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративної�б�дівлі�(К-25759).

99.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Інформаційно-юридична�сл�жба�«Альфа»�на

в�л.�Ми�оли�Василен�а,�7-а���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівель�адміністративної�б�дівлі�(К-24670).

100.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�Національном��транспортном���ніверси-

тет��на�в�л.�Кі�відзе,�36-42���Печерсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

�чбово-бібліотечно�о��орп�с�,�спорт�омпле�с�,

��ртожит�ів,�допоміжних�б�дівель�та�спор�д��ні-

верситет��(К-26296).

101.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�Державном��підприємств��«На��ово-тех-

нічний�центр�«Плазмотрон»�Інстит�т��еле�тро-

зварювання�ім.�Є.�О.�Патона�Національної�а�а-

демії�на���У�раїни»�на�в�л.�Ежена�Потьє,�9-а��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�ата-

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

тративно�о�та�на��ово-виробничо�о�призначен-

ня�(К-24551).

102.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�Міністерств��оборони�У�раїни�на�в�л.�Бо-

риспільсь�ій���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно-

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�війсь�ово�о�міс-

теч�а�№ 87�(К-24835).

103.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Дарниць�о�о�район��

м.�Києва�на�перетині�в�л.�Михайла�Дра�оманова

та�в�л.�Анни�Ахматової���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�для�облашт�вання,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�зелених�насаджень�(с�вер�)�(К-24667).

104.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��«Святошин-

сь�е�лісопар�ове��осподарство»�на�Гостомель-

сь�ом��шосе�(від�КП�3,2��м,�прими�ає�до�лісо-

во�о��вартал��22�Київсь�о�о�лісництва�Святошин-

сь�о�о�лісопар�ово�о��осподарства)���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�ведення�лісово�о��ос-

подарства�(К-25504).

105.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��«Святошин-

сь�е�лісопар�ове��осподарство»����варталі�89

Святошинсь�о�о�лісництва�Святошинсь�о�о�лі-

сопар�ово�о��осподарства�(напроти�т�ристич-

но�о��омпле�с��«Пролісо�»�на�просп.�Перемо�и,

139)���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�для�ве-

дення�лісово�о��осподарства�(К-25505).

106.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�п�блічном��а�ціонерном��товариств��«За-

вод�«Мая�»�на�просп.�Мос�овсь�ом�,�8�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�для�ре�онстр��ції�та

обсл��ов�вання�адміністративно-виробничої�б�-

дівлі�(К-26187).

107.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район��

м.�Києва�на�в�л.�Ми�оли�Лавр�хіна,�7-б���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�для��тримання�та�бла-

�о�строю�зелених�зон�і�зелених�насаджень,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�території�(К-25558).

108.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Зої�Гайдай,�10-10-в�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�для�створення

озеленених�територій�за�ально�о��орист�ван-

ня�(К-25789).

109.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Оболонсь�о�о�район��

м.�Києва�на�в�л.�Героїв�Дніпра,�53-55�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�створення�озелене-

них�територій�за�ально�о��орист�вання�(К-25793).

110.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�район�

на�перетині�в�л.�Глибочиць�ої�та�в�л.�Л��’янів-

сь�ої���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�для�озе-

ленення�території�за�ально�о��орист�вання�

(К-25841).

111.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�п�блічном��а�ціонерном��товариств��«Не-

р�хомість�столиці»�на�в�л.�Інстит�тсь�ій,�28���Пе-

черсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�існ�ючої�адміністративної�б�дів-

лі�(К-24618).

112.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�а�ціонерном��товариств��«ЛІТОКОЛ�

С.�П.�А.»�(LITOKOL�S.�P.�A.)�на�в�л.�Андрія�Б�бно-

ва,�18���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�для�ре-

�онстр��ції,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративно-с�ладсь�их�приміщень�(К-22409).

113.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«АТБ-ІНВЕСТ»�на�просп.�Мінсь�о-

м�,�4�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

пл�атації,�обсл��ов�вання�та�ре�онстр��ції�ма�а-
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зин��продовольчих�та�непродовольчих�товарів

(К-26688).

114.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�тех-

нічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�вста-

новлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�в

нат�рі�(на�місцевості)�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ� ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ� «ІСТРЕИТ»� на�

в�л.�Оле�сандра�Саб�рова,�20-а���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�ма�азин��продовольчих�товарів�та�не-

продовольчих�товарів�(К-26606).

115.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�РЕЛІГІЙНІЙ�ОРГАНІЗАЦІЇ�«РЕЛІГІЙНА�ГРО-

МАДА�НА�ЧЕСТЬ�СВЯТИТЕЛЯ�НЕКТАРІЯ�ЕГІН-

СЬКОГО�УКРАЇНСЬКОЇ�ПРАВОСЛАВНОЇ�ЦЕРКВИ

В�ОБОЛОНСЬКОМУ�РАЙОНІ�М.�КИЄВА»�на�

в�л.�Бо�атирсь�ій�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�цер�ви�(К-25985).

116.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�НАЦІОНАЛЬНОМУ�ЮРИДИЧНОМУ�УНІ-

ВЕРСИТЕТУ�ІМЕНІ�ЯРОСЛАВА�МУДРОГО�на�в�л.

Металістів,� 17� �� Солом’янсь�ом�� районі�

м.�Києва�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

���з�нежитловими�(вб�дованими)�приміщення-

ми —�навчально�о��орп�с��(К-26351).

117.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�Центральном��спортивном���омпле�с�

Комітет��з�фізично�о�виховання�та�спорт��Мініс-

терства�освіти�і�на��и�У�раїни�на�о.�Долобець-

�ий���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�водно-спортивної�бази

(К-25514).

118.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«ВТП�ЛАНГОРА»�на�в�л.�Сирець-

�ій,�33���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�-

дівництва,�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�об’є�-

тів�дорожньо�о�сервіс��із�знесенням�в�межах�чер-

воних�ліній�б�дівель�та�спор�д�та�влашт�вання

в’їздів,�виїздів�(К-26395).

119.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Л�жець�ом��Єв�ен��Рома-

нович��на�в�л.�52-ій�Садовій,�діл.�61���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�ведення�садівництва

(К-23042).

120.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Дер�а�сов��Сер�ію�Михай-

лович��на�в�л.�Тепличній���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

р�д�(К-26309).

121.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Сидорен�о�Владиславі�Оле�-

сандрівні�на�в�л.�Кірова,�49���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

р�д�(К-25969).

122.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Клєнніць�ій�Ларисі�Іванівні�на

в�л.�90-ій�Садовій,�діл.�97���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�ведення��оле�тивно�о�садівниц-

тва�(К-22646).

123.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Петрині�Ірині�Іванівні�на�

в�л.�Війсь�овій,�26���Голосіївсь�ом��районі�

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

ража�(К-23550).

124.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Левашов��І�орю�Анатолі-

йович��на�в�л.�Деміївсь�ій,�12-з���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-26152).

125.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Г�щин��Артем��Єв�енови-

ч��на�в�л.�Національної�Гвардії,�27-а���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�ведення�садівництва

(К-25612).

126.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Ільниць�ом��Ед�ард��Ста-

ніславович��на�просп.�Оболонсь�ом�,�29�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�нежитлової�б�дівлі�тор�овельно-

�о�призначення�з�подальшою�ре�онстр��цією�

(К-24826).

127.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Шал�н�Оле�сандрі�Сер�іївні

на�в�л.�Шевчен�а,�112-а���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

р�д�(К-23262).

128.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�У�риню��Марії�Петрівні���

пров.�До��чаєвсь�ом�,�18���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

р�д�(К-24016).

129.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��У�риню���Бо�дан��Бо�да-

нович����Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-24783).

130.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��У�риню���Тарас��Бо�дано-

вич��на�в�л.�Тепличній���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

р�д�(К-24370).

131.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Неженець�Ніні�Леонідівні�на

в�л.�Пржевальсь�о�о,�4-а���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

р�д�(К-26029).

132.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Король�овій�Олені�Валеріїв-

ні�на�в�л.�Совсь�ій,�25���Солом’янсь�ом��районі

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

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

(К-26054).

133.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Г�ль���Віталію�Васильови-

ч��на�в�л.�Шевчен�а,�144-а���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-26654).

134.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянці�Семеновій�Світлані�Мар-

тинівні�на�в�л.�Я�ідній,�60/7�«О»���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-24523).

135.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Ц�пр�н��Петр��Фе-

дорович��на�в�л.�Я�ідній,�60/1�«Е»���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�(К-24517).

136.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянці�Шаповал�Людмилі

Давидівні�на�в�л.�Я�ідній,�60/7�«Ж»���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�(К-24520).

137.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Матвійч���

Оле�сандр��Володимирович����Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�(К-26110).

138.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Самойлен���Ві�то-

р��Володимирович��на�в�л.�П�хівсь�ій���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�індивід�ально�о�дач-

но�о�б�дівництва�та��аража�(К-26134).

139.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и�Івохін��Дмитр��Єв�енович��на

в�л.�П�хівсь�ій���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

для�індивід�ально�о�дачно�о�б�дівництва�та��ара-

жа�(К-26122).

140.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Плотні�ов��Іван�

Ми�олайович��на�в�л.�П�хівсь�ій���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�індивід�ально�о�дачно�о

б�дівництва�та��аража�(К-26127).

141.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Г�щин��Артем��Єв-

�енович��на�в�л.�При�ордонній,�2���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�ведення�садівництва�

(К-24341).

142.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и�Київсь�ом���ом�нальном��ви-

робничом��підприємств��«Місь�паливо»�на�

в�л.�Вели�а�Кільцева���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва�для�розміщення�та�е�спл�атації�авто-

заправно�о��омпле�с��(АЗК)�(К-26165).

143.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и�КИЇВСЬКОМУ�КОМУНАЛЬНОМУ

ВИРОБНИЧОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«МІСЬКПАЛИ-

ВО»�на�перетині�в�л.�Маршала�Греч�а�та�просп.

Правди���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�для�роз-

міщення�та�е�спл�атації�автозаправочно�о��ом-

пле�с��(АЗС)�(К-26044).

144.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��аражно-б�дівельном���оопера-

тив��«СХІД-ІІ»�на�в�л.�Озерній,�5�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�автостоян�и�постійно�о�схо-

в��автотранспорт��(К-25872).

145.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Матвійч����Оле�-

сандр��Володимирович����Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

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

р�д�(К-26107).

146.�Про�відмов���ромадянці�Гол�б�Світлані

Оле�сіївні���наданні�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д�(А-21882).

147.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Плотні�ов��Ми�о-

лі�Є�орович��на�в�л.�П�хівсь�ій���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�для�індивід�ально�о�дачно�о�б�-

дівництва�та��аража�(К-26119).

148.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Н��єн�Ч�н��Вьєт�на

в�л.�Донсь�ій,�21-а���Солом’янсь�ом��районі�

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

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

(К-26010).

149.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Пла�сію�Петр��Ми-

хайлович��на�в�л.�Кадетсь�ий��ай�та�в�л.�Івана

П�люя���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�ве-

дення�садівництва�(К-26102).

150.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Пла�сію�Петр��Ми-

хайлович��на�в�л.�Кадетсь�ий��ай�та�в�л.�Івана

П�люя���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�ве-

дення�садівництва�(К-26103).

151.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Матвієн���Андрію

Андрійович��на�в�л.�П�хівсь�ій���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�для�індивід�ально�о�дачно�о�б�-

дівництва�та��аража�(К-26133).

152.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Мороз��Іван��Ана-

толійович����мі�рорайоні�Ж�ляни���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�(К-26018).

153.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Кондратен���Арте-

м��Петрович��на�в�л.�Я�ідній,�60/1-й���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�та�спор�д�(К-24518).

154.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянин��Фомчен���Оле�-

сандр��Іванович��на�в�л.�Я�ідній,�60/1�«Й»���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-24516).

155.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянці�Лисаню��Інні�Воло-

димирівні�на�в�л.�Я�ідній,�60/7�«Н»���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�(К-24519).

156.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянці�Овчарен�о�Наталії

Володимирівні�на�в�л.�Я�ідній,�60/7�«Н»���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-24524).

157.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянці�Дашевсь�ій�Галині

Степанівні�на�в�л.�П�хівсь�ій���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�для�індивід�ально�о�дачно�о�б�-

дівництва�та��аража�(К-26130).

158.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

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

мельної�ділян�и��ромадянці�Катюшиній�Олені�Ми-

хайлівні�на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а�(в�л.�Польо-

ва)���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин����ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-26356).

159.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��За�и-

найл��Р�слан��Ми�олайович����м.�Києві�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(А-22129).

160.�Про�с�ас�вання�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�24.09.2015�№ 6/1909�«Про�розір-

вання�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�пло-

щею�0,9289��а�на�в�л.�Глибочиць�ій,�5���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва,���ладено�о�між

Київсь�ою�місь�ою�радою�та�Релі�ійним�Управ-

лінням�Цер�ви�Іс�са�Христа�Святих�Останніх

Днів�в�У�раїні�№ 91-6-00490�від�26.09.2005»�та

внесення�змін�до�до�овор��оренди�земельної

ділян�и.

161.�Інформація�заст�пни�а�начальни�а�Де-

партамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збере-

ження�природно�о�середовища —�начальни�а

�правління�з�надзвичайних�сит�ацій�Т�ач��а

Романа�Станіславовича�про�сит�ацію�та�на-

слід�и�для�Києва�від�забр�днення�річ�и�Остер,

що�впадає�в�річ���Десн�,�я�а�є�джерелом�пит-

ної�води�для�Києва.

162.�Про�внесення�змін�до�місь�ої�цільової

про�рами�«Соціальне�партнерство»�на�2016-

2018�ро�и�та�Поряд���відбор���ромадсь�их�ор-

�анізацій�для�надання�фінансової�підтрим�и�з

бюджет��міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�11�люто�о�2016

№ 89/89.

163.�Про�звернення�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�до�Президента�У�раїни�та�Верховної

Ради�У�раїни.

164.�Про�переймен�вання�в�лиць,�проспе�-

тів�та�пров�л�ів���місті�Києві.

165.�Про�спор�дження�пам’ятни�а�«Воїн�-доб-

ровольцю»�в�Деснянсь�ом��районі�міста�Києва.

166.�Про�встановлення�мараторію�(заборо-

ни)�на�введення�з�01�липня�2016�ро���в�дію

підвищення�цін�і�тарифів�для�населення�на�жит-

лово-�ом�нальні�посл��и�в�місті�Києві.

167.�Інформація�тимчасової��онтрольної��о-

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�вивчення

та�вре��лювання�б�дівництва�і�ви�ористання

земельних�діляно��на�в�л.�О.�Гончара,�17-23�

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про відмову у наданні дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 547 від 15 липня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек(
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон(
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ(
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Відмовити���наданні�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом

до�цьо�о�розпорядження����іль�ості�86�дозво-

лів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

15.07.2016�р.�№�547

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
яким відмовлено у наданні 

№ № дозвільної
справи

Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 01115$209977$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

72 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, на
розподільчій смузі біля
автобусної зупинки

2 01328$209986$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Плеханова, на транспортній
розв'язці з просп. Возз'єднання

3 01025$210050$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Райдужна, 5

4 01025$210052$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе (550 м за автобусною
зупинкою, напроти заводу, у
напрямку до Південного
мосту)

5 01025$210055$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шоссе (900 м за автобусною
зупинкою, напроти кінця
огорожі, у напрямку до
Південного мосту)

6 01025$210057$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 88

7 01025$210065$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно$Слобідська, 60 м від
Саперно$Слобідського проїзду
(напроти), у напрямку до
Південного мосту

8 01025$210061$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Миропільська, 3 /
вул.Братиславська, зі сторони
буд.№ 1 на вул. Миропільскій

9 01040$209980$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Оболонський, 2$в

10 01040$209976$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Деснянський район, вул.
Оноре де Бальзака / вул.
Градинська

11 01324$205743$111 ТОВ "ВП "Електронне світло" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

29,68 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 12

12 01305$210064$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Лариси Руденко / вул.
Олександра Мишуги

13 01305$210058$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе (300 м до АЗС "ТНК" у
напрямку до Південного
мосту)

14 01305$210053$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, вул.
Саперно$Слобідська, у
напрямку до Південного мосту

15 01025$209978$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно$Слобідська, у
напрямку до Південного мосту

16 01025$209975$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Олександра Сабурова / вул.
Електротехнічна, напроти
автостоянки

17 01025$209966$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Березняківська, 2 , в напрямку
до вул. Плеханова, на
розподільчому трикутнику

18 01023$210062$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Петра Запорожця / вул.
Курнатовського

19 01023$210056$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Березняківська / просп.
Возз'єднання, в напрямку від
вул. Серафимовича

20 01023$210060$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дніпровський район,
Харківське шосе, 15

21 01113$209971$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Солом'янський район,
просп. Валерія
Лобановського
(Червонозоряний), 102,
напроти

22 01104$210944$111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Подільський район, просп.
Свободи / просп. Порика
Василя (на клумбі)

23 01030$210943$111 ТОВ "Українська
реклама"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,6476 Голосіївський район, вул.
Короленківська, 101

24 01323$000211248$
111

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
36$38

25 01030$000211059$
111

ФО$П Стешенко Вячеслав
Олександрович

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Дарницький район, вул.
Тростянецька /вул.
Ревуцького, 23

26 01317$208120$111 ТОВ "Метал Холдінг" Тумба, об'ємно$
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

189,8904 Голосіївський район, проїзд
Саперно$Слобідський, 4

27 01328$000210310$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дарницький район,
Харківське шосе, 15, за
зупинкою

28 01328$000210309$
111

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська набережна 40
м до автобусної зупинки
"АЗС"

29 01113$000210312$ 111 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка / вул.
Олександра Мишуги

30 01113$000210311$ 111 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

32 Голосіївський район, вул.
Кіквідзе /вул. Саперно$
Слобідська

31 01309$000202990$
111

ПАТ "Ідея Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,25 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 41

32 01104$000202989$
111

ТОВ "САВ$Дістрибьюшн" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,54 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 45

33 01104$000202994$
111

ТОВ "САВ$Дістрибьюшн" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,54 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 45

34 01301$000204414$
111

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "КРОНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Подільський район, вул.
Межигірська, 32$а

35 01030$000205427$
111

ДП "Фільман Гмбх" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18 Оболонський район, вул.
Автозаводська, 18

36 01030$000205425$
111

ДП "Фільман Гмбх" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18 Оболонський район, вул.
Автозаводська, 18

37 01314$200635$111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОКСАМИТОВИЙ СЕЗОН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

39 Печерський район, вул.
Шота Руставелі, 39/41

38 01305$205666$111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕКЛЕН МЕДІА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Подільський район, вул.
Межигірська, 83

39 01104$000203616$
111

ТОВ "У ХРОМОВОГО
ПОЛА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

37,26 Печерський район, вул.
Суворова, 4

40 01030$000202591$
111

ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
"ДОПОМОГА ПЛЮС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,2365 Шевченківський район, вул.
Щербакова, 52

41 01328$205787$111 ФО$П Скварський Сергій
Олександрович

Електронне табло,
"рядок, що біжить",
на фасаді будинку
(будівлі), споруді

1 Подільський район, вул.
Набережно$Хрещатицька,
25

42 01328$205796$111 ФО$П Скварський Сергій
Олександрович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

2,16 Подільський район, вул.
Набережно$Хрещатицька,
25

43 01328$205799$111 ФО$П Скварський Сергій
Олександрович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

2,16 Подільський район, вул.
Набережно$Хрещатицька,
25

44 01328$205802$111 ФО$П Скварський Сергій
Олександрович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

2,16 Подільський район, вул.
Набережно$Хрещатицька,
25

45 01324$205738$111 ТОВ "ВП "Електронне
світло"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

18 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 12

46 01324$205727$111 ТОВ "ВП "Електронне
світло"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

18 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 12

47 01324$205718$111 ТОВ "ВП "Електронне
світло"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

18 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 12
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Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 43428$15 ФО$П КАРІЛЛЬО НОВА
СОНЯ СТЄФАНІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 43$б

2 43372$15 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит на фасаді
будинку
(скролінг)

6,8376 Печерський район, вул.
Московська, 30

3 53667$15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КАВА І КАВА"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,092 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 33 
(літ. Д)

4 54258$16 ФО$П Зіневич Ірина
Василівна

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

19,475 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 12$г

5 54257$16 ФО$П Зіневич Ірина
Василівна

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

23,125 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 12$г

6 54113$16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"

Тимчасова
виносна
спеціальна
конструкція

1,4 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артема),
14$а

7 54072$16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ $
маркет"

Лайтпостер на
опорі
освітлення(кон$
тактної мережі)
(беклайт)

4,32 Святошинський район, вул.
Юри Гната, 1

8 54316$16 ТОВ "КАМЕЛІЯ$К" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,6 Голосіївський район, пров.
Феодосійський, 14

9 53668$15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КАВА І КАВА"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,092 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 33 
(літ. Д)

48 01057$206321$111 ТОВ "Радуга Сіті ЛТД" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

8,1 Деснянський район,
вул. Миколи
Закревського, 42$а

49 01317$000203950$111 ТОВ "Економ$Аптека" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

28,08 Святошинський район,
просп. Перемоги, 87

50 01305$205672$111 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"PEKЛEH МЕДІА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Подільський район,
вул. Межигірська, 83

51 01104$206451$111 ТОВ "САВ$Дістрибьюшн" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

20 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський,
19

52 01115$000205339$111 ТОВ "ДОМІНОС ПІЦЦА
ЮКРЕЙН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,96 Голосіївський район,
вул. Саксаганського,
68/21

53 01005$000202941$111 ТОВ "Еліта" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

7,634 Оболонський район,
вул. Вербова, 17$а

54 01324$205721$111 ТОВ "ВП "Електронне
світло"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

18 Шевченківський
район, просп.
Перемоги, 12

55 01324$205733$111 ТОВ "ВП "Електронне
світло"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

18 Шевченківський
район, просп.
Перемоги, 12

56 01324$205730$111 ТОВ "ВП "Електронне
світло"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

18 Шевченківський
район, просп.
Перемоги, 12

57 01324$205746$111 ТОВ "ВП "Електронне
світло"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

29,68 Шевченківський
район, просп.
Перемоги, 12

58 01328$205798$111 ФО$П Скварський Сергій
Олександрович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

2,16 Подільський район,
вул. Набережно$
Хрещатицька, 25

59 01328$205790$111 ФО$П Скварський Сергій
Олександрович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

2,16 Подільський район,
вул. Набережно$
Хрещатицька, 25

60 01305$000204173$111 ФО$П Парамзіна Тетяна
Борисівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7 Голосіївський район,
вул. Васильківська, 30

61 01309$000204695$111 ТОВ "Ствол" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,0814 Голосіївський район,
вул. Саксаганського,
43

62 01038$204589$111 ФО$П ЧЕРЕВИШИНА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Печерський район,
бульв. Лесі Українки,
20/22

63 01030$000205423$111 ДП "Фільман Гмбх" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

35 Оболонський район,
вул. Автозаводська, 18

64 01030$000205429$111 ДП "Фільман Гмбх" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

35 Оболонський район,
вул. Автозаводська, 18

65 01030$207962$111 ТОВ "ІНКОМ МАРКЕТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,44 Шевченківський
район, вул. Велика
Житомирська, 6

66 01030$207959$111 ТОВ "ІНКОМ МАРКЕТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,2 Подільський район,
вул. Петра
Сагайдачного, 29

67 01005$000202939$111 ТОВ "Еліта" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

12,96 Оболонський район,
вул. Вербова, 17$а

68 01005$000202940$111 ТОВ "Еліта" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

15,84 Оболонський район,
вул. Вербова, 17$а

69 01030$207608$111 ПН Войнарська Ірина
Анатоліївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,2288 Печерський район,
вул. Заньковецької, 6

70 01324$206341$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЦЕНТР
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,7 Голосіївський район,
вул. Льва Толстого, 5

71 01104$000203982$111 ТОВ "Медовий місяць" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Оболонський район,
просп. Оболонський,
14

72 01328$205772$111 ФО$П Скварський Сергій
Олександрович

Електронне табло,
рядок, що біжить, на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1 Подільський район,
вул. Набережно$
Хрещатицька, 25

73 01324$205753$111 ТОВ "ВП "Електронне
світло"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

29,68 Шевченківський
район, просп.
Перемоги, 12

74 01113$000203867$111 ТОВ "Музей
дорогоцінного каміння"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

12,5 Шевченківський
район, вул.
Глибочицька, 17

75 01038$206539$111 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит на фасаді
будинку (скролінг)

8 Печерський район,
вул. Московська, 30

Про відмову у наданні дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 553 від 15 липня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек(
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон(
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ(
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Відмовити���наданні�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом

до�цьо�о�розпорядження����іль�ості�9�дозво-

лів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

15.07.2016�р.�№�553

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, яким відмовлено у наданні

76 01305$205661$111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕКЛЕН МЕДІА"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

36 Подільський район, вул.
Межигірська, 83

77 01305$205664$111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕКЛЕН МЕДІА"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

36 Подільський район, вул.
Межигірська, 83

78 01104$206450$111 Спільне Українсько$
Кіпрське підприємство
у формі Товариства з
обмеженою
відповідальністю
"Мікроприбор" $
"Mickroprybor" (з
іноземною
інвестицією)

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Печерський район, вул.
Московська, 3

79 01038$206540$111 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит на фасаді будинку
(скролінг)

8 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 141

80 01328$205793$111 ФО$П Скварський
Сергій Олександрович

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

2,16 Подільський район, вул.
Набережно$Хрещатицька,
25

81 01333$000213504$111 ТОВ "ДМ$Плакат" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 30$32

82 01023$000212160$111 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

96,096 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 7

83 01301$000202874$111 ТОВ "СОЛ1Д ЕНЕРДЖІ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,4 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 1

84 01301$000212943$111 ТОВ "СВІТ АУТДОР
МЕДІА"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

216 Святошинський район,
просп. Перемоги, 123

85 01333$000213008$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Братиславська, 270 м до
проспекту Лісового в
напрямку до ринку "Юність"

86 01104$000213036$111 ТОВ "Прайм $ груп" Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі
(беклайт)

4,32 Печерський район,
Набережне шосе, 800 м до
мосту Метро (праворуч)
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24 01104$210940$111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, пл.
Інтернаціональна / напроти
буд. № 9 на вул. Стеценка

25 01104$210936$111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Петропавлівська, 109$в

26 01005$210694$111 ТОВ "ОКТАГОН$
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
Кільцева дорога, 120 м до
Жилянського
шляхопроводу

27 01005$210768$111 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район,
Набережне шосе
(розподільча зелена зона),
біля станції метро "Дніпро"

28 01005$210730$111 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 20/22 (на
розподільчій смузі)

29 01005$210706$111 ТОВ "ОКТАГОН$
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Мельникова, 89

30 01057$210041$111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗХДК БІЗНЕСГРУП"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Євгена Коновальця
(Щорса), 18

31 01311$208606$111 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ФРІБОРД"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 455 м до
заїзду на просп. Петра
Григоренка в напрямку
Південного мосту

32 01311$208607$111 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ФРІБОРД"

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

32 Голосіївський район, вул.
Промислова (Південний
міст, ліворуч)

33 01104$000209764$111 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
вул. Академіка Щуссва, 33

34 01025$000209856$111 Дочірнє підприємство
"Курені"

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

3,28 Печерський район, Паркова
дорога, 4

35 01104$000209743$111 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, вул.
Якуба Коласа, 8

36 01113$000210313$ 111 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна /100 м до
вул. Оноре де Бальзака

37 01311$000210275$ 111 ТОВ "Стерх" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламопосій до 5 кв.м

2,025 Святошинський район,
просп. Перемоги, 107$а

38 01025$000208817$111 ТОВ "ЛЮКСОН ЮЕИ" Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

36,908
5

Шевченківський район,
вул. Олени Теліги, 33/2

39 01311$000210274$111 ТОВ "Стерх" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій до 5 кв.м

4,05 Святошинський район,
просп. Перемоги, 107$а

40 01311$000210273$111 ТОВ "Стерх" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій до 5 кв.м

2,025 Святошинський район,
просп. Перемоги, 107$а

41 01333$208039$111 ТОВ КПФ "КОРН ЛТД" Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

28,32 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104$а

42 01323$208711$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Січових Стрільців
(Артема), 44

43 01323$208714$111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 32

44 01005$210343$111 ТОВ Південний
квартал

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

24 Святошинський район, вул.
Тимофія Строкача, 9

45 01309$208445$111 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерськии район, вул.
Кіквідзе, 30

46 01323$208722$111 ПП "ІНДИВІДУ АЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул.
Олександра Довженка, 4

47 01323$208717$111 ПП " ІНДИВІДУ АЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район,
вул. Глибочицька, 44

48 01023$209358$111 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська / Камерівська
(на розподілювачі)

49 01023$209372$111 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Оболонський, 40

50 01030$208585$111 ТОВ "ЕКО" Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

23,4 Деснянський район, вул.
Миколи Закревського, 27/2

51 01030$000213047$111 СПД Ковальчук
Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, вул.
Героїв Дніпра, 19

52 01030$000213042$111 СПД Ковальчук
Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, вул.
Героїв Дніпра, 18

53 01025$000212412$111 ФО$П Панкратов
Володимир
Дмитрович

Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

3,0624 Подільський район, вул.
Стеценка, 21

54 01333$000213503$111 ТОВ "ДМ$Плакат" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе, 4

55 01057$000212387$111 ТОВ "ДЕКА НК" Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

4 Печерський район, Паркова
дорога, 16

56 01057$00212383$111 ТОВ "ДЕКА НК" Тумба, об'ємно$
просторова конструкція,
що стоїть окремо

4 Печерський район, Паркова
дорога, 16

57 01020$211711$111 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська, 600 м від
заправки "WOG"
(навпроти), в напрямку 
м. Вишгород

58 01020$211714$111 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, просп.
Георгія Гонгадзе
(Радянської України), 3
(розподілювач)

№ № дозвільної
справи

Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 01115$209970$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Деснянський район, вул.
Сабурова / вул. Оноре де
Бальзака, напроти буд.
№54/21

2 0115$209984$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дарницький район, вул.
Драгоманова / вул.
Олександра Кошиця

3 01328$209989$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

41,656 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 12/3

4 01323$209983$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Святошинський район, вул.
Академіка Булаховського, 2

5 01025$210063$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

72 Дніпровський район,
Дніпровська набережна, 50 м
до початку огорожі
підприємства

6 01025$210059$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 26, напроти

7 01005$210790$111 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Перемоги, 16

8 01113$209967$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

38,9312 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 7, напроти

9 01040$209972$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

38,9312 Деснянський район, вул.
Мілютенка, 40/16,
розподільчий трикутник

10 01113$210939$111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Деснянський район, вул.
Оноре де Бальзака / вул.
Теодора Драйзера, 32

11 01005$210791$111 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Жилянська, 108

12 01113$209968$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

38,9312 Дніпровський район,
Харківське шосе, 18

13 01025$209969$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Дарницький район,
Дніпровська набережна / вул.
Тальнівська

14 01025$209973$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Оболонський район, просп.
Оболонський (автостоянка біля
озера Кирилівського)

15 01113$209981$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

38,9312 Деснянський район, вул.
Волгоградська / вул. Шолом$
Алейхема

16 01023$210054$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

38,9312 Оболонський район, вул.
Богатирська, розподільча
смуга перед шляхопроводом
через Оболонський проспект

17 01030$210046$111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Подільський район, вул.
Стеценка напроти АГЗС "Барс"
(в напрямку станції метро
"Сирецька")

18 01023$210051$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

38,9312 Оболонський район, просп.
Оболонський / просп. Героїв
Сталінграда, напроти виїзду з
вул. Приозерної

19 01104$210934$111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Святошинський район,
Кільцева дорога (розподілювач
навпроти АЗС "Shell" на вул.
Мельниченка, 1)

20 01113$209945$111 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Прапор, прапорець,
парасоля, намет,
який
використовується як
рекламоносій до 5
кв.м

4,93 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 7

21 01113$209946$111 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Прапор, прапорець,
парасоля, намет,
який
використовується як
рекламоносій до 5
кв.м

4,93 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 7

22 01113$209979$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

38,9312 Святошинський район, вул.
Стеценка, 48

23 01113$209974$111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Деснянський район, вул.
Маршала Жукова /просп.
Лісовий (розподільчий
трикутник) між буд. № 41/28 та
№10

Про відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої
реклами

Розпорядження № 554 від 15 липня 2016 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами
в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції
розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012
року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Відмовити���наданні�дозволів�на�розміщення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до

цьо�о�розпорядження����іль�ості�97�дозволів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов'яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

15.07.2016�р.�№�554

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, яким відмовлено у наданні 
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87 01301$000212779$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Оболонський район, 
просп. Героїв Сталінграда, 48

88 01309$000212717$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Подільський район, 
вул. Маршала Гречка, 8

89 01104$000213037$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

Святошинський район, Велика
Кільцева дорога

90 01115$000212992$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

Оболонський район, вул. Лугова,
15, АЗС "Гепард"

91 015$000213558$111 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Тат$Арт"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Подільський район, 
пл. Інтернаціональна, напроти
будинків № 11 $13 на вул.
Стеценка

92 01057$000213002$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

146,496 Святошинський район, Кільцева
дорога, на розподілювачі (біля
заводу "Електронмаш")

93 01333$000213001$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Оболонський район, вул. Героїв
Дніпра, 6

94 01113$000214227$111 ПІДПРИЄМСТВО 3
100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА$УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно$
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

0,72 Оболонський район, вул. Героїв
Дніпра, 2$а

95 01038$000214304$111 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Тумба, об'ємно$
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

2,52 Дарницький район, 
просп. Миколи Бажана, 3$б

96 01038$000214301$111 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Тумба, об'ємно$
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

2,52 Солом'янський район, 
пл. Севастопольська, 1

97 01038$000214298$111 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Тумба, об'ємно$
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

2,275 Шевченківський район, 
вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 22

59 01057$000213014$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

54 Подільський район, 
просп. Свободи на розі 
з просп. Василя Порика 
(на розподільчій смузі)

60 01057$000213007$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

37,8936 Оболонський район, вул. Маршала
Тимошенка, 18, зелена зона
розподільчої смуги

61 01057$000212998$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

37,82 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 104

62 01057$000212984$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

54 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 148/1 /виїзд на
вул. Ушакова

63 01057$000212981$111 ГОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

37,82 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 89$а

64 010104$ 000213022$111 ТОВ "Прайм $
груп"

Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

64 Подільський район, Набережне
шосе, 400 м до мосту Метро у
напрямку Поштової площі

65 01005$000213616$111 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Подільський район, Подільський
узвіз, 570 м від вул. Кирилівської 

66 01115$000213561$111 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Тат$Арт"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Шевченківський район, 
вул. Мельникова / вул. Олени
Теліги (на покрівлі вестибюля
станції метро "Дорогожичі")

67 01014$000213600$111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "НД$
УКРАЇНА"

Телевізійний екран,
що стоїть окремо

15 Оболонський район, вул. Семена
Скляренка, за перехрестям 
з вул. Марка Вовчка, біля
автоцентру

68 01115$000212985$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Святошинський район, просп. Леся
Курбаса, перехрестя з вул. Зодчих
(напроти буд. № 44)

69 0309$000212969$ 111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

2,16 Шевченківський район, Львівська
площа (біля зупинки тролейбуса,
біля будинку торгівлі)

70 01309$000212982$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

72 Оболонський район, 
просп. Оболонський на розі 
вул. Маршала Малиновського 
(станція метро "Оболонь"
розподільча смуга)

71 01309$000212987$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Подільський район, 
вул. Мостицька, 11

72 01333$000212979$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 20, перехід 
з вул. Шолуденка

73 01333$000212983$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 67, станція метро
"Нивки"

74 01333$000212989$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Деснянський район, 
просп. Володимира Маяковського,
36/7

75 01333$000212994$111 TOB "EKO XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, 
просп. Оболонський, 26, біля
станції метро "Мінська" 
(на розподільчій смузі)

76 01333$000213012$111 TOB "EKO XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,6476 Печерський район, Кловський
узвіз, біля буд. № 30 на вул.
Московській

77 01115$000213015$ 111 TOB "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Печерський район, вул. Івана
Федорова, 45 м до вул. Миколи
Грінченка

78 01115$000213009$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

Шевченківський район, 
вул. Дегтярівська, 52$50, на розі
вул. Оранжерейної, на зеленій зоні

79 01309$000213030$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Деснянський район, 
вул. Братиславська, 3

80 01115$000212999$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Оболонський район, 
просп. Оболонський, виїзд 
з вул. Богатирської 
(на розподілювачі, біля
автостоянки)

81 01030$000212448$111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬ$
НІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

Тумба, об'ємно$
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

5,865 Шевченківський район, 
вул. Архітектора Городецького, 
1$3/11 (біля входу до Музичної
Академії)

82 01104$000213018$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

72 Святошинський район, 
вул. Зодчих, 28 / Кільцева дорога

83 01104$000213019$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Святошинський район, Брест$
Литовське шоссе, поворот до
спорткомплексу "Чайка"

84 01030$000213050$111 СПД Ковальчук
Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, просп. Героїв
Сталінграда, 48

85 01115$000212709$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Подільський район, вул. Стеценка,
за парканом непарна сторона (400
від вул. Академіка Туполєва)

86 01301$000212775$111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Оболонський район, вул. Героїв
Дніпра, 71

Керівник апарату В. Бондаренко

Про створення робочої групи з розгляду проблемних питань, 
пов’язаних із зростанням тарифів 
на житлово(комунальні послуги
Розпорядження № 576 від 22 липня 2016 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто(герой Київ», «Про місцеве самоврядуван(
ня в Україні», «Про житлово(комунальні послуги», з метою напрацювання пропозицій щодо вирішення проб(
лемних питань життєзабезпечення міста Києва в умовах зростання тарифів на житлово(комунальні послуги
та реалізації рішень Київської міської ради щодо неприпустимості зростання цін та тарифів на житлово(ко(
мунальні послуги:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�роз�ляд��проб-

лемних�питань,�пов’язаних�із�зростанням�та-

рифів�на�житлово-�ом�нальні�посл��и�та�за-

твердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�робоч���р�п�

з�роз�ляд��проблемних�питань,�пов’язаних�із

зростанням�тарифів�на�житлово-�ом�нальні

посл��и,�що�додається.

3.�Призначити��оловою�робочої��р�пи�з�роз-

�ляд��проблемних�питань,�пов’язаних�із�зрос-

танням�тарифів�на�житлово-�ом�нальні�посл�-

�и�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�Пантелеєва�Петра�Оле�сан-

дровича.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�залишаю�за�собою.

Ви�он�ючий�обов’яз�и��олови�Г.�Пліс

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

22.07.2016�р.�№�576

Склад 
робочої групи з розгляду проблемних питань, пов’язаних 

із зростанням тарифів на житлово(комунальні послуги
Пантелеєв�Петро�Оле�сандрович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,��олова�робочої��р�пи

Ястр�бинсь�ий�Василь�Іванович заст�пни��дире�тора�Департамент��—�начальни�

�правління�цінової�політи�и�Департамент��е�ономі�и

та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

заст�пни���олови�робочої��р�пи

Паст�хов�Іван�Анатолійович заст�пни��дире�тора�Департамент��житлово-

�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�се�ретар�робочої��р�пи

Бо�атов�Костянтин�Володимирович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(деп�татсь�а�фра�ція

"Об'єднання�Самопоміч")�(за�з�одою)

Бондарен�о�Володимир�Дмитрович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(деп�татсь�а�фра�ція

"Все��раїнсь�е�об'єднання�"Бать�івщина")�(за

з�одою)

Г�манен�о�Валерій�Леонідович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(деп�татсь�а�фра�ція

"Все��раїнсь�е�об'єднання�"Бать�івщина")�(за

з�одою)

Костюш�о�Оле��Петрович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(деп�татсь�а�фра�ція

"Солідарність")�(за�з�одою)

Кри��нов�Юрій�Володимирович дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и

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

місь�ої�державної�адміністрації)
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва об’єктів житлового фонду,

споруд та обладнання на них, гуртожитку, об’єктів
незавершеного будівництва, теплопостачання та

електропостачання, зовнішніх водопровідних та каналізаційних
мереж, мереж зовнішнього освітлення житлового фонду

державного підприємства «Санаторний комплекс 
«Пуща(Озерна»

Розпорядження № 473 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 327, 328, 329 Цивільного кодексу України, частин другої, п’ятої статті 60 Закону Укра(

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 4(1, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права дер(
жавної та комунальної власності», Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прий(
няття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інже(
нерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи листи державного підприємства «Сана(
торний комплекс «Пуща(Озерна» від 05 листопада 2015 року № 264, від 02 лютого 2016 року № 15 та розпо(
рядження керівника Державного управління справами від 06 листопада 2015 року № 223 «Про передачу з
державної власності в комунальну власність територіальної громади міста Києва житлових будинків, гурто(
житку, незавершеного будівництва гуртожитку та об’єктів інженерної інфраструктури»:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�об’є�-

ти�житлово�о�фонд�,�спор�ди�та�обладнання

на�них,���ртожито�,�об’є�т�незавершено�о�б�-

дівництва�державно�о�підприємства�«Санатор-

ний��омпле�с�«П�ща-Озерна»�та�за�ріпити�на

праві��осподарсь�о�о�відання�за��ом�нальним

підприємством�з��тримання�та�е�сп�латаціх

житлово�о�фонд��спеціально�о�призначення

«Спецжитлофонд»�з�ідно�з�додат�ом�1.

2.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�об’є�-

ти�теплопостачання�та�еле�тропостачання�жит-

лово�о�фонд��державно�о�підприємства�«Са-

наторний��омпле�с�«П�ща-Озерна»�та�пере-

дати���володіння�і��орист�вання�п�блічном��а�-

ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»�в�ме-

жах�та�на��мовах,�визначених���одою�щодо�ре-

алізації�прое�т���правління�та�реформ�вання

енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�ве-

ресня�2001�ро���(зі�змінами),���ладеною�між�А�-

ціонерною�енер�опостачальною��омпанією�«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією�з�ідно�з�додат�ами�2,�3.

3.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�зов-

нішні�водопровідні�та��аналізаційні�мережі�жит-

лово�о�фонд��державно�о�підприємства�«Са-

наторний��омпле�с�«П�ща-Озерна»�та�пере-

дати���володіння�і��орист�вання�п�блічном��а�-

ціонерном��товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Ки-

ївводо�анал»�в�межах�та�на��мовах,�визначених

��одою�про�передач��в��правління�від�ритом�

а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��омпа-

нія�«Київводо�анал»�майна,�що�є��ом�нальною

власністю�територіальної��ромади�міста�Києва

від�20�листопада�2003�ро���(в�реда�ції�до�о-

вор��на�володіння�та��орист�вання�майном�те-

риторіальної� �ромади� міста� Києва� від�

01��р�дня�2006�ро��),���ладеною�між�ВАТ�«АК«Ки-

ївводо�анал»�та�Київсь�о�о�місь�ою�держав-

ною�адміністрацією�з�ідно�з�додат�ом�4.

4.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�ме-

режі�зовнішньо�о�освітлення�житлово�о�фонд�

державно�о�підприємства�«Санаторний��ом-

пле�с�«П�ща-Озерна»�та�за�ріпити�на�праві

�осподарсь�о�о�відання�за��ом�нальним�під-

приємством�еле�тромереж�зовнішньо�о�освіт-

лення�м.�Києва�«Київмісь�світло»�з�ідно�з�до-

дат�ом�5.

5.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�забезпечити�в��становленом��поряд���прий-

мання-передач��об’є�тів,�зазначених���п�н�-

тах�1-4�цьо�о�розпорядження.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

К�тня��Святослав�Ві�торович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(деп�татсь�а�фра�ція

"Все��раїнсь�е�об'єднання�"Свобода")�(за�з�одою)

Меліхова�Тетяна�Іванівна деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(деп�татсь�а�фра�ція

"Все��раїнсь�е�об'єднання�"Бать�івщина")�(за

з�одою)

Омельчен�о�Оле�сандр�Оле�сандрович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(деп�татсь�а�фра�ція

"Єдність")�(за�з�одою)

Поворозни��Ми�ола�Юрійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Принада�Світлана�І�орівна дире�тор�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

місь�ої�державної�адміністрації)�

Представни�и�Національної��омісії,�що�здійснює

державне�ре��лювання���сферах�енер�ети�и�та

�ом�нальних�посл���(за�з�одою)�

Представни�и�Міністерства�ре�іонально�о�розвит��,

б�дівництва�та�житлово-�ом�нально�о��осподарства

У�раїни�(за�з�одою)

Керівни��апарат��В.�Бондарен�о

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�22.07.2016�№�576

Положення 
про робочу групу з розгляду проблемних питань, пов’язаних із зростанням

тарифів на житлово(комунальні послуги
1.�Робоча��р�па�з�роз�ляд��проблемних�питань,�пов’язаних�із�зростанням�тарифів�на�житлово-

�ом�нальні�посл��и�є�тимчасовим��онс�льтативно-дорадчим�ор�аном,�я�ий��творений�для�напра-

цювання�пропозицій�та�шляхів�щодо�вирішення�проблемних�питань�життєзабезпечення�міста�Ки-

єва�в��мовах�зростання�тарифів�на�житлово-�ом�нальні�посл��и�та�реалізації�рішень�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�щодо�неприп�стимості�зростання�цін�та�тарифів�на�житлово-�ом�нальні�посл��и.

2.�Робоча��р�па���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�і�за�онами�У�раїни,�постановами

Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�азами

міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�іншими�нормативно-правовими�а�-

тами,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож�цим

Положенням.

3.�Основними�завданнями�робочої��р�пи�є:

проведення�аналіз��проблемних�питань���сфері�житлово-�ом�нальних�посл��,�що�вини�ають

��місті�Києві�та�пов’язані�із�підвищенням�тарифів�на�житлово-�ом�нальні�посл��и;

під�отов�а�пропозицій�Київсь�ом��місь�ом���олові�щодо�визначення�шляхів,�механізмів�та

способів�вирішення�проблемних�питань,�що�вини�ають���місті�Києві���зв’яз���із�зростанням�та-

рифів�на�житлово-�ом�нальні�посл��и;

під�отов�а�пропозицій�Київсь�ом��місь�ом���олові�для�реалізації�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�щодо�неприп�стимості�зростання�цін�та�тарифів�на�житлово-�ом�нальні�посл��и;

забезпечення��оординації�дій�та�взаємодії�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�том��числі�те-

риторіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�-

вання,�підприємств,��станов,�ор�анізацій�для�вирішення�питань,�що�належать�до��омпетенції

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���сфері

житлово-�ом�нальних�посл��;

ви�онання�інших�завдань,�передбачених�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

4.�Робоча��р�па�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань:�проводить�аналіз�проблемних�пи-

тань���сфері�житлово-�ом�нальних�посл��,�пов’язаних�з�підвищенням�тарифів,�та�причин�їх�ви-

ни�нення;

роз�лядає�пропозиції�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов

та�ор�анізацій��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�питань,�що�належать

до��омпетенції�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�та�пов’язаних�із�зростанням�тарифів�на�житлово-�ом�нальні�посл��и;

бере��часть���розробленні�(опрацюванні)�в��становленом��поряд���прое�тів�а�тів�з�питань,

що�належать�до�її��омпетенції;

подає�Київсь�ом��місь�ом���олові�розроблені�за�рез�льтатами�своєї�роботи�пропозиції�та

ре�омендації�щодо�механізмів�вирішення�проблемних�питань.

5.�Робоча��р�па�має�право:

одерж�вати�в��становленом��поряд���від�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�том��числі�те-

риторіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�-

вання,�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форми�власності�та�їх

посадових�осіб�інформацію,�до��менти�та�інші�матеріали,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених

на�неї�завдань;

зал�чати�до��часті���своїй�роботі�представни�ів�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�том�

числі�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд�вання,�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�(за�по�одженням�із�їхніми

�ерівни�ами),�а�та�ож�інших�осіб�(за�з�одою),�для�роз�ляд��питань,�що�належать�до�йо�о��ом-

петенції;

�творювати���разі�потреби�для�ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань�постійні�або�тимчасові

робочі��р�пи;

ор�анізов�вати�проведення�нарад,��онференцій,�робочих�з�стрічей�та�інших�заходів.

6.�Робоча��р�па�під�час�ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань�взаємодіє�з�місцевими�ор�а-

нами�ви�онавчої�влади,�в�том��числі�територіальними�підрозділами�центральних�ор�анів�ви�о-

навчої�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�аніза-

ціями.

7.�Персональний�с�лад�робочої��р�пи�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

8.�Робоча��р�па��творюється���с�ладі��олови,�заст�пни�а��олови,�се�ретаря�та�членів�робо-

чої��р�пи,�я�і�бер�ть��часть���її�роботі�на��ромадсь�их�засадах.

До�с�лад��робочої��р�пи�мож�ть�входити�та�ож�представни�и�місцевих�ор�анів�ви�онавчої

влади,�в�том��числі�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів

місцево�о�самовряд�вання,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�(за�по�одженням�з�їх��ерівни-

�ами),��ромадсь�ості,�а�та�ож�інші�особи�(за�з�одою).

9.�Робоч���р�п��очолює��олова��омісії,�я�ий�призначається�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

10.�Голова�робочої��р�пи�здійснює�за�альне��ерівництво�діяльністю�робочої��р�пи,�визначає

порядо��її�роботи,��олов�є�на�засіданнях,�представляє�робоч���р�п����відносинах�із�ор�анами�дер-

жавної�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами,�ор�анізаціями.

Заст�пни���олови�робочої��р�пи�ви�он�є/ви�он�ють�повноваження��олови�робочої��р�пи��

разі�йо�о�відс�тності.

Се�ретар�робочої��р�пи:

с�ли�ає�за�дор�ченням�Голови�робочої��р�пи�засідання;

забезпеч�є�ведення�прото�олів�засідання�робочої��р�пи;

забезпеч�є�ор�анізацію�діяльності�робочої��р�пи�(в�т.�ч.�ведення�діловодства),�під�отов���по-

ряд���денно�о�та�матеріалів�до�її�засідань�з��рах�ванням�пропозицій�членів�робочої��р�пи;

здійснює�моніторин��стан��реалізації�рішень�робочої��р�пи,�ре��лярно�інформ�є��олов��ро-

бочої��р�пи�та�інших�членів�робочої��р�пи�з�цих�питань;

ви�он�є,�в�межах��омпетенції,�дор�чення��олови�робочої��р�пи.

11.�Формою�роботи�робочої��р�пи�є�засідання,�що�с�ли�аються��оловою�робочої��р�пи�в�мі-

р��потреби.

Засідання�робочої��р�пи�вважається�правоможним,�я�що�на�ньом��прис�тні�більш�я��поло-

вина�йо�о�членів.

12.�На�своїх�засіданнях�робоча��р�па�розробляє�пропозиції�та�ре�омендації�з�питань,�що�на-

лежать�до�її��омпетенції.

Пропозиції�та�ре�омендації�вважаються�схваленими,�я�що�за�них�про�олос�вало�більш�я��по-

ловина�прис�тніх�на�засіданні�членів�робочої��р�пи.�У�разі�рівно�о�розподіл���олосів�вирішаль-

ним�є��олос��олов�ючо�о�на�засіданні.

Пропозиції�та�ре�омендації�фі�с�ються���прото�олі�засідання,�я�ий�підпис�ється��олов�ючим

на�засіданні�та�се�ретарем,�і�надсилається��сім�членам�робочої��р�пи,�заінтересованим�ор�а-

нам,�підприємствам,��становам,�ор�анізаціям,�іншим�особам.

Член�робочої��р�пи,�я�ий�не�підтрим�є�пропозиції�та�ре�омендації,�може�ви�ласти���письмо-

вій�формі�свою�о�рем��д�м��,�що�додається�до�прото�ол��засідання.

1 3.�Ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�робочої��р�-

пи�здійснює�Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Керівни��апарат��В.�Бондарен�о
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К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  
Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð çä³éñíèòè çì³íó òàðèô³â íà ïîñëóãè 
ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é 

Äî â³äîìà ìåøêàíö³â áóäèíê³â,ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð"Ðîçïîðÿäæåííÿì
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06.03.15 ¹210 (äàë³
—Ðîçïîðÿäæåííÿ), ÿêå áóëî çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ 23.03.2015
¹43/1154 ïî áóäèíêàõ, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" áóëè çàòâåðæåí³
òàðèôè òà ñòðóêòóðà òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é (äàë³-òàðèô
íà ïîñëóãè).

Ó çâ'ÿçêó :

1) ³ç çá³ëüøåííÿì òàðèôó íà âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íà 42.8% (Ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä
02.03.2015 ¹186, ó ðåäàêö³¿ Ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 14.08.2015 ¹793);

2) ³ç çá³ëüøåííÿì òàðèôó íà åëåêòðîåíåðã³þ íà 207,6% (ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â³ä 26.02.2015 ¹220 );

3) ³ç çá³ëüøåííÿì òàðèôó íà õîëîäíó âîäó íà 36,8% (ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå
ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â³ä 31.03.2015 ¹ 969 );

4) ³ç çá³ëüøåííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà 19% (Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíèé áþäæåòÓêðà¿íè íà 2016 ð³ê").

ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" âèìóøåíå áóëî ïåðåãëÿíóòè òàðèôè íà ïîñëóãè. Áóëè ïðîâåäåí³
ðîçðàõóíêè åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ
òàðèô³â íà ïîñëóãè, çàòâåðæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹869 "Ïðî çàáåçïå÷åííÿ
ºäèíîãî ï³äõîäó äî ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè" (³ç çì³íàìè).

Ïåðåë³ê áóäèíê³â ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð":

Á³ëüø äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî òàðèô³â íà ïîñëóãè, ïåð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã, ïåðåë³êó
ïîñëóã, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà ¿õ âàðò³ñòü,
íàäàíà â îãîëîøåíèõ íà ñàéò³ Òîâàðèñòâà òà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó áóäèíêàõ.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â âóë. Áåðë³íñüêîãî, 15 äî 10.08.2016.

¹

ï/ï
Àäðåñà áóäèíêó

Íîìåð

áóäèíêó

Ïëàíîâî åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàí³ òàðèôè íà ïîñëóãè

Òàðèô, ãðí çà 1 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

êâàðòèðè çà ì³ñÿöü, êð³ì êâàðòèð

ïåðøîãî ïîâåðõó

Òàðèô, ãðí çà 1 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³

êâàðòèðè ïåðøîãî ïîâåðõó çà ì³ñÿöü

1 2 3 4 5

1 âóë. Ëîìîíîñîâà 83-À 6,31 5,6

2 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà 1 6,06 5,21

3 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà 1-À 6,01 5,13

4 âóë. Àííè Àõìàòîâî¿ 22 5,58 4,38

5 ïð-ò Ï. Ãðèãîðåíêà 14 5,54 4,76

6 âóë. Äðàãîìàíîâà 40-ª 5.45 4,24

7 âóë. Äðàãîìàíîâà 40-Æ 5,43 4,27

8 âóë. Äðàãîìàíîâà 40-Ç 5,43 4,19

9 âóë. Óðë³âñüêà 20 5,14 4,2

10 âóë. Óðë³âñüêà 34 5,49 4,78

11 âóë. Óðë³âñüêà 36-À 6,08 5,01

12 âóë. Óðë³âñüêà 38-À 5,89 5,13

13 âóë. Õàðê³âñüêå øîñå 58-Á 6,37 5,35

14 âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à 8 5,37 4,65

15 âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à 12 6,32 5,3

16 âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à 14 6,27 5,25

17 âóë. Ê. Äàíüêåâè÷à 16 6,45 5,42

18 âóë.Ë³ñê³âñüêà 7 5,66 5

19 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 3 4,82 4,11

20 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 5 5.32 4,39

21 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 9 4.98 4,21

22 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 9-À 4,95 4,2

23 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 11 6,06 4,98

24 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ 13 5,95 4,99

25 ïðîñï. À. Íàâî¿ 69 5,36 4,4

26 á-ð Ïåðîâà 10-À 5,21 4,73

27 âóë. Ðàéäóæíà 59-Á 5,63 5

28 âóë. Éîðäàíñüêà 1 5.28 4,65

29 âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà 15-ã 5,45 4,62

30 âóë. Ê³êâ³äçå 14 6,53 6,53

31 ïðîñï. Ïðàâäè 5-Á 6,13 5,2

32 ïðîñï. Ïðàâäè 31-À 5,53 4,81

33 âóë. Ñèìèðåíêà 5-Â 6,13 4,99

34 âóë. Çîä÷èõ 50-Á 6,15 5,04

35 âóë. Äîíåöüêà 37/19 6,38 5.24

36 âóë. Åðíñòà 2 5.25 4.34

37 âóë. Îñâ³òè 14-à 5,72 4,99

38 âóë. Ïóëþÿ 2 5,2 4,54

39 âóë. Óøèíñüêîãî 14-Á 6,44 5,67

40 âóë. Ñì³ëÿíñüêà 15 5,41 4,28

41 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 4-Æ 5,87 5,33

42 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 6-Â 6 5,3

43 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 6-Ã 5.95 5,23

44 ïð-ò Â. Ëîáàíîâñüêîãî 6-Ä 5,95 5,23

45 âóë. Äìèòð³âñüêà 75 6,46 5,81

46 âóë. Ïîëòàâñüêà 10 6,44 5,94

47 âóë. Çëàòîóñò³âñüêà 55 6,43 5,1

48 âóë. Çëàòîóñò³âñüêà 10/12 4,77 3,98

49 âóë. Êîïåðí³êà 11 5,13 4.66

50 âóë. Òàòàðñüêà 27/4 5.98 5,18

51 âóë. Â. ×îðíîâîëà 27 6,64 5,71

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â ïëàíîâî-åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíèõ òàðèô³â 

íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" äîâîäèòü äî â³äîìà ìåøêàíö³â áóäèíê³â, ùî ïåðåë³÷åí³ íèæ÷å, ïðî ïðîâåäåííÿ

ðîçðàõóíê³â ïëàíîâî-åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é (äàë³

òàðèô íà ïîñëóãè) â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é,

çàòâåðæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹869 (³ç çì³íàìè).

Á³ëüø äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî òàðèô³â íà ïîñëóãè, ïåð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã, ïåðåë³êó ïîñëóã, ùî âõîäÿòü äî

ñêëàäó ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, òà ¿õ âàðò³ñòü íàäàíà â îãîëîøåííÿõ íà ñàéò³ Òîâàðèñòâà

òà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó áóäèíêàõ.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â âóë. Áåðë³íñüêîãî, 15 äî 10.08.2016.

¹

ï/ï
Àäðåñà áóäèíêó

Ðîçì³ð òàðèôó íà ïîñëóãè äëÿ êâàðòèð

âèùå 1-ãî ïîâåðõó

Ðîçì³ð òàðèôó íà ïîñëóãè 

äëÿ êâàðòèð 1-ãî ïîâåðõó

1 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà, 3-Â 6,10 5,22

2 âóë. Äóá³í³íà, 7/14 6,57 4,80

3 âóë. Ðàäóíñüêà, 30 5,22 4,25

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî Ñïåö³àëüíå êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íå áþðî "²íñòèòóòó ïðîáëåì áåçïåêè

àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³é" Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 05540132 (äàë³ — ÄÏ)

ïîâ³äîìëÿº, ùî â³äïîâ³äíî äî ïï.. 5.1.3, 11.7 ñòàòóòó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ìàñòåð ³ Ê ìåáë³",

³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 31304194 (äàë³ — ÒÎÂ) ïðî âèõ³ä ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒÎÂ. Ïðîñòèòü ÒÎÂ íå ï³çí³øå

îñòàííüîãî äíÿ òðüîõì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó ç ìîìåíòó îïðèëþäíåííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ ñêëèêàòè òà ïðîâåñòè

ïîçà÷åðãîâ³ çàãàëüí³ çáîðè ó÷àñíèê³â ÒÎÂ ç âêëþ÷åííÿì äî ïîðÿäêó äåííîãî ïèòàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèõîäîì

ÄÏ ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒÎÂ. ÄÏ ïðîñèòü ç íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ï³ñëÿ ñïëèâó òðüîõì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó ç

ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ öüîãî îãîëîøåííÿ ïîâåðíóòè ÄÏ çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³

çíàõîäÿòüñÿ â êîðïóñàõ 107 òà 107-À, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Ëèñîã³ðñüêà, 12, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ÿêèìè áóëî ïåðåäàíî ÿê âíåñîê äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒÎÂ. Âèïëàòèòè ÄÏ âàðò³ñòü ÷àñòèíè ìàéíà òà ïðèáóòêó

ÒÎÂ ïðîïîðö³éíî ÷àñòö³ ÄÏ ó â³äïîâ³äíîñò³ òà â ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 9, çàãàëüíà ïëîùà —

27,90 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 534 000,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè

— ðîçì³ùåííÿ îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ, îðåíäíà ñòàâêà — 15%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 6 675,00 ãðí,

òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 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.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯) 

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524,
òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77,202-61-76.

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

²íñòèòóò ïðîáëåì ìàòåìàòè÷íèõ ìàøèí ³ ñèñòåì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäà÷³ äåðæàâíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà â îðåíäó

(03680, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 42)

Îá'ºêò ¹ 1: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 295,40 êâ. ì íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó Â; âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì
íà 31 òðàâíÿ 2016 ð. ñòàíîâèòü 607 047,00 ãðí; ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ (çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà òà ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ: âèðîáíèöòâî, ñêëàä, ³íøå âèêîðèñòàííÿ — 25,69 ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

Îá'ºêò ¹ 2: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 190,00 êâ.ì íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ êîðïóñó "Êèñëîâîäñüê"; âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ íà 31 òðàâíÿ 2016 ð.
ñòàíîâèòü 447 640,00 ãðí; ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ
ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 29,45 ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ îðåíäàð³â:
1. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.
2. Äîäàòêîâ³ óìîâè: â³äøêîäóâàííÿ Îðåíäîäàâöþ âèòðàò íà óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ, êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â, ïîäàòêó íà çåìëþ, íà ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.
3. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äîäàòêîâèõ çàÿâ áóäå îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè öèõ îá'ºêò³â.
4. Îñòàíí³é äåíü ïðèéìàííÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: 12 ñåðïíÿ 2016 ðîêó çà àäðåñîþ: 03680, ì.Êè¿â, ïð.Àêàä. Ãëóøêîâà, 42, êîðïóñ 2, ê³ìí. 514 á, òåëåôîí: (044) 526-55-06, ôàêñ

(044) 526-64-57.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 172,9 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, á. 13.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2016 — 3 857 700,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7,

280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà (ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çàéìàºòüñÿ ðåàá³ë³òàö³ºþ ä³òåé-³íâàë³ä³â òà ³íø.) — 100,0 êâ. ì — 1 ãðí â ð³ê, 72,90 êâ. ì — 7% , ðîçì³ð îðåíäíî¿

ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè — 9 488,15 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü

â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,

ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 8,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 35 íà âóë. Ðîñ³éñüê³é, ç ìåòîþ

ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ÿêèé íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 6% â³ä âàðòîñò³

îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 145 820,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 729,10 ãðí. áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ

çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë: 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü —

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ßêóáà Êîëàñà,6À, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: 1 ïîâåðõ ÑÇØ ¹72 íà âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 35-à, çàãàëüíà ïëîùà 120,0 êâ.ì.

Âàðò³ñòü— 2 539 400,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 76 182,0 ãðí, çà 1 ãîäèíó— 13,68 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

— ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ ñïîðòèâíèõ çàíÿòü. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì

10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ "Òåëåñòàð" ïðîñèòü ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó îðèã³íàëè ïåðâèííèõ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â (äîãîâîð³â, ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, âèäàòêîâèõ

íàêëàäíèõ, ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, ðàõóíê³â-ôàêòóð, àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò, òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ òà ³íøèõ), ùî áóëè âòðà÷åí³ 01.07.2016 ð. Òåë. 044-221-23-51.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÍß ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß ÄÏÒ
Âðàõîâóþ÷è, ùî 29 ëèïíÿ 2016 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ àêòîâî¿ çàëè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóäóòüñÿ ðîçøèðåí³ çàñ³äàííÿ

ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðîçðîáêè ïðîïîçèö³é äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó, ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ
Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿, îáìåæåíîãî âóëèöÿìè Ìèõàéëà Êðàâ÷óêà, Ðåâóöüêîãî, Çäîëáóí³âñüêîþ òà Õàðê³âñüêèì øîñå ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà áóäå ïðîâåäåíî
19 ñåðïíÿ 2016ð. îá 11.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11. â ïðèì³ùåíí³ àêòîâî¿ çàëè Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ.

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 çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè 
çàïðîïîíàâàíèé 

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 ãîä. ó ãðí òà

1 äîáó
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 3 ïîâåðõ

Øàìî ²ãîðÿ áóëüâ., 5
ÊÍÇ “ÍÂÊ ¹141

“Îñâ³òí³ ðåñóðñè òà
òåõíîëîã³÷íèé òðåí³íã”

65,47
²íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà

(íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.03.2016

15%

29,32 
çà 1 ãîä.

586,46
çà 1 äîáó

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà ç óðàõóâàííÿì äîáîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

645,10
ç íèõ: òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí

58,64
(Ïò: 15.00-17.00),

äîáîâà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí
586,46 (Ñá)

¹

ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà

àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-

ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-

õîäæåííÿ

Çàãàëüíà

ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà

ñòàâêà %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-

íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè

çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà

ïëàòà çà 

1 êâ.ì, ãðí.

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-

íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí.

Âàðò³ñòü

îá'ºêòà

îðåíäè ãðí

1 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ"

(ì. Êè¿â, Íàáåðåæíå øîñå, 2,

254-65-27)

1 ïîâåðõ
Áîðèñï³ëü-

ñüêà 15, ê.5
100,00 8% Ñêëàä 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2016

58,73 5873,33 881000,0

2 1 ïîâåðõ
Áîðèñï³ëü-

ñüêà 15, ê.5
119,80 8% Ñêëàä 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2016

58,74 7036,67 1055500,0

3

ÂÍÇ "Ïåðøèé Êè¿âñüêèé 

ìåäè÷íèé êîëåäæ" (04050,

Ìåëüíèêîâà, 14,4000095)

1 ïîâåðõ
Áëþõåðà 6,

Ê.2
43,30 6%

Áóôåò (¿äàëüíÿ), ùî íå

çä³éñíþº ïðîäàæ òîâà-

ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 01.07.2016

107,89 4671,5 934300,0

4

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êë³í³÷-

íà ³íôåêö³éíà ë³êàðíÿ (04119,

Äåãòÿð³âñüêà, 23 ,483-71-31)

öîêîëü
Äåãòÿð³â-

ñüêà 23
24,70 12%

Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº 

ãîòîâ³ ë³êè 

(àïòå÷íèé ïóíêò)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 01.07.2016

139,23 3439 343900,0

5

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòà-

ö³ÿ" (âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

1-2 

ïîâåðõè,

ï³äâàë

Øåâ÷åíêà

Òàðàñà

áóëüâ. 4

ë³ò.Á

105,90

1% (äëÿ ïëî-

ù³ 20,0 êâ.ì)
Ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³é-

íî¿ îðãàí³çàö³¿ 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 29.02.2016

4% 89,2 9446,62
3301640,0

àáî 15% ²íøå âèêîðèñòàííÿ 389,71 41270,50

6
ÊÏ"Êè¿âïàñòðàíñ" (ì. Êè¿â, Íà-

áåðåæíå øîñå, 2, 254-65-27)
1 ïîâåðõ

Óñåíêà 

Ïàâëà 

7/9, ê.2

136,50 8% Ñêëàä 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 15.05.2016

47,69 6509,33 976400,00

7

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (04211, Äåãòÿ-

ð³âñüêà, 17, 418-63-31)

1,2,3 

ïîâåðõè

Ïðèð³÷íà

27-Á
945,52 1 ãðí íà ð³ê

Ïðèâàòíèé íàâ÷àëüíèé

çàêëàä, ùî çä³éñíþº

îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü

1 ð³ê

607,52 êâ. ì — ïîñò³éíà îðåíäà

338,0 êâ. ì — ïîãîäèííà îðåíäà 

Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ Ïí., Ñð., Ïò.:

8.30-10.15 Âò.,×ò.: 8.30-11.15
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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 48870

29 ëèïíÿ 2016 ð.

¹80(4850)

16

ÊÈ¯Â ² ÊÈßÍÈ

Â ÓÊÀÇ² ãëàâè äåðæàâè ñêàçàíî
÷³òêî ³ ëàêîí³÷íî: «Çà çíà÷íèé îñî-
áèñòèé âíåñîê ó äåðæàâíå áóä³â-
íèöòâî, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé,
íàóêîâî-òåõí³÷íèé, êóëüòóðíî-îñ-
â³òí³é ðîçâèòîê Óêðà¿íè, âàãîì³
òðóäîâ³ çäîáóòêè òà âèñîêèé ïðî-
ôåñ³îíàë³çì ïðèñâî¿òè Ïî÷åñíå
çâàííÿ «Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñ-
â³òè Óêðà¿íè» Àíàòîë³þ Â³êòîðî-
âè÷ó Øîñòàêó.

Çâè÷àéíî, öå âèçíàííÿ íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ ðåçóëüòàò³â éîãî
áàãàòîð³÷íî¿, íåëåãêî¿ ïðàö³, çà-
ñëóã ³ çäîáóòê³â. Äå á â³í íå áóâ —
÷è òî íà âèðîáíèöòâ³ (10 ðîê³â),
÷è òî ó â³éñüêó (3 ðîêè), ÷è òî äå-
ïóòàòîì ðàéðàäè (5 ðîê³â), ÷è òî
íà ö³ëèí³ (4 ðîêè), ÷è òî â ãàðÿ÷èõ
òî÷êàõ — â³í çàâæäè òðóäèòüñÿ ç
ïîâíîþ ñàìîâ³ääà÷åþ. Çà âàãîìèé
îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê àã-
ðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, áàãà-
òîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ ³ äîñÿã-
íåííÿ ó íàóêîâ³é, íàâ÷àëüí³é òà
âèõîâí³é ðîáîò³ Àíàòîë³é Â³êòî-
ðîâè÷ íàãîðîäæåíèé Ïî÷åñíîþ
ãðàìîòîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè (2003); çîëîòîþ ìåäàëëþ ³ìå-
í³ Ìàêñà Âåáåðà (Medal Maximilian
Weber) «Çà âèçíàíèé ñâ³òîâîþ
ñï³ëüíîòîþ âêëàä ó ñîö³îëîã³÷íó
íàóêó ³ îñâ³òó». (Í³ìå÷÷èíà, 2014).

«Îñâ³òÿíèí-íîâàòîð, íàóêî-
âåöü, ïåäàãîã Àíàòîë³é Øîñòàê çàâ-
æäè ó òâîð÷îìó ïîøóêó.Ó 2006 ðî-
ö³, ï³ä ÷àñ ñòàæóâàííÿ ó âñåñâ³ò-
íüî â³äîì³é ô³ðì³ Bosch Rexroth
AG (Í³ìå÷÷èíà, ì. Åëüõ³íãåí), âè-
â÷àâ ðîçðîáêó ³ âèðîáíèöòâî àêñ³-
àëüíî-ïîðøíåâèõ ã³äðîìàøèí, ¿õ
ðèíîê çáóòó, îçíàéîìèâñÿ ç í³-
ìåöüêèì äîñâ³äîì ï³äãîòîâêè êàä-
ð³â ð³çíîãî ð³âíÿ,— ðîçïîâ³â «Õðå-
ùàòèêó» äèðåêòîð Òåõí³÷íîãî ÍÍ²,
÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ àãðàðíèõ íàóê 
(ÍÀÀÍ), ïðîôåñîð Äìèòðî Âîé-
òþê. — Ó ö³ëîìó, íàóêîâåöü ïîíàä
30 ðîê³â ïîºäíóº âèêëàäàöüêó ä³-
ÿëüí³ñòü ³ç ïðèêëàäíîþ ìåòîäè-
êîþ, çàéìàºòüñÿ ðîçðîáêîþ ³ âïðî-
âàäæåííÿì ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé
ïðîöåñ ìåòîä³â àêòèâíîãî íàâ÷àí-
íÿ, çîêðåìà, ä³ëîâèõ ³ãîð; ïðàöþº
ó íàïðÿì³ ìîòèâàö³éíîãî ìåíå-
äæìåíòó, ³íôîðìàö³éíèõ òåõíî-
ëîã³é òà íàóêîìåòð³¿. Ðîçðîáèâ óí³-
êàëüíó ìåòîäèêó îö³íþâàííÿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâî-ïå-

äàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ²-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ç ïî-
äàëüøèì âèçíà÷åííÿì ¿õ ðåéòèí-
ãó». Çà ñëîâàìè ïàíà Âîéòþêà,
îêð³ì ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè, ìåòîäèêó
âïðîâàäæåíî ó ÍÒÓ «Êè¿âñüêèé
ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò», Íàö³î-
íàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ «Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà», Óí³âåðñèòåò³ ìåíå-
äæìåíòó îñâ³òè Íàö³îíàëüíî¿ àêà-
äåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè
òà ùå äåñÿòêàõ ÂÍÇ Óêðà¿íè é êðà-
¿í ÑÍÄ. Ìåòîäèêà ãíó÷êà, áàçóºòüñÿ
íà íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòàõ ÌÎÍ
Óêðà¿íè, ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè,Êîäåêñó Çàêîíó
ïðî ïðàöþ, âðàõîâóº ñïåöèô³êó
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ãàðìîí³çîâàíà
ç ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè ³
ëåãêî àäàïòóºòüñÿ äî ïîòî÷íèõ
çàâäàíü. Ñóòü ìåòîäèêè ïîëÿãàº â
òîìó, ùîá ôîðìàë³çóâàòè ä³ÿëü-
í³ñòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â (ÍÏÏ), âèêëþ÷èòè
åìîö³éíó ñêëàäîâó ïðè ¿õ îö³íþ-
âàíí³, çíàéòè â³äïîâ³äí³ êðèòåð³¿,
óñóíóòè çð³âíÿë³âêó â îïëàò³ ïðà-
ö³, ïðèìóñèòè âåñòè ÷³òêèé îáë³ê
âëàñíîðó÷ âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Ìå-
òîäèêà ñïðèÿëà íåáóâàë³é ìîòè-
âàö³¿ äî ïðàö³, ³íøèìè ñëîâàìè,

äàëà ïîòóæíèé ïîøòîâõ âíóòð³ø-
í³ì, ïðèõîâàíèì ðåçåðâàì áåç ÿêè-
õîñü äîäàòêîâèõ êàï³òàëîâêëàäåíü.
Ïðè öüîìó êåð³âíèê (ðåêòîð) îò-
ðèìàâ íå îïîñåðåäêîâàíèé çâî-
ðîòíèé çâ’ÿçîê ³ç âèêîíàâöÿìè
ð³çíîãî ðàíãó (ÿê áóëî ðàí³øå), à
ïðÿìèé ³ áåçïîñåðåäí³é. Ðîçðîáëå-
íà ñèñòåìà ìàº êîëîñàëüí³ ô³íàí-
ñîâ³ íàñë³äêè, âîíà âïëèâàº íà ñà-
ìîïî÷óòòÿ îêðåìîãî ³íäèâ³äà â
êîëåêòèâ³ ³ º, ïî-ñóò³, âåëèêèì ñî-
ö³àëüíèì ïðîåêòîì. Êð³ì òîãî, ó
êåð³âíèêà ç’ÿâèëàñü äîäàòêîâà
ìîæëèâ³ñòü äëÿ ô³íàíñîâîãî ìà-
íåâðó: ï³äòðèìêè ³ííîâàö³éíèõ
³í³ö³àòèâ, âñòàíîâëåííÿ äîïëàò ³
íàäáàâîê, âèïëàò á³ëüøî¿ ê³ëüêî-

ñò³ ïðåì³é. Íå õî÷åòüñÿ çãàäóâà-
òè, ÿêèé øàëåíèé ñïðîòèâ, à ÷àñ-
òî ³ â³äâåðòèé ñàáîòàæ, äîâåëîñü
äîëàòè íà åòàï³ âïðîâàäæåííÿ, ó òî-
ìó ÷èñë³ ³ â³ä ïîñàäîâö³â. Äèâíî,
àëå çàðàç âîíè ñòàëè çàïåêëèìè
ïðèõèëüíèêàìè ìåòîäèêè, â³äâåð-
òî íàìàãàþòüñÿ ùîñü «óäîñêîíà-
ëèòè», ï³ä³ãíóòè ï³ä âëàñí³ çàáà-
ãàíêè, îòðèìàòè çèñê ³ íàâ³òü ïðè-
ñâî¿òè àâòîðñòâî. Ñóìíî áóâàº, òî-
ìó ùî öå äèñêðåäèòóº ñèñòåìó ³
âèêëèêàº îáóðåííÿ ç áîêó ÍÏÏ.

Ïîíàä 25 ðîê³â Àíàòîë³é Øîñ-
òàê î÷îëþâàâ íàéá³ëüøó â óí³âåð-
ñèòåò³ ïðîôñï³ëêîâó îðãàí³çàö³þ
Òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî
³íñòèòóòó, çà ùî îòðèìàâ íàéâè-
ùó íàãîðîäó ÔÏÓ — íàãðóäíèé
çíàê «Ïðîôñï³ëêîâà â³äçíàêà»;
íàðàç³ â³í º ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ Òî-
âàðèñòâà àãðàðíèõ ³íæåíåð³â ÍÓ-
Á³Ï Óêðà¿íè Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿
àãðàðíèõ ³íæåíåð³â, ÷ëåíîì Â÷å-
íî¿ ðàäè ìåõàí³êî-òåõíîëîã³÷íî-
ãî ôàêóëüòåòó ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè, ïðî-
â³äíèì ëåêòîðîì. Øîñòàê — àâòîð
áëèçüêî 300 íàóêîâèõ ïðàöü óêðà-
¿íñüêîþ, àíãë³éñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ
òà í³ìåöüêîþ ìîâàìè, ùî íàäðó-
êîâàí³ ó â³äîìèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà

çàðóá³æíèõ âèäàííÿõ ³ç âèñîêèì
³ìïàêò-ôàêòîðîì. Ó òîìó ÷èñë³
áëèçüêî 60 ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê
³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â — ÿê îä-
íîîñ³áíèõ, òàê ³ ó ñï³âàâòîðñòâ³.

«Íàóêîâó ö³íí³ñòü ðîá³ò Àíàòî-
ë³ÿ Øîñòàêà ï³äòâåðäæåíî âèçíà-
íèìè ó ñâ³ò³ íàóêîìåòðè÷íèìè ïî-
êàçíèêàìè: ³íäåêñîì öèòóâàííÿ
òà ³íäåêñîì Õ³ðøà. Ö³ ïîêàçíèêè
ó íüîãî îäí³ ç íàéâèùèõ â óí³âåð-
ñèòåò³, ïðè òîìó ùî óêðà¿íñüêà íà-
óêà áàãàòî ðîê³â áóëà é çàëèøàº-
òüñÿ çà áàãàòüìà ïîçèö³ÿìè äîíè-
í³ ó ñòàí³ àâòàðê³¿,— ðîçïîâ³â «Õðå-
ùàòèêó» ïðîðåêòîð ³ç íàâ÷àëüíî¿
³ âèõîâíî¿ ðîáîòè, äîêòîð åêîíî-
ì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, àêàäåì³ê
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ àãðàðíèõ
íàóê (ÍÀÀÍ), çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íà-
óêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè Ñåðã³é Êâà-
øà. — Äîäàì, ùî Àíàòîë³é Â³êòî-
ðîâè÷ îäèí ³ç íàéêðàùèõ íàñòàâ-
íèê³â àêàäåì³÷íèõ ãðóï,ï³ä éîãî íà-
óêîâèì êåð³âíèöòâîì óñï³øíî çà-
õèñòèëîñÿ ïîíàä 500 áàêàëàâð³â,
ñïåö³àë³ñò³â, ìàã³ñòð³â òà ñëóõà÷³â
³íñòèòóòó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿».

Íàóêîâ³ ïðàö³ â÷åíîãî â³äçíà-
÷åí³ ìåäàëÿìè, äèïëîìàìè òà ñåð-
òèô³êàòàìè áàãàòüîõ ì³æíàðîä-
íèõ âèñòàâîê. Â³í íàãîðîäæåíèé
íàéïðåñòèæí³øèìè îðäåíàìè ªâ-
ðîñîþçó LABORE ET SCIENTIA —
«Ïðàöåþ ³ çíàííÿìè» òà PRIMUS
INTERPARES — «Ïåðøèé ñåðåä ð³â-
íèõ» (Í³ìå÷÷èíà, ì. Ìþíõåí), ìå-
äàëëþ Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà ÀÍ ÂÎ
Óêðà¿íè, íàãðóäíèìè çíàêàìè «Â³ä-
ì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè», «Â³äì³í-
íèê ³íæåíåðíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè»,

Ñð³áíîþ ìåäàëëþ ³ì. Â. ². Âåðíàä-
ñüêîãî, Çîëîòîþ ìåäàëëþ «Çà íî-
âàòîðñüêó ðîáîòó â îáëàñò³ âèùî¿
îñâ³òè»; âèçíàíèé «Êðàùèì îñâ³-
òÿíèíîì Óêðà¿íè 2010 ðîêó», ñòàâ
Ëàóðåàòîì â³äçíàêè «Çàëèø ìåí³
â ñïàäùèíó äóìêó íàéâèùó»,
íàãîðîäæåíèé òðóäîâîþ â³äçíà-
êîþ «Çíàê Ïîøàíè». Óäîñòîºíèé
ïî÷åñíèõ çâàíü «Çàñëóæåíèé íà-
óêîâî-ïåäàãîã³÷íèé ïðàö³âíèê
ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè», «Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê íàóêè è îáðàçîâàíèÿ»
(Ðîñ³ÿ), º Ïî÷åñíèì äîêòîðîì íà-
óê SCIENCE, HONORISCAUSA
Ì³æíàðîäíî¿ àêàäåì³¿ Ïðèðîäîç-
íàâñòâà «Academy of Natural History»
(Germany). Íàãîðîäæåíèé äèïëî-
ìàìè âñåóêðà¿íñüêî¿ ïðîãðàìè
«Íàö³îíàëüí³ ë³äåðè Óêðà¿íè». Ó
2015 ðîö³ «çà çàñëóãè ç â³äðîäæåí-
íÿ äóõîâíîñò³ â íàø³é äåðæàâ³ òà
óòâåðäæåííÿ Ïîì³ñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè» Ïàòð³àð-
õîì Êè¿âñüêèì ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè
Ô³ëàðåòîì íàãîðîäæåíèé «Îðäå-
íîì ñâÿòèõ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ».

Îñü ùî ñêàçàâ ïðåçèäåíò Àêà-
äåì³¿ íàóê âèùî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè
(ÀÍ ÂÎ Óêðà¿íè), äîêòîð ô³ëî-
ëîã³÷íèõ íàóê, àêàäåì³ê Ìèêîëà
Äóáèíà: «Íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ ðîç-
ðîáêè Àíàòîë³ÿ Øîñòàêà øèðîêî
â³äîì³ íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é äà-
ëåêî çà ¿¿ ìåæàìè. Îòîæ, çàêî-
íîì³ðíî, ùî íà Õ²Õ çàãàëüíèõ çáî-
ðàõ Àêàäåì³¿ (2011 ðîêó) â³í áóâ
îáðàíèé ÷ëåíîì-êîðåñïîíäåíòîì,
à ÷åðåç ð³ê — ÷ëåíîì Ïðåçèä³¿ ÀÍ
ÂÎ Óêðà¿íè.

Âëàñíèìè çóñèëëÿìè äëÿ ïî-
òðåá Àêàäåì³¿ â³í ñòâîðèâ äîðî-
ãîâàðò³ñíèé, çðó÷íèé ó êîðèñòó-
âàíí³, âèñîêîïðîôåñ³éíèé ñàéò.
Ñòâîðåííÿ öüîãî âèñîêî³íòåëåêòó-
àëüíîãî ïðîäóêòó çíà÷íî ðîçøè-
ðèëî ìîæëèâîñò³ Àêàäåì³¿, à
íàÿâí³ñòü óêðà¿íî- òà àíãëîìîâ-
íî¿ âåðñ³é çàáåçïå÷èëî àêòèâíó
êîìóí³êàö³þ ³ íàøó ïðèñóòí³ñòü
ó ºâðîïåéñüêîìó ³íòåðíåò-ïðîñ-
òîð³.

Àíàòîë³é Â³êòîðîâè÷ àêòèâíî
çàéìàºòüñÿ áëàãîä³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ,
äîïîìàãàº âèð³øóâàòè ÷èñëåíí³
ïîòî÷í³ ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü
ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ Àêàäåì³¿».

Îêð³ì ï³äãîòîâêè âèñîêîêâà-
ë³ô³êîâàíèõ êàäð³â äëÿ àãðîïðî-
ìèñëîâîãî êîìïëåêñó äåðæàâè,
Àíàòîë³é Øîñòàê âèõîâàâ äâîõ ä³-
òåé, ìàéñòð³â ñïîðòó: ñèíà Ìàê-
ñèìà ³ äîíüêó Ãàííó, ÿêèì íàäàâ
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè îñâ³òó ó êðà-
ùèõ óí³âåðñèòåòàõ ªâðîïè. Íèí³
ñèí òðóäèòüñÿ ³íæåíåðîì-êîíñ-
òðóêòîðîì íà â³äîì³é ô³ðì³ Bosch
Rexroth AG, à äîíüêà — ïðîâ³äíèì
ñïåö³àë³ñòîì ó êîìïàí³¿ John Deere.

Æèòòºâå êðåäî Àíàòîë³ÿ Â³êòî-
ðîâè÷à: «Ñòåðåæèñü áàéäóæèõ —
ñàìå â³ä ¿õíüîãî ìîâ÷àçíîãî íå-
ñïðîòèâó òâîðèòüñÿ âñå çëî íà ñâ³-
ò³» �

Æèòòºâå êðåäî äîöåíòà êàôåäðè òåõí³÷íîãî ñåðâ³ñó òà
³íæåíåðíîãî ìåíåäæìåíòó ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè ³ì. Ì.Ï.

Ìîìîòåíêà, êàíäèäàòà ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà ³ç
ñïåö³àëüíîñò³ «Ñîö³îëîã³ÿ óïðàâë³ííÿ» Àíàòîë³ÿ

Øîñòàêà: «Ñòåðåæèñü áàéäóæèõ — ñàìå â³ä ¿õíüîãî
ìîâ÷àçíîãî íåñïðîòèâó òâîðèòüñÿ âñå çëî íà ñâ³ò³».

Øîñòàê — àâòîð áëèçüêî 300 íàóêîâèõ ïðàöü óêðà¿í-
ñüêîþ, àíãë³éñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà í³ìåöüêîþ ìîâàìè

Íåëåãêèé øëÿõ äî ñóñï³ëüíîãî âèçíàííÿ
Íåùîäàâíî Àíàòîë³þ Øîñòàêó — äîöåíòó êàôåäðè òåõí³÷íî-

ãî ñåðâ³ñó òà ³íæåíåðíîãî ìåíåäæìåíòó Íàö³îíàëüíîãî óí³-

âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè 

³ì. Ì. Ï. Ìîìîòåíêà, êàíäèäàòó ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñî-

ðó ³ç ñïåö³àëüíîñò³ «Ñîö³îëîã³ÿ óïðàâë³ííÿ» Óêàçîì Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè ïðèñâîºíî Ïî÷åñíå çâàííÿ «Çàñëóæåíèé ïðà-

ö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè».

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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íîâèíè

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ôóí³êóëåð ìîæå ñòà-
òè îäíèì ³ç ïåðøèõ âèä³â ñòî-
ëè÷íîãî òðàíñïîðòó, äå ïàñàæè-
ðè çìîæóòü êîðèñòóâàòèñü åëåê-
òðîííèì êâèòêîì. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

²ëëÿ Ñàãàéäàê ï³ä
÷àñ ³íñïåêòóâàííÿ
ðåìîíòíèõ ðîá³ò îä-
íîãî ç íàéñòàð³øèõ
âèä³â ñòîëè÷íîãî
òðàíñïîðòó.

Óæå 110 ðîê³â êèÿíè òà ãîñò³
ì³ñòà îõî÷å êîðèñòóþòüñÿ ôóí³-
êóëåðîì. Öÿ ïîõèëà çàë³çíèöÿ ç
êàíàòíîþ òÿãîþ ç’ºäíóº Ïå÷åð-
ñüêèé òà Ïîä³ëüñüêèé ðàéîíè ñòî-
ëèö³. Ùîð³÷íî íà ôóí³êóëåð³ çä³é-
ñíþþòüñÿ îáîâ’ÿçêîâ³ ðåãëàìåíò-
í³ îïåðàö³¿, ÿê³ âêëþ÷àþòü çàì³íó
òåõí³÷íèõ âóçë³â òà áóä³âåëüíî-
ðåìîíòí³ ðîáîòè. Öüîãîð³÷ âîíè

òðèâàòèìóòü äî 18 ñåðïíÿ. Íà çà-
õîäè ç îíîâëåííÿ ôóí³êóëåðó ç
ôîíäó ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó âèä³-
ëåíî êîøòè â ðîçì³ð³ 600 òèñÿ÷
ãðèâåíü.

«Ùîäîáè ïîñëóãàìè ôóí³êó-
ëåðà êîðèñòóºòüñÿ çíà÷íà ê³ëü-
ê³ñòü ïàñàæèð³â: â³ä 4000 äî 6000
ó ðîáî÷³ äí³ òà â³ä 11 000 äî 14 000
ó âèõ³äí³, ç íèõ äî 54% ñêëàäà-
þòü ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿»,— çàçíà-
÷èâ ²ëëÿ Ñàãàéäàê.

Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî çàâäÿêè
ñï³âïðàö³ ç MasterCard êè¿âñüêèé
ôóí³êóëåð ñòàâ ïåðøèì íàçåì-
íèì âèäîì òðàíñïîðòó ç ìîæëè-
â³ñòþ áåçãîò³âêîâîãî ðîçðàõóí-
êó çà ïðî¿çä.

«Çà öèì ïðîåêòîì ôóí³êóëåð
ñòàíå îäíèì ³ç ïåðøèõ âèä³â
òðàíñïîðòó, äå êèÿíè òà ãîñò³ ñòî-
ëèö³ çìîæóòü êîðèñòóâàòèñü åëåê-

òðîííèì êâèòêîì», — ï³äñóìó-
âàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Íàãàäàéìî, ùî ç 18 ëèïíÿ îð³-
ºíòîâíî äî 18 ñåðïíÿ 2016 ðîêó
òðèâàòèìóòü ùîð³÷í³ ðåãëàìåíò-

í³ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ôóí³êóëå-
ðà. Ó ïðîöåñ³ îíîâëåííÿ ï³äéîì-
íèêà ôàõ³âö³ ïåðåâ³ðÿòü ñïðàâ-
í³ñòü êîë³ñ, ãàëüì, òÿãîâîãî ïðè-
âîäó, êåðóâàííÿ, çâ’ÿçîê ³ ñèãíà-
ë³çàö³þ. Âèïðîáóâàëüí³ îïåðàö³¿
îêðåìèõ éîãî âóçë³â â³äáóâàþòü-
ñÿ ùîð³÷íî, çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
áóäîâè, óòðèìàííÿ òà îãëÿäó ïî-
õèëèõ ðåéêî-êàíàòíèõ ï³äéîì-
íèê³â. Ðåçóëüòàòè ïðèéìàþòü ôà-
õ³âö³ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà
«Êè¿âñüêèé åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé
öåíòð Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó Óêðà-
¿íè», ÿê³, ïðè ïîçèòèâíèõ ðåçóëü-
òàòàõ ³ñïèò³â, íàäàþòü äîçâ³ë íà
åêñïëóàòàö³þ ôóí³êóëåðà íà íà-
ñòóïíèé ð³ê �

Ó ôóí³êóëåð³ çàïðîâàäÿòü
åëåêòðîííèé êâèòîê
� Ñòîëè÷íèé ï³äéîìíèê ñòàíå ïåðøèì íàçåìíèì âèäîì òðàíñïîðòó ç ìîæëèâ³ñòþ 

áåçãîò³âêîâîãî ðîçðàõóíêó çà ïðî¿çä

Òðèâàº ïëàíîâèé ðåìîíò êè¿âñüêîãî ôóí³êóëåðà, ÿêèé ìàþòü çàâåðøèòè äî 18
ñåðïíÿ. Ùîðîêó ôàõ³âö³ çä³éñíþþòü îáîâ’ÿçêîâ³ ðåãëàìåíòí³ çàõîäè, ùî âêëþ-
÷àþòü çàì³íó òåõí³÷íèõ âóçë³â òà áóä³âåëüíî-ðåìîíòí³ îïåðàö³¿.Ó ïðîöåñ³
îíîâëåííÿ ñòîëè÷íîãî ï³äéîìíèêà ïåðåâ³ðÿòü ñïðàâí³ñòü êîë³ñ, ãàëüì, òÿãîâîãî
ïðèâîäó, êåðóâàííÿ, çâ’ÿçîê ³ ñèãíàë³çàö³þ. Íà öüîãîð³÷íèé ðåìîíò ôóí³êóëåðó
ç ôîíäó ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó âèä³ëåíî êîøòè â ðîçì³ð³ 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Êè¿âñüêèé ôóí³êóëåð ñòàíå îäíèì ³ç ïåðøèõ âèä³â ñòîëè÷íîãî òðàíñïîðòó, äå ïàñàæèðè çìîæóòü êîðèñòóâàòèñü åëåêòðîííèì êâèòêîì
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Ä³òè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ 
îòðèìàþòü
áåçêîøòîâí³ ïóò³âêè 
íà îçäîðîâëåííÿ

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè âíåñëè çì³íè äî äå-

ÿêèõ ïîïåðåäí³õ ð³øåíü ùîäî íàäàí-

íÿ äîäàòêîâèõ ãàðàíò³é îêðåìèì êàòå-

ãîð³ÿì ãðîìàäÿí — ÷ëåíàì ñ³ìåé ó÷àñ-

íèê³â ÀÒÎ, ä³òÿì-ñèðîòàì, âåòåðàíàì

â³éíè òà ïðàö³, ³íâàë³äàì, ä³òÿì â³éíè

òà ³íøèì.

Çà ðàõóíîê ñòîëè÷íîãî áþäæåòó ïå-

ðåäáà÷åíî îçäîðîâëåííÿ ä³òåé äî 7 ðî-

ê³â ó ñóïðîâîä³ îäíîãî ³ç äîðîñëèõ.Àëå,

ÿê çàñâ³ä÷èëè îïèòóâàííÿ êèÿí — ó÷àñ-

íèê³â ÀÒÎ, êîòð³ çâåðòàëèñü äî Äåïàð-

òàìåíòó ñîöïîë³òèêè, òàêîãî îçäîðîâ-

ëåííÿ ïîòðåáóº çíà÷íî á³ëüøå îñ³á, í³æ

ïåðåäáà÷àëîñü ïðè ôîðìóâàíí³ ì³ñü-

êî¿ êîìïëåêñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè

«Òóðáîòà» íà 2016-2018 ðîêè. Êîøòè

íà ï³äòðèìêó îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðî-

ìàäÿí óæå çàðåçåðâîâàíî â êè¿âñüêî-

ìó áþäæåò³.

Âèõ³äíèìè 
êèÿí çàïðîøóþòü
íà ÿðìàðêè

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â Äåïàð-

òàìåíò³ ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³ä-

ïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ, âèõ³äíèìè â ñòî-

ëèö³ â³äáóäóòüñÿ òðàäèö³éí³ ñ³ëüñüêî-

ãîïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Çîêðåìà â ñóáî-

òó, 30 ëèïíÿ, òîðãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ïàíüê³âñüê³é; â

Äåñíÿíñüêîìó— íà ïàðí³é ñòîðîí³ âóë.

Åëåêòðîòåõí³÷íî¿, 2-á, 4-á, 6-á, 16, 10,

26, 28, òà íåïàðí³é ñòîðîí³ âóë. Åëåê-

òðîòåõí³÷íî¿, 5, 5-à, 7, 11, 9, 9-à, â Ïå-

÷åðñüêîìó— íà âóë. Í³ìàíñüê³é, 3-7; â

Ïîä³ëüñüêîìó— íà ïðîñï. Ñòåïàíà Áàí-

äåðè (á³ëÿ Êóðåí³âñüêîãî ïàðêó); â Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñ-

òîïîëÿ, 42 (â ìåæàõ âóë. Ì. Äîíöÿ òà

Àêàäåì³êà Ñòðàæåñêà).

Ó íåä³ëþ, 31 ëèïíÿ, ÿðìàðêè â³äáó-

äóòüñÿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë.

Ìàðøàëà Êîíºâà (â ìåæàõ âóë. Àêàäå-

ì³êà Â³ëüÿìñà òà Ëîìîíîñîâà); â Äåñ-

íÿíñüêîìó—íà ïàðí³é ñòîðîí³ âóë.Åëåê-

òðîòåõí³÷íî¿, 2-á, 4-á, 6-á, 16, 10, 26, 28

òà íåïàðí³é ñòîðîí³ âóë. Åëåêòðîòåõí³÷-

íî¿, 5, 5-à, 7, 11, 9, 9-à, â Ïå÷åðñüêîìó—

íà âóë. ². Êóäð³ (â ìåæàõ âóë. Ï. Ëóìóì-

áè òà ×èãîð³íà).

×åðåç ñïåêó â ñòîëèö³
î÷³êóºòüñÿ ïåðåâàæíî 
âèñîêà ïîæåæíà 
íåáåçïåêà

²ç 30 ëèïíÿ äî 1 ñåðïíÿ ó ñòîëèö³ î÷³êóº-

òüñÿ ïåðåâàæíî âèñîêà (4 êëàñó) ïîæåæ-

íà íåáåçïåêà, ³íôîðìóº Óïðàâë³ííÿ ç

ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáå-

ðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ.

Ôàõ³âö³ çàêëèêàþòü êèÿí ìàêñèìàëü-

íî îáåðåæíî ïîâîäèòèñÿ ç âîãíåì,îñî-

áëèâî â ë³ñîïàðêîâèõ çîíàõ, òà äîòðè-

ìóâàòèñÿ ïðàâèë ïîâåä³íêè ó ðàç³ âèíèê-

íåííÿ ïîæåæ³.

Êè¿âñüêèé ôóí³êóëåð ðîçïî÷àâ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â 111 ðîê³â

òîìó (1905 ð³ê). Çà ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ï³äéîìíèê ïîâí³ñòþ ðåêîíñòðó-

þâàëè òðè÷³ (1928, 1958, 1984 ðîêè), ï³ä ÷àñ ìîäåðí³çàö³¿ áóëî çàì³íå-

íî âàãîíè, òÿãîâå îáëàäíàííÿ, ïîäîâæåíî â³äñòàíü ì³æ âåðõíüîþ òà

íèæíüîþ ñòàíö³ÿìè.

Ñòîëè÷íèé ôóí³êóëåð íàçèâàþòü ñèìâîëîì Êèºâà, àäæå ð³äê³ñíèé

òà óí³êàëüíèé òðàíñïîðò âõîäèòü äî ÷èñëà ïàì’ÿòíèê³â àðõ³òåêòóðè ñòî-

ëèö³ Óêðà¿íè Õ²Õ ñòîë³òòÿ.

Ùîäåííî öèì ëåãåíäàðíèì âèäîì òðàíñïîðòó êîðèñòóþòüñÿ êèÿíè

òà òóðèñòè, ÿê³ ïðè¿çäÿòü çä³éñíèòè ïîäîðîæ íàä Äí³ïðîì. Ùîð³÷íî

ï³äéîìíèê, ÿêèé ç’ºäíóº âåðõíþ òåðàñó Âîëîäèìèðñüêî¿ ã³ðêè òà Ïî-

øòîâó ïëîùó, ïåðåâîçèòü â³ä 7 äî 15 ì³ëüéîí³â ïàñàæèð³â.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих 
податків і зборів у м. Києві»

Рішення Київської міської ради № 855/855 від 28 липня 2016 року
Відповідно до Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�п�н�т��5.3�розділ��5�до-

дат�а�3�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

23�червня�2011�ро���№ 242/5629�«Про�вста-

новлення�місцевих�подат�ів�і�зборів���м.�Ки-

єві»�(із�змінами),�доповнивши�йо"о�підп�н�та-

ми�5.3.3.27,�5.3.3.28�та�о"о�зміст�:

«5.3.3.27.�с�б’є�тів�виробництва��омп’ютерів,

еле�тронної�та�оптичної�прод��ції�(розділ�26

КВЕД�ДК�009:2010)-1,0.

Дія�цьо"о�підп�н�т��застосов�ється�до�1�січ-

ня�2017�ро��.

5.3.3.28.�с�б’є�тів�виробництва�еле�трично-

"о��стат��вання�(розділ�27�КВЕД�ДК�009:2010)-

1,0.

Дія�цьо"о�підп�н�т��застосов�ється�до�1�січ-

ня�2017�ро��».

2.�Дія�підп�н�тів�5.3.3.27,�5.3.3.28�п�н�т��5.3

розділ��5�додат�а�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�23.06.2011�№ 242/5629�«Про�вста-

новлення�місцевих�подат�ів�і�зборів���м.�Ки-

єві»�розповсюдж�ється�на�підприємства,�за-

реєстровані�на�момент�прийняття�цьо"о�рішен-

ня,�за�розділами�26�КВЕД�ДК�009:2010,�27�КВЕД

ДК�009:2010.

3.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в�"а-

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

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

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

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

но"о�розвит��.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення 

про оренду майна територіальної громади міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 583/583 від 7 липня 2016 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою підви-
щення ефективності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�П�н�т�11�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

21.04.2015�№ 415/1280�«Про�затвердження�По-

ложення�про�оренд��майна�територіальної�"ро-

мади�міста�Києва»�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«11.�Встановити,�що�до�01�липня�2017�ро��,

але�не�пізніше�дати�наб�ття�чинності�новою

реда�цією�Положення�про�оренд��майна�те-

риторіальної�"ромади�міста�Києва,�для�об’є�-

тів�оренди,�дата�оцін�и�я�их�встановлена�піс-

ля�01�вересня�2014�ро��,�орендні�став�и,�ви-

значені�Методи�ою�розрах�н���орендної�пла-

ти�за�майно�територіальної�"ромади�міста�Ки-

єва,�я�е�передається�в�оренд�,�застосов�ють-

ся���розмірі�50%�встановлено"о�обся"�,��рім:

ставо�,�визначених�п�н�тами�1 —5�таблиці�2

Методи�и�(за�винят�ом�бан�ів),�по"одинної

орендної�плати�відповідно�до�п�н�т��6�Мето-

ди�и�і�орендної�плати,�визначеної�за�рез�ль-

татами��он��рс�.»

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 593/593 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Регламенту Київської міської ра-
ди Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені

деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�о"олоше-

ні�на�пленарном��засіданні�Київсь�ої�місь�ої

ради�12.07.2016,�з"ідно�з�додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор"анам,�я�им�на-

правлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офі-

ційн��письмов��відповідь�на�ньо"о�Київсь�ій

місь�ій�раді�і�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�протя"ом�десяти�днів�з�момент��отриман-

ня�запит�.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о"о�"олови —�се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.�

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�12.07.2016�№�593/593

Депутатські запити органам та посадовим особам, внесені депутатами 
Київської міської ради та підтримані на пленарному засіданні 

Київської міської ради 12.07.2016

4. АНТОНОВА Олена Юріївна
Київському міському голові Кличку В.В. Щодо облаштування
транспортної інфраструктури між буд. № 7 та № 9 на вул. Тимофія
Шамрила в Шевченківському районі

5. АНТОНОВА Олена Юріївна Начальнику Київського міського бюро технічної інвентаризації Сенчуку
В.В. Щодо внесення змін в матеріали інвентаризації

6. АНТОНОВА Олена Юріївна

Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О.О. Щодо приведення в належний санітарно/технічний стан
гуртожитку на вул. Кирило/Мефодіївській, 14/2 у Шевченківському
районі

7. АНТОНОВА Олена Юріївна
Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О.О. Щодо покращення житлових умов, багатодітної родини
Жабченків

8. БАЛИЦЬКА Ольга Станіславівна

В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Свистунову О.В. Щодо видачі дозволів на
проведення будівельних робіт за адресою: вул. Бульварно/
Кудрявська, 29 у Шевченківському районі

9. БАЛИЦЬКА Ольга Станіславівна
Київському міському голові Кличку В.В. Щодо розірвання
інвестиційного договору про передачу ТОВ "Фонд розвитку будівельних
ініціатив" у власність будівель і споруд дитячого санаторію "Салют"

10. БАЛИЦЬКА Ольга Станіславівна

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо призупинення
організаційно/правових дій на виконання інвестиційного договору про
передачу ТОВ "Фонд розвитку будівельних ініціатив" у власність
будівель і споруд дитячого санаторію "Салют"

11. БАЛИЦЬКА Ольга Станіславівна Київському міському голові Кличку В.В. Щодо скандального
будівництва на вул. 0. Гончара, 17/23 у Шевченківському районі

12. БАШЛАКОВ Сергій В'ячеславович
Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо повторної перевірки законності
будівництва на вул. Оболонській, 29 у Подільському районі

13. БЕНЮК Богдан Михайлович
Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо неналежного утримання буд. № 43 на
вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі

14. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо виділення коштів з міського бюджету на
придбання фіброгастроскопічного апарату для потреб діагностичного
відділення дитячої клінічної лікарні № 9 Подільського району

15. БОНДАРЧУК Олег Володимирович

Голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Бондар Н.В.Директору КП"Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Голосіївського району м. Києва" Верезі В.О.Щодо
створення ОСББ у буд. № 8 та № 10 на вул. Саперно/Слобідській у
Голосіївському районі

16. БОНДАРЧУК Олег Володимирович
Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В.Щодо наслідків забруднення річки Остер для
екомережі міста Києва

17. БОНДАРЧУК Олег Володимирович
Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. Щодо
відсутності гарячого водопостачання в буд. № 22 на вул. Кравченко 
в Шевченківському районі

18. БОНДАРЧУК Олег Володимирович
Начальнику Територіального управління Державної судової
адміністрації України в місті Києві Сімановському О.В. Щодо
наповненості судів міста Києва присяжними

19. БОХНЯК Володимир Ярославович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Сагайдаку І.В. Директору Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Майзелю С.П. Щодо схем велосипедних
доріжок на просп. Миколи Бажана в Дарницькому районі

20. БОХНЯК Володимир Ярославович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.Директору
КП "Київпарктранссервіс" Шамрай А.В. Щодо планів/схем
паркувальних майданчиків, розташованих у Дарницькому районі

21. БРОДСЬКИЙ В'ячеслав Якович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
обладнання Міського центру крові кліматичною технікою

22. БРОДСЬКИИ Олександр Якович
Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О.О.Щодо неякісно проведеного ремонту покрівлі буд. №8 на
вул. Тимофія Шамрила в Шевченківському районі

23. БРОДСЬКИИ Олександр Якович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
неякісного виконання ремонтних робіт житлового фонду

24. БУДІЛОВ Михайло Михайлович

Департаменту житлово/комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міськоїради (Київської міської державної
адміністрації) Першому заступнику голови Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації Крохмалюку В.В. Щодо відновлення
дорожнього покриття біля входу до дитячої бібліотеки ім. Ю. Гагаріна в
Деснянському районі

25. БУДІЛОВ Михайло Михайлович

Департаменту житлово/комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міськоїради (Київської міської державної
адміністрації)Першому заступнику голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації Крохмалюку В.В.Щодо відновлення
дорожнього покриття біля буд. № 7 та № 9/21 на вул. Академіка
Курчатова в Деснянському районі

26. БУДІЛОВ Михайло Михайлович

Департаменту житлово/комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Першому заступнику голови Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації Крохмалюку В.В. Щодо відновлення
дорожнього покриття біля каналізаційного колодязя на вул. Академіка
Курчатова, 9/21 в Деснянському районі

27. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
сміттєспалювального заводу "Енергія"

28. ВАСИЛЬЧУК Вадим Васильович
Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо капітального ремонту парку біля озера
Радунка на жилому масиві Райдужний у Дніпровському районі

29. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо незаконного
розміщення ретрансляційної станції на вул. Срібнокільській, 14/а в
Дарницькому районі

30. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо впорядкування руху
вантажного автотранспорту в місті Києві

31. ГОНЧАРОВ Олександр
Володимирович

Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо шахрайських дій, спрямованих на
заволодіння нерухомим майном гр. Варич Е.М.

32. ГОНЧАРОВ Олександр
Володимирович

Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо негативного впливу золовідвалу
Дарницької ТЕЦ на екологічний стан прилеглих мікрорайонів

33. ГОНЧАРОВ Олександр
Володимирович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо сприяння ОСББ "Урлів град" в
отриманні від ДП "Дарниця/1" технічної та іншої передбаченої
законодавством документації на будинок

34. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович
Директору Департаменту Державної архітектурно/будівельної
інспекції в місті Києві Горобченко Л.А. Щодо будівельних робіт в
межах історичного ареалу міста Києва

№
п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНТОНЕНКО Прохор Дмитрович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
перевірки законності будівництва на бульв. Кольцова, 7/а 
в Святошинському районі

2. АНТОНЕНКО Прохор Дмитрович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
демонтажу станції стільникового зв'язку на вул. Ірпінській, 62/б у
Святошинському районі

3. АНТОНЕНКО Прохор Дмитрович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
аварійної покрівлі житлового буд. № 6 на вул. Г. Онискевича в
Святошинському районі
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65. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В.В.Щодо створення робочої групи
для вивчення питань діяльності сміттєспалювального заводу "Енергія"

66. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.Щодо
ініціювання розірвання договору щодо передавальних антен
стільникового зв'язку

67. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.Щодо
визначення технічного стану буд. № 6 на просп. Павла Тичини і вжиття
відповідних заходів реагування

68. РУДЕНКО Олексій Павлович

Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Фіданян О.Г. Голові Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації Шкуру М.Ю. Щодо виділення коштів на ремонт
огорожі та облаштування території дошкільного навчального закладу 
№ 313 на вул. Каменярів, 50/б у Солом'янському районі

69. РУДЕНКО Олексій Павлович

Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Репіку В.М. Першому
заступнику директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Маміній О.В. Щодо внесення коригувань до Програми
соціально/економічного розвитку міста Києва на 2016 рік

70. САГАЙДАК Ілля Вадимович Київському міському голові Кличку В.В. Щодо надання додаткової
кімнати в гуртожиіку на вул. Берковецькій, 6 у Святошинському районі

71. САГАЙДАК Ілля Вадимович Київському міському голові Кличку В.В.Щодо реконструкції спортивного
комплексу "Темп" на вул. Генерала Вітрука, 10/а в Святошинському районі

72. СИРОТЮК Юрій Миколайович

Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо інформаційного наповнення офіційного
веб/сайту Департаменту містобудування та архітектури Київської міської
державної адміністрації

73. СИРОТЮК Юрій Миколайович
Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо будівництва торгово/розважального
центру біля станції метро "Героїв Дніпра"

74. СИРОТЮК Юрій Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Директору
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. Щодо КП
"Житній ринок"

75. СТРАННІКОВ Андрій Миколайович
Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву
П.О. Щодо заміни пасажирського ліфта у 1/му під'їзді житлового буд. 
№ 20/а на просп. Павла Тичини в Дніпровському районі

76. ТЕСЛЕНКО Павло Петрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
облаштування спеціалізованих місць для вигулу тварин

77. ТЕСЛЕНКО Павло Петрович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
відновлення гарячого водопостачання в буд. № 3/а на вул. Рогозівській у
Дніпровському районі

78. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович
Київському міському голові Кличку В.В. Щодо зовнішнього освітлення
прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у Пущі/Водиці в
Оболонському районі

79. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В.В.Щодо збереження природно/
заповідного фонду Пущі/Водиці в Оболонському районі

80. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В.В.Щодо поліпшення транспортного
сполучення Пущі/Водиці з найближчими станціями метро

81. ХАРЧУК Сергій Васильович

Заступнику голови Національної поліції України /начальнику Головного
управління Національної поліції у м. Києві Крищенку А.Є. Щодо сприяння
у вирішенні справи по розстрілу велосипедиста на перехресті 
вул. Саксаганського та вул. Льва Толстого

82. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович

Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації, Кличку В.В. Щодо виконання Програми економічного і
соціального розвитку за період січень / березень 2016 року в
Святошинському районі

83. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації,Кличку В.В. Щодо виконання Програми економічного і
соціального розвитку за період січень / березень 2016 року в
Оболонському районі

84. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради(Київської міської державної
адміністрації) Майзелю С.П. Щодо обліку кількості паркувальних
машиномісць у м. Києві

85. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович
Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О.О. Щодо
виконання ремонтних робіт дорожнього покриття в Оболонському
районі у першому кварталі 2016 року

86. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович
Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О.О. Щодо
виконання ремонтних робіт дорожнього покриття в Святошинському
районі у першому кварталі 2016 року

87. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Директору КП "Київський метрополітен" Брагінському В.В. Щодо
ініціативи збільшення вартості проїзду

88. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович

Директору Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Принаді С.І. Щодо зміни адресного переліку ремонтних робіт на 2016 рік
у Святошинському районі

89. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович
Начальнику Головного управління Служби безпеки України в місті Києві
Грищуку С.С.Щодо перевірки законності діяльності російської організації
на території міста Києва

90. ШАПОВАЛ Анатолій Анатолійович Київському міському голові Кличку В.В.Щодо створення Алеї Героїв
України на Лісовому кладовищі

91. ШАПОВАЛ Анатолій Анатолійович
Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Онофрійчуку П.В.Щодо проведення інвентаризації зливоприймальної
мережі станції метро "Лівобережна" та усунення недоліків у її роботі

92. ШАПОВАЛ Анатолій Анатолійович
Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Онофрійчуку П.В.Щодо демонтажу МАФів на зупинці громадського
транспорту біля метро "Лівобережна"

93. ШАРІЙ Володимир Васильович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
ліквідації сміттєзвалища та відновлення благоустрою біля буд. № 12, 
№ 12/а та № 16 на вул. Милославській в Деснянському районі

94. ШУЛЬГА Наталія Іванівна

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О.Г. Щодо приватизації земельної ділянки, на якій
розташована громадська парковка

35. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В.Директору Департаменту
державної архітектурно/будівельної інспекції у місті Києві Кудрявцеву
О.В. Щодо будівництва на вул. Мічуріна, 21/а, 18, 20, 22 у Печерському
районі

36. ЗУБКО Юрій Григорович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
ремонту асфальтного покриття під'їзних шляхів до дитячої поліклініки
№ 4 на просп. Маяковського, 18/а в Деснянському районі

37. КАРТАВИЙ Іван Леонідович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Плісу Г.В. Щодо забудовників, які проводили або проводять
будівництво житлових будинків, але не виконують зобов'язань по
будівництву об'єктів соціальної інфраструктури

38. КАРТАВИЙ Іван Леонідович

Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації Директору
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Майзелю С.П. Щодо проведення капітальних ремонтних робіт на просп.
Броварському в Деснянському районі

39. КАРТАВИЙ Іван Леонідович

Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації Директору
КП"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського
району м. Києва" Бойко І.В.Щодо проведення капітальних ремонтних
робіт у буд. № 50 на вул. Радистів у Деснянському районі

40. КАРТАВИЙ Іван Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації Директору
КП"Керуюча компанія' з обслуговування житлового фонду Деснянського
району м. Києва" Бойко І.В.Щодо розгляду звернення гр. Сеньковського
Р.В., який мешкає за адресою: вул. Мілютенка, 11, кв. 87 у Деснянському
районі

41. КОСТЕНКО Людмила Василівна Київському міському голові Кличку В.В. Щодо представництва на
зборах співвласників у будинках, в яких є частка комунальної власності

42. КУТНЯК Святослав Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
вжиття заходів для відновлення належного функціонування водовідводу
біля буд. № 26/а та № 26/б на вул. Отто Шмідта в Шевченківському
районі

43. КУТНЯК Святослав Вікторович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
незаконного будівництва релігійних споруд в межах парку/пам'ятки
Кирилівський гай у Шевченківському районі

44. КУТНЯК Святослав Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
покращення забезпечення пішохідного сполучення мікрорайону Татарка
зі станцією метрополітену "Лук'янівська" та мікрорайоном Лук'янівка в
Шевченківському районі

45. МАРЧЕНКО Роман Вікторович

Заступнику начальника управління / начальнику відділу державного
контролю та нагляду за безпекою на автомобільному та міському
електричному транспорті Київського міжрегіонального управління
Укртрансбезнеки Зелінському С.А. Щодо порушення правил
перевезення піску автомобільним транспортом у Дарницькому районі

46. МАРЧЕНКО Роман Вікторович
Начальнику Управління патрульної поліції у м. Києві Зозулі Ю.Г. Щодо
порушень правил перевезень піску автомобільним транспортом у
Дарницькому районі

47. МАРЧЕНКО Роман Вікторович

Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Генеральному директору КК "Київавтодор"
Густєлеву О.О. Щодо ремонту дороги на вул. Промисловій та 
вул. Лермонтова в Дарницькому районі

48. МАРЧЕНКО Роман Вікторович
Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо порушень правил перевезень піску
автомобільним транспортом у Дарницькому районі

49. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В.В. Щодо надання копії договору
на будівництво на просп. Комарова, 1 у Солом'янському районі

50. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна
Київському міському голові Кличку В.В. Щодо демонтажу МАФів та
інших торговельних об'єктів, які встановлені з дотриманням
законодавчих вимог

51. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В.В. Щодо особистого прийому
Київським міським головою гр. Кари І.С.

52. МІЩЕНКО Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
квартирної черги для багатодітних сімей

53. МІЩЕНКО Олександр Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
надання на належному рівні послуги гарячого водопостачання в буд. 
№ 3 на вул. Астраханській, буд. № 4 на вул. Двінській та буд. № 8/4 на
вул. Хорольській у Дніпровському районі

54. НЕГРИЧ Микола Михайлович

Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації,Кличку В.В.Щодо відновлення асфальтного покриття,
ремонту тротуарів та розмітки на дорозі на вул. Кудряшова, 2, 3, 5, 5/а,
7, 7/б у Солом'янському районі

55. НЕГРИЧ Микола Михайлович
Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації, Кличку В.В. Щодо ремонту сходових клітин в буд. № 21 на
вул. Нововокзальній у Солом'янському районі

56. НЕГРИЧ Микола Михайлович

Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації, Кличку В.В. Щодо розміщення майданчика для
паркування транспортних засобів на вул. Кудряшова, 16 
у Солом'янському районі

57. НЕГРИЧ Микола Михайлович
Київському міському голові,голові Київської міської державної
адміністрації, Кличку В.В. Щодо відновлення асфальтного покриття на
вул. Докучаєвській у Солом'янському районі

58. НОВІКОВ Олексій Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
встановлення дитячих майданчиків у Дніпровському районі

59.
, НОВІКОВ Олексій Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
забиття та витоку каналізації на вул. Червоноткацькій, 29 у
Дніпровському районі

60. НОВІКОВ Олексій Олександрович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
встановлення пішохідного переходу через дорогу у дворі буд. № 3 на
вул. Андрія Малишка у Дніпровському районі

61. ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В.Щодо мораторію на підвищення
комунальних тарифів

62. ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В.Щодо утилізації побутових
відходів, які завозять з м. Львів до м. Києва

63. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові правління AO "Ощадбанк" Пишному А.Г. Щодо ремонту вхідної
групи на вул. Шолом/Алейхема, 22 у Деснянському районі

64. ПАВЛИК Віталій Андрійович
Київському міському голові Кличку В.В. Щодо гарантійних умов
експлуатації вулично/дорожньої мережі Південного мосту та проспекту
Бажана в Дарницькому районі
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95. ШУЛЬГА Наталія Іванівна
Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О.О. Щодо кількості квартир, що були надані громадянам, які
потребують поліпшення житлових умов, у 2014/2016 роках

96. ЯЛОВИЙ Володимир Борисович
Київському міському голові Кличку В.В. Щодо незаконного
будівництва на вул. Данила Щербаківського у Шевченківському
районі

97. ЯСИНСЬКИЙ Георгій Ігорович Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. Щодо
розгляду заяви гр. Галінського Г.П.

98. ЯСИНСЬКИЙ Георгій Ігорович Українській національній мережі книжкових магазинів "Буква" Щодо
книги "Математика після уроків. Книга для читання з математики"

99. СТРАННІКОВ Андрій Миколайович,
РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Фіщуку А.В. Щодо
відновлення благоустрою після виконання планових (аварійних) робіт
на об'єктах благоустрою

100. СТРАННІКОВ Андрій Миколайович,
РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.Щодо
вжиття заходів щодо демонтажу бетонних блокових споруд і
трубопроводу, розташованих на територіях, прилеглих до буд. № 22,
№ 24, № 26 та № 28 на вул. Березняківській у Дніпровському районі

Київський міський голова
В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання І сесії Київської 
міської ради VIII скликання 14.07.2016

Рішення Київської міської ради № 707/707 від 14 липня 2016 року
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ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд���денно"о�пленарно"о�за-

сідання�І�сесії�Київради�VIII�с�ли�ання�14.07.2016

та�і�питання:

1.�Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор"а-

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�звільнення�У�раїнсь�ої�православ-

ної�цер�ви�Київсь�о"о�патріархат��від�сплати

пайової��часті�(внес��)���створенні�соціальної

та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри

м.�Києва.

3.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до

Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни�щодо�необхідності���ладання�до"оворів�про

розподіл�повноважень�між�Кабінетом�Міністрів

У�раїни,�обласними,�Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавними�адміністраціями�та�обласними,�Київ-

сь�ою�місь�ою�радами.

4.�Про�с�ас�вання�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�09�"р�дня�2014�ро���№ 549/549�«Про

прийняття�до��ом�нальної�власності�територі-

альної�"ромади�міста�Києва�автово�зал��з�

об’є�тами�обсл�"ов�вання».

5.�Про�від�риття�автостанції�«Терем�и».

6.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�13�листопада�2013�ро��

№ 489/9977�«Про�дея�і�питання�діяльності�на-

вчальних�за�ладів,�що�належать�до��ом�наль-

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

єва�та�передаються�до�сфери��правління�Обо-

лонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації».

7.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�02.06.2015�№ 607/1471�«Про

визначення�перелі���земельних�діляно��для

опрацювання�можливості�продаж��їх�(або�пра-

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор"ах».

8.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній�ді-

лянці,�що�розташована�на�в�л.�Ми�оли�За�рев-

сь�о"о�між�б�дин�ами�№ 33,�35�та�37���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва.

9.�Про�припинення�до"овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�17.01.2006�№ 91-6-00525,���ла-

дено"о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�Шев-

чен�івсь�ою�районною���місті�Києві�держав-

ною�адміністрацією�для�б�дівництва�житлово-

"о�б�дин���з�приміщеннями�соціально"о�при-

значення,�площею�0,4243�"а�між�б�дин�ами

№ 20/2�на�в�л.�Я�іра�та�№ 4�на�в�л.�Сім’ї�Хох-

лових���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

10.�Про�затвердження�Положення�про��он-

��рсний�відбір��андидат�р�на�посади��ерівни-

�ів�с�б’є�тів�"осподарювання��ом�нально"о

се�тора�е�ономі�и.

11.�Про�надання�дозвол���ом�нальном��під-

приємств��«Дарниць�е�лісопар�ове�"осподар-

ство»�на�списання�шляхом�продаж��транспорт-

но"о�засоб�,�я�ий�належить�до��ом�нальної

власності�територіальної�"ромади�міста�Києва

(від�05.05.2016�№ 08/231-2062/ПР).

12.�Про�надання�дозвол��на�знесення�та�спи-

сання�б�дівель,�я�і�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної�"ромади�міста�Києва

(від�07.04.2016�№ 08/231-1690/ПР).

13.�Про�передач��до�сфери��правління�Ми-

ронівсь�ої�місь�ої�ради�Київсь�ої�області�май-

на,�що�належить�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної�"ромади�міста�Києва�(від�24.05.2016

№ 08/231-2301/ПР).

14.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної�"ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�08.09.2015�№ 08/231-2199/ПР).

15.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної�"ромади�міста�Києва

(від�05.05.2016�№ 08/231-2060/ПР).

16.�Про�передач��нер�хомо"о�майна��ом�-

нальної�власності�територіальної�"ромади�міс-

та�Києва�в�оренд��без�проведення��он��рс�

(від�28.04.2016�№ 08/231-2041/ПР).

17.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до

Кабінет��Міністрів�У�раїни�щодо�передбачен-

ня�в�державном��бюджеті�видат�ів�на�плат��за

оренд��бюджетними��становами�та�ор"аніза-

ціями,�я�і��трим�ються�за�рах�но��державно-

"о�бюджет�,��ом�нально"о�майна�територіаль-

ної� "ромади�міста� Києва� (від� 27.04.2016

№ 08/231-2038/ПР).

18.�Про�затвердження�детально"о�план��те-

риторії�по�в�лиці�А�адемі�а�Т�полєва,�12���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

19.�Про�затвердження�детально"о�план��те-

риторії�в�районі�в�лиць�А�адемі�а�Заболотно-

"о,�А�адемі�а�Лебедєва�та�Метроло"ічної���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

20.�Про�затвердження�детально"о�план�

території�в�межах�в�лиць�Вербової,�К�ренів-

сь�ої,�Бо"атирсь�ої,�Мос�овсь�о"о�просп.,

Набережно-Рибальсь�ої,�залізничної��олії�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

21.�Про�затвердження�детально"о�план��те-

риторії�в�межах�просп.�Возз’єднання,�залізни-

ці,�просп.�Броварсь�о"о,�Р�санівсь�о"о��ана-

л����Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.

22.�Про�затвердження�Про"рами�ви�орис-

тання�та�охорони�земель�міста�Києва�на�2016-

2020�ро�и�(А-21935).

23.�Про�надання�Київсь�ом��місь�ом��пси-

хоневроло"ічном��диспансер��№ 2�земельної

ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання

спор�д�диспансер��на�в�л.�Верхній,�4���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-5693).

24.�Про�надання�земельної�ділян�и�ви-

щом��навчальном��за�лад��«Перший�Київ-

сь�ий�медичний��оледж»�для�е�спл�атації

та�обсл�"ов�вання��оледж��на�в�л.�Блюхе-

ра,�6���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-2885).

25.�Про�надання�дитячо-юнаць�ій�спортив-

ній�ш�олі�«Старт»�земельної�ділян�и�для�ре-

�онстр��ції�та�е�спл�атації�стадіон��на�б�льв.

Оле�сія�Давидова,�10-12���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-7103).

26.�Про�надання�релі"ійній�"ромаді�незалеж-

ної�помісної�цер�ви�«ПРОБУДЖЕННЯ»�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�єван"ельсь�их�хрис-

тиян-баптистів�земельної�ділян�и�для�е�спл�-

атації�та�обсл�"ов�вання���льтової�б�дівлі�на

в�л.�Маршала�Тимошен�а,�2�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-19835).

27.�Про�надання�"ромадсь�ій�ор"анізації

«Фонд�інвалідів�Чорнобиля»�Деснянсь�о"о�райо-

н��м.�Києва�земельної�ділян�и�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл�"ов�вання�тимчасової�автомобіль-

ної�стоян�и�на�в�л.�Милославсь�ій,�17-23���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22127).

28.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«МІЖНАРОДНА�ТЕ-

НІСНА�АКАДЕМІЯ»�земельної�ділян�и�для�е�с-

пл�атації�та�обсл�"ов�вання�б�дівель�і�спор�д

спортивно-оздоровчо"о��омпле�с��«Міжнарод-

на�тенісна�а�адемія»�на�в�л.�Місь�ій,�9�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22377)

29.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СТРОЙ�АЛЬЯНС

ГРУП»�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та

обсл�"ов�вання�існ�ючих�б�дівель�і�спор�д�із�озе-

лененням�території�за"ально"о��орист�вання

на�в�л.�А�адемі�а�Писаржевсь�о"о,�8���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7568).

30.�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«СІЛЬПО�РІТЕЙЛ»�земель-

ної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�ван-

ня�нежитлової�б�дівлі�(�ніверсально"о�ма"ази-

н�)�на�просп.�Правди,�66���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-19727).

31.�Про�передач��земельної�ділян�и�"рома-

дянин��Грі"орян��Юрію�Людви�ович��для�ре-

�онстр��ції�нежитлової�б�дівлі�під�"ромадсь��

(тор"ово-офісно"о�призначення)�на�в�л.�А�а-

демі�а�Т�полєва,�18-е���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-7050).

32.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«На��ово-виробниче�підпри-

ємство�«ВІЛАН»�земельної�ділян�и�для�е�спл�-

атації�та�обсл�"ов�вання�б�дівлі�матеріально-

"о�с�лад��та��онтрольно-проп�с�но"о�п�н�т�

на�в�л.�Аеродромній,�12-а���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-0885).

33.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АЙ�СІ�ТІ»�земельної�ділян�и

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

тивної�б�дівлі�на�в�л.�К�дряшова,�9���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-22177).

34.�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«РЕМБУДТОРГ»�земель-

ної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�ван-

ня�нежитлових�б�дівель�на�в�л.�Народно"о�опол-

чення,�21���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-7253).

35.�Про�передач��земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«МАШІН-

ВЕСТ»�та�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«НОВА�НЕРУХОМІСТЬ�К»�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл�"ов�вання�адміністративно-вироб-

ничих�і�с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д�та�від�ри-

тої�автостоян�и�на�в�л.�Святошинсь�ій,�34��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21682).

36.�Про�передач��земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Завод

офісних�та�спеціальних�меблів»�для�б�дівниц-

тва�житлово"о��омпле�с��на�просп.�А�адемі�а

Вернадсь�о"о,�24���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва�(Д-7211).

37.�Про�передач��земельної�ділян�и�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ІНВЕСТ-ПРОДЖЕКТ»�для�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�нежитлової�адміністративної�б�-

дівлі�на�в�л.�Бо"дана�Хмельниць�о"о,�9�(літера

«А»)� ��Шевчен�івсь�ом�� районі� м.� Києва�

(Д-7064).

38.�Про�передач��земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«ПАРАДИГ-

МА�ІНВЕСТ�ГРУП»�для�ре�онстр��ції�навчаль-

но"о��орп�с��під�адміністративн��б�дівлю�і�по-

дальших�її�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�на

в�л.�Довнар-Запольсь�о"о,�7-а���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-21814).

39.�Про�передач��фізичній�особі-підприєм-

цю�Кравчен���Оле"��Ярославович��земельної

ділян�и�для�розташ�вання,�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�від�ритої�автостоян�и�на�в�л.�Ле-

ніна,�55-а�(літера�«Е»)�(мі�рорайон�Бортничі)��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(Д-1657).

40.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Авва-сервіс»�земельної�ді-

лян�и�для�створення�озеленених�територій�за-

"ально"о��орист�вання�та�влашт�вання�інже-

нерних�спор�д�(бере"о��ріплення)�на�просп.

Оболонсь�ом��(біля�озера�Опечень)�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7048).

41.�Про�передач��"ромадянам�Немеш��Васи-

лю�Михайлович��та�Ковальсь�ій�Ірині�Анатолі-

ївні�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�б�дівлі�по��омпле�сном��поб�-

товом��обсл�"ов�ванню�населення�на�в�л.�Клі-

нічній,�4���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-21573).

42.�Про�передач��земельної�ділян�и�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ�ІНБУДТРАНС»�для�е�спл�атації�та

обсл�"ов�вання�б�дівлі�медично"о�за�лад��на

в�л.�Татарсь�ій,�2-е�(літ.�А)���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Д-7264).

43.�Про�передач��земельної�ділян�и�ТО-

ВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«АВТОСЕРВІС�ПРЕМІУМ»�для�е�спл�-

атації�та�обсл�"ов�вання�адміністративно-

виробничих�і�с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д

та�від�ритої�автостоян�и�на�в�л.�Святошин-

сь�ій,� 30-б� �� Святошинсь�ом�� районі�

м.�Києва�(А-22343).

44.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДОРОЖНА�КАРТА»

земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції�та�обсл�"ов�вання�житлових�б�дин�ів,�ба-

"атоф�н�ціонально"о�тор"овельно-розважаль-

но"о,�вистав�ово-"отельно-офісно"о��омпле�-

с��з�пар�ін"ом�на�Кільцевій�дорозі,�1-и,�1-�,�

1-л���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22160).

45.�Про�передач��земельної�ділян�и�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА�ФІРМА�«СТОЛИЦЯ»

для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�тор"овель-

но"о��омпле�с����пров.�Політехнічном�,�3-���

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7054).

46.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ�ПІД-

ПРИЄМСТВО�«УКРСЕРВІСБУД»�земельної�ді-

лян�и�для�ре�онстр��ції�з�розміщенням,�б�дів-

ництвом,�е�спл�атацією�і�обсл�"ов�ванням�ін-

дивід�альних�малоповерхових�житлових�б�-

дин�ів�на�в�л.�Ми�оли�Юн�ерова,�37�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Щ-1159).

47.�Про�передач��"ромадянин��Васильчен��

Оле�сандр��Ми�олайович��земельної�ділян�и

для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�виробничо-

с�ладсь�ої�б�дівлі�на�в�л.�Павла�Дибен�а,�4-6

в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7585).

48.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ДЕОРБУД»�земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�та�е�спл�атації�житлових

б�дин�ів�з�пар�ін"ом�та�вб�довано-приб�до-

ваними�адміністративними�приміщеннями�і�за-

�ладами�"ромадсь�о"о�харч�вання,�бла"о�ст-

роєм�та�озелененням�території�на�в�л.�Митро-

полита�Василя�Лип�івсь�о"о,�38���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7679).

49.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«АСТЕК-СЕРВІС»�до"о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва,�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�тор"овель-

них�павільйонів�на�в�л.�Гната�Юри,�7���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21369).

50.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ДАР-С»�до"овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�бензозаправно"о�п�н�т��та�ав-

томий�и�з��онвеєром�на�в�л.�Василя�Ж��ов-

сь�о"о,�22���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-20688).

51.�Про�поновлення�приватном��а�ціонер-

ном��товариств��«АБС-УКР»�до"овор��оренди

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�житлово"о

�омпле�с��з�вб�довано-приб�дованими�при-

міщеннями�соціально"о�призначення�та�під-

земним�пар�ін"ом�на�в�л.�Глибочиць�ій,�26��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�та�внесення

змін�до�ньо"о�(А-19112).

52.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Ленб�д»�до"овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�А�аде-

мі�а�Т�полєва,�19���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-22000).

53.�Про�поновлення�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«ЄВРОЖИТЛОГ-

РУП»�до"овор��оренди�земельної�ділян�и

для�бла"о�строю�приле"лої�території�на

в�л.�Льва�Толсто"о,�57���Голосіївсь�ом�
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районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо"о

(А-22329).

54.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«РІВ’ЄРА»�до"овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�тор"овельно"о��омпле�с��на�в�л.

Сивась�ій,�1-а���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�та�внесення�змін�до�ньо"о�(А-21154).

55.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Кінопрем’єр»�до"овор�

оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та

обсл�"ов�вання�б�дівлі�на�в�л.�Архіте�тора�Го-

родець�о"о,�5���Печерсь�ом��районі�м.�Києва

(А-21922).

56.�Про�поновлення�"аражном��авто�оопера-

тив��«Троєщина-2»�до"овор��оренди�земельної

ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�ме-

талевих�"аражів�на�в�л.�Ми�оли�За�ревсь�о"о,

38�в�Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21740).

57.�Про�поновлення�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РОМСТАЛ�УКРА-

ЇНА»�до"овор��оренди�земельної�ділян�и�для

ре�онстр��ції�та�обсл�"ов�вання�тор"овельно-

с�ладсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ново�ос-

тянтинівсь�ій,�4-а�(літ.�Р,�П,�П’,�XI)�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до

ньо"о�(А-21012).

58.�Про�поновлення��ом�нальном��підпри-

ємств��«Дире�ція�б�дівництва�шляхово-транс-

портних�спор�д�м.�Києва»�до"овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�Подільсь�о"о

мостово"о�переход��через�р.�Дніпро�в�м.�Ки-

єві�від�в�л.�Межи"ірсь�ої�до�Р�санівсь�их�са-

дів�на�відріз���від�фарватер��р.�Дніпро�до�Ки-

ївсь�о"о�річ�ово"о�порт����Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21970).

59.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ПРОМБУД»�до"оворів

оренди�земельних�діляно��для�б�дівництва�жит-

лово"о�б�дин���з�пар�ін"ом�та�для�ор"анізації

б�дівельних�робіт�на�в�л.�Божен�а,�44,�46���Го-

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

до�ньо"о�(А-22219).

60.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«САССК»�до"овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�б�дівлі�"отелю�на�в�л.�Ярославів

Вал,�22,�24-а,�24-б,�26-в���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо"о�

(А-21824).

61.�Про�поновлення�приватном��підприємств�

«ЛЕДАС»�до"овор��оренди�земельної�ділян�и

для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�існ�ючо"о

�афе�в��омпле�сі�з�літнім�майданчи�ом�та�для

б�дівництва�"остьової�автостоян�и�та�"ромад-

сь�о"о�т�алет��на�в�л.�Героїв�Оборони,�9/10��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21308).

62.�Про�поновлення�приватном��а�ціонер-

ном��товариств��«УХЛ-МАШ»�до"овор��оренди

земельної�ділян�и�для�обсл�"ов�вання�та�е�с-

пл�атації�виробничих�спор�д�товариства�на

в�л.�Казимира�Малевича,�66���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо"о�

(А-21709).

63.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ЛЕПТА»�до"овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�офісних�та�с�ладсь�их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Червоноармійсь�ій,�131-а��

Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(А-8365).

64.�Про�змін��вид��ви�ористання�земельної

ділян�и�"аражно-б�дівельно"о��ооператив�

«Ямсь�ий»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�ба"атоф�н�ціонально"о�житло-

во-"ромадсь�о"о��омпле�с��на�в�л.�Старонавод-

ниць�ій,�2-20���Печерсь�ом��районі�м.�Києва

(А-21896).

65.�Про�продаж�Естонсь�ій�Респ�бліці�зе-

мельної�ділян�и�на�в�л.�П�ш�інсь�ій,�43-б��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�та�внесен-

ня�змін�до�до"овор��оренди�земельної�ділян-

�и�№ 91-6-00942�від�12.10.2011�(А-21600).

66.�Про�продаж�земельної�ділян�и�приват-

ном��а�ціонерном��товариств��«ІНВЕСТБУД-

11»�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�адмініс-

тративно"о��омпле�с��на�б�льв.�Верховної�Ра-

ди,�36-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1301).

67.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної�"рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля"ає�продаж��(Є-1308).

68.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної�"рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля"ає�продаж��(Є-1319).

69.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної�"рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля"ає�продаж��(Є-1318).

70.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної�"рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля"ає�продаж��(Є-1316).

71.�Про�визначення�перелі���земельних�ді-

ляно��для�опрацювання�можливості�продаж�

їх�(або�права�оренди�на�них)�на�земельних�тор-

"ах�(Є-1281).

72.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної�"рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля"ає�продаж��(Є-1291).

73.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної�"рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля"ає�продаж��(Є-0983).

74.�Про�передач��"ромадянин��Коврижен��

Віталію�Ми�олайович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�"о-

в�вання�житлово"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�5-в���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21942).

75.�Про�передач��"ромадянин��Ломачен��

Василю�Анатолійович����приватн��власність

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Садовом�,�22��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6775).

76.�Про�передач��"ромадянці�Братцевій�На-

дії�Корніївні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл�"ов�вання�жи-

ло"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�дівель�та�спо-

р�д�на�в�л.�Підбірній,�9-а���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-17203).

77.�Про�передач��"ромадянці�Жилен�о�На-

дії�Іванівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�ведення�індивід�ально"о�садівництва

��пров.�Котовсь�о"о,�4-а���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-18079).

78.�Про�передач��"ромадянин��Браславсь�о-

м��Володимир��Федорович����власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�"о-

в�вання�жило"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Залежній,�12-б���Голосі-

ївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-6822).

79.�Про�передач��земельної�ділян�и�"рома-

дянин��Горобцю�І"орю�Анатолійович��для�ве-

дення�індивід�ально"о�садівництва�на�в�л.�137-ій

Садовій,�діл.�78���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-18295).

80.�Про�передач��"ромадянин��Дань���Та-

рас��Гри"орович����приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл�"ов�ван-

ня�жило"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Любомирсь�ій,�24���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-14408).

81.�Про�передач��"ромадянці�Про��рі�Ганні

Іванівні,�член��садівничо"о�товариства�«Зеле-

ний�л�"»�Хар�івсь�о"о�район��м.�Києва,���при-

ватн��власність�земельної�ділян�и�для�веден-

ня��оле�тивно"о�садівництва�на�в�л.�10-й�Л�-

"овій,�20-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�

(А-8009).

82.�Про�передач��"ромадянин��Кім��Дмитр�

Сер"ійович�,�член��садівничо"о�товариства

«Дніпро»�Дарниць�о"о�район��м.�Києва,���при-

ватн��власність�земельної�ділян�и�для�веден-

ня�садівництва�на�в�л.�118-й�Садовій,�діл.�14��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(А-22048).

83.�Про�передач��"ромадянин��Семенцю

Оле�сандр��Андрійович��земельної�ділян�и�для

ведення��оле�тивно"о�садівництва�на�15-ом���м

Житомирсь�о"о�шосе�(с/т�«Радист»)���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22142).

84.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и�"ро-

мадянці�Савч���Валентині�Павлівні�для�б�дів-

ництва�та�обсл�"ов�вання�житлово"о�б�дин��,

"осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л�"о-

вій,�55���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�

(П-9430).

85.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и�"ро-

мадянам�Я�овен���Ві�тор��Васильович�,�Ки-

ричен�о�Наталії�Ми�олаївні�та�Зоз�лі�Катерині

Ми�олаївні�для�б�дівництва�та�обсл�"ов�вання

жило"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Повітрофлотсь�ій,�15���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(П-9172).

86.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и�"ро-

мадянці�Р�ден�о�Олені�Федорівні�для�б�дів-

ництва�та�обсл�"ов�вання�жило"о�б�дин��,�"ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л�"овій,

16���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-8795).

87.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и�"ро-

мадянці�Батовсь�ій�Наталії�Андріївні�для�б�дів-

ництва�та�обсл�"ов�вання�житлово"о�б�дин��,

"осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Нев-

сь�ом�,�7���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(П-9286).

88.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и�"ро-

мадянці�Мороз�Аллі�Броніславівні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл�"ов�вання�жило"о�б�дин��,�"осподар-

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

2-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9240).

89.�Про�приватизацію�"ромадянин��Матві-

єн���Андрію�Ми�олайович��земельної�ділян�и

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

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

в�л.�Крилова,�28-в���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�(П-9138).

90.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и�"ро-

мадянці�Гала"ан�Ользі�Іванівні�для�б�дівництва

та�обсл�"ов�вання�жило"о�б�дин��,�"осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Червоноармій-

сь�ій,� 4� �� Дарниць�ом�� районі� м.� Києва�

(П-9396).

91.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и�"ро-

мадянам�Цимбал�Людмилі�Є"орівні�та�Цимба-

л��Ві�тор��Оле�сандрович��для�б�дівництва�та

обсл�"ов�вання�жило"о�б�дин��,�"осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д���пров.�Павла�Грабовсь�о"о,

14���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9406).

92.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и�"ро-

мадянин��Герасимен���Сер"ію�Васильович�

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

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

в�л.�Бари�адній,�18���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�(П-9294).

93.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и�"ро-

мадянам�Павлі��Марії�Василівні�та�Бєльчен��

Ми�олі�Васильович��для�б�дівництва�та�обсл�-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Леніна,�33���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9382).

94.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и�"ро-

мадянин��Литовчен���Андрію�Єв"енійович��для

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

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

Чорно"ірсь�ій,�12���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9159).

95.�Про�внесення�змін���додато��до�рішен-

ня� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 17.09.2009

№ 278/2347�«Про�приватизацію�земельних�ді-

ляно��для�б�дівництва�та�обсл�"ов�вання�жит-

лових�б�дин�ів,�"осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва»�(А-22296).

96.�Про�внесення�змін�до�до"овор��оренди

земельної�ділян�и�від�04.06.2004�№ 78-6-00171,

��ладено"о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

за�ритим�а�ціонерним�товариством�«Київсь�ий

с�лотарний�завод»���пров.�Балтійсь�ом�,�23�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7233).

97.�Про�внесення�змін�до�п�н�т��2�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02.02.2006�№ 40/3131

«Про�передач��Парафії�на�честь�Успіння�Прес-

вятої�Бо"ородиці���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�православної�цер�ви�на�просп.

Генерала�Ват�тіна���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»�(А-19692).

98.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�27.05.2004�№ 281-2/1491�«Про

надання�і�вил�чення�земельних�діляно��та�при-

пинення�права��орист�вання�землею»�(А-22248).

99.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�23.07.2015�№ 908/1772�«Про

поділ�земельної�ділян�и,�що�переб�ває�в�орен-

ді�обсл�"ов�ючо"о��ооператив��садово-дачно-

"о�товариства�«СТАДНЕ»,�для�ведення��оле�-

тивно"о�садівництва�в�мі�рорайоні�Осо�ор�и��

Дарниць�ом��районі�міста�Києва�та�передачі

"ромадянам,�членам�обсл�"ов�ючо"о��оопера-

тив��садово-дачно"о�товариства�«СТАДНЕ»,��

приватн��власність�земельних�діляно��для�ве-

дення��оле�тивно"о�садівництва���Дарниць�о-

м��районі�міста�Києва»�(А-22295).

100.�Про�внесення�змін�до�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Є-0407).

101.�Про�по"одження�технічної�до��ментації

із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

�и�№ 34���3-ом��мі�рорайоні�житлово"о�маси-

в��Позня�и���Дарниць�ом��районі�м.�Києва��о-

м�нальном��підприємств��з�питань�б�дівниц-

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

для�б�дівництва�бло���поб�тово"о�обсл�"ов�-

вання�(А-22006).

102.�Про�по"одження�технічної�до��ментації

із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

�и�на�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�12���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва�сільсь�о"осподар-

сь�ом��п�блічном��а�ціонерном��товариств�

«КИЇВСЬКА�ОВОЧЕВА�ФАБРИКА»�для�ведення

сільсь�о"осподарсь�ої�діяльності�(А-22402).

103.�Про�по"одження�технічної�до��ментації

із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

�и�на�в�л.�Бер�овець�ій,�10���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Тор"овий�дім�«У�раїнсь�і��он-

серви»�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�ба-

зи� по� виробництв�� прод��тів� харч�вання�

(А-22072).

104.�Про�по"одження�технічної�до��ментації

із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

�и�на�в�л.�Ре"енераторній,�4���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва�приватном��а�ціонерном��то-

вариств��«НЕО�ВІТА»�для�б�дівництва,�е�спл�-

атації�та�обсл�"ов�вання�житлово-офісно"о�тор-

"овельно"о��омпле�с��з�вб�довано-приб�до-

ваними�приміщеннями�"ромадсь�о"о,�соціаль-

но"о�та�тор"овельно"о�призначення�з�підзем-

ним�та�наземним�пар�ін"ами�(А-21976).

105.�Про�по"одження�технічної�до��ментації

із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

�и���2-ом��мі�рорайоні�житлово"о�масив��По-

зня�и���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«Холдин"ова

�омпанія�«Київмісь�б�д»�для�б�дівництва�жит-

лових�б�дин�ів�та�об’є�тів�соціально-поб�то-

во"о�призначення,��омпле�сно"о�бла"о�строю

території�для�с�спільних�потреб�(А-21695).

106.�Про�по"одження�технічної�до��ментації

із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

�и�на�в�л.�Л�начарсь�о"о,�1/2�(літ.�«Б»)���Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва�приватном��підпри-

ємств��фірмі�«Волна»�для�ре�онстр��ції�з�до-

б�довою�ресторан��та�подальшими�йо"о�е�с-

пл�атацією�та�обсл�"ов�ванням�(А-22101).

107.�Про�надання�дозвол��приватном��а�-

ціонерном��товариств��спільном����раїнсь�о-

російсь�ом��підприємств��«В.�В.�Імпе�с»�на�пе-

редач��частини�земельної�ділян�и�в�с�борен-

д��товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ПРОФІ-КОНСАЛТИНГ»�для�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�нежитлової�б�дівлі�(ма"азин�)�на

просп.�Перемо"и,�23���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(К-25025).

108.�Про�по"одження�технічної�до��ментації

із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

�и�на�в�л.�Приво�зальній,�2���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�релі"ійній�"ромаді�У�раїнсь�ої

православної�цер�ви�парафії�Святителя�Фео-

досія�Черні"івсь�о"о���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�храм��Свято"о�Феодосія�Черні-

"івсь�о"о�(А-21613).

109.�Про�надання�з"оди�на�розроблення�тех-

нічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поді-

л��земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РУБІН»�на�в�л.

Межи"ірсь�ій,�46/24���Подільсь�ом��районі�

м.�Києва�для�обсл�"ов�вання�та�е�спл�атації

овочево"о�ма"азин��(К-26350).

110.�Про�надання�з"оди�на�розроблення�тех-

нічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поді-

л��земельної�ділян�и��ом�нальном��не�омер-

ційном��підприємств��«Центр�первинної�меди-

�о-санітарної�допомо"и�№ 2»�Солом’янсь�о"о

район��м.�Києва�на�просп.�Червонозоряном�,

2���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

пл�атації�та�обсл�"ов�вання�б�дівель�лі�арні

(К-26270).

111.�Про�надання�з"оди�на�розроблення�тех-

нічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поді-

л��земельної�ділян�и�державном��підприєм-

ств��«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУ-

ВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�на�в�л.

Авіа�онстр��тора�І"оря�Сі�орсь�о"о,�4-6���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�б�дин�ів�і�спо-

р�д�дипломатично"о�представництва,�житло-

во"о��омпле�с��для�дипломатів�та�адміністра-
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тивно"о�б�дин���ГДІП�з�підземним�пар�ін"ом

(К-25670).

112.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Київсь�ом��національном��тор"о-

вельно-е�ономічном���ніверситет��на�в�л.�Львів-

сь�ій,�2/4���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�для

е�спл�атації� та� обсл�"ов�вання� �оледж��

(К-25906).

113.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�державній��станові�«Лабораторний

центр�на�залізничном��транспорті�Держсан-

епідсл�жби�У�раїни»�на�в�л.�Російсь�ій,�13-а��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл�"ов�вання�адміністративно"о�б�-

дин���(К-25606).

114.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«АГРОН»�на�в�л.�Світлиць�о"о,�31/7

(літ.�«А»)���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�для�ре-

�онстр��ції�з�приб�довою�і�надб�довою�та�по-

дальшою�е�спл�атацією�б�дівлі�адміністратив-

но"о,�офісно"о,�виробничо"о�та�с�ладсь�о"о

призначення�(К-16129).

115.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�Управлінню�адміністративними�б�-

дин�ами�Державно"о��правління�справами�на

в�л.�Бан�овій���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�для

облашт�вання�та�е�спл�атації�площі�для�про-

ведення�офісних�державних�заходів�біля�б�-

дин���по�в�л.�Бан�овій,�11�(К-26524).

116.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��з�пи-

тань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житло-

інвестб�д-УКБ»�на�в�л.�Мельни�ова,�95���Шев-

чен�івсь�ом��районі�для�б�дівництва�житлово-

"о�б�дин���та�"ромадсь�ої�спор�ди�(К-26064)

117.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КАРТ�ЛІМІТЕД»�на�в�л.�Сер-

"ія�Стр�тинсь�о"о,�8���Печерсь�ом��районі�

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання

с�ладсь�ої�б�дівлі�(К-21959).

118.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«РІЕЛТІ�КЛАСІК»�на�в�л.�Червоно-

прапорній,� 28� �� Голосіївсь�ом�� районі�

м.�Києва�для�обсл�"ов�вання�та�е�спл�атації

тор"овельних,�с�ладсь�их�і�виробничих�примі-

щень�(К-24915).

119.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«А�адемія»�на�б�льв.�А�адемі�а�Вер-

надсь�о"о,�36-б���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та�об-

сл�"ов�вання�виробничо-с�ладсь�их�б�дівель

(К-25354).

120.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��онцерн��«Війсь�тор"сервіс»�на�

в�л.�Умансь�ій,�7���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�для�обсл�"ов�вання�та�е�спл�атації

жилих�б�дин�ів,�"осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-24540).

121.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КСФ�№ 22С»�на�в�л.�Ми�о-

ли�За�ревсь�о"о,�20���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання

майново"о��омпле�с��(К-25575).

122.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ� «АЛЬФА�БІЛД� 2014»� на�

в�л.�Я��ба�Коласа,�29���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�ван-

ня�нежитлових�б�дівель-ма"азинів�продоволь-

чих�товарів�(К-25946).

123.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю� «Компанія� «УКРІНТЕРТОРГ»�на�

в�л.�Братиславсь�ій,�26-д���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�ван-

ня�нежитлової�б�дівлі�тор"овельно"о�призна-

чення�(К-26198).

124.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕ-

НЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�на�в�л.�Го"о-

лівсь�ій,�44-46���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�для�ор"анізації�б�дівельно"о�майдан-

чи�а�(К-26003).

125.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�"ромадянин��Плахотню���Ві�тор�

Володимирович��на�в�л.�Л�"овій,�10-б���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва

та�обсл�"ов�вання�жило"о�б�дин��,�"осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-26304).

126.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�"ромадянин��Швед��Геор"ію�Пав-

лович��на�в�л.�Я"ідній���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�"ов�вання

жило"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-20445).

127.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�"ромадянці�Ч�хлєб�Інні�Володими-

рівні�на�в�л.�Ват�тіна,�19-б���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�"о-

в�вання�жило"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-25620).

128.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�"ромадянці�Др�жині�Тетяні�Гри"о-

рівні���пров.�Залежном����Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�"ов�ван-

ня�жило"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-25427).

129.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�"р.�Косен���Сер"ію�Оле�сандрови-

ч��на�в�л.�Передовій,�45-д���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�"о-

в�вання�жило"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-25381).

130.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�"ромадянці�Савчен�о�Марії�Іванів-

ні�на�в�л.�Свято-Геор"іївсь�ій,�23���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

сл�"ов�вання�жило"о�б�дин��,�"осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26564).

131.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и�Івохіній�Катерині�Єв-

"енівні�на�в�л.�П�хівсь�ій���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�індивід�ально"о�дачно"о�б�дів-

ництва�та�"аража�(К-26121).

132.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и�"ромадянці�Шаман

Юлії�Оле�сандрівні�на�в�л.�Трояндовій,�52���Со-

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

тва�та�обсл�"ов�вання�жило"о�б�дин��,�"оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25208).

133.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и�"ромадянин��Матвій-

ч����Оле�сандр��Володимирович����Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

сл�"ов�вання�жило"о�б�дин��,�"осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-26109).

134.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и�Плотні�овій�Владі�Ми-

�олаївні�на�в�л.�П�хівсь�ій���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�індивід�ально"о�дачно"о�б�дів-

ництва�та�"аража�(К-26120).

135.�Про�відмов��товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ПРОДЖЕК»�в�поновленні�до"о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва�автосалон��з�автома"азином�і��афе�на�

в�л.�С�леймана�Стальсь�о"о���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва�та�визначення�перелі���зе-

мельних�діляно��для�опрацювання�можливості

продаж��їх�(або�права�оренди�на�них)�на�зе-

мельних�тор"ах�(А-18493).

136.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и�"ромадянин��Боже-

н���Василю�Петрович��на�в�л.�Я"ідній,�60/7�«П»

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

тва�та�обсл�"ов�вання�жило"о�б�дин��,�"оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(K-24522).

137.�Про�відмов��товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ОСЕЛЯ»�в�поновленні�до"ово-

р��оренди�земельної�ділян�и�для�б�дівництва,

обсл�"ов�вання�та�е�спл�атації�жило"о�б�дин-

���з�вб�дованими�приміщеннями�та�підземним

пар�ін"ом�на�просп.�Радянсь�ої�У�раїни,�4-6��

Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21144).

138.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�До-

слідниць�ом��центр��на��ово-технічної�інфор-

мації�та�технічних�досліджень�при�МВС�У�раїни

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

тивних�б�дівель�на�в�л.�Захарівсь�ій,�29���По-

дільсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-4733).

139.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�Київ-

сь�ій�державній�а�адемії�водно"о�транспорт�

імені�Гетьмана�Петра�Конашевича-Са"айдач-

но"о�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�"�рто-

жит���на�в�л.�Оленівсь�ій,�25���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-5569).

140.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельних�діляно��ДЕР-

ЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«АНТОНОВ»�для

е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�б�дівель�і�спо-

р�д�підприємства�та�привідних�радіостанцій

на�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�1,�просп.�А�аде-

мі�а�Палладіна,�60�та���56��варталі�Київсь�о-

"о�лісництва���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-19239).

141.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�дер-

жавній��станові�«Національний�на��овий�центр

радіаційної�медицини�Національної�а�адемії

медичних�на���У�раїни»�для�е�спл�атації,�обсл�-

"ов�вання�існ�ючих��орп�сів�та�б�дівництва�но-

вих�на�просп.�Перемо"и,�119-121���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-5090).

142.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�Національном��авіацій-

ном���ніверситет��земельних�діляно��для�ви-

�ористання�їх�Державним�м�зеєм�авіації�для

ре�онстр��ції�та�розширення�існ�ючих�спор�д

та�майданчи�ів�для�ор"анізації�нат�рної�е�спо-

зиції�м�зею�на�в�л.�Медовій,�1���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-8814).

143.�Про�продовження�термін��дії�рішень�

Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач��в�оренд�

земельних�діляно�,�я�і�втратили�чинність�з"ід-

но�з�п�н�том�12�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�04.03.2015�№ 195/1060�(А-22334).

144.�Про�відмов��товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«БУДСИСТЕМ»�в�поновленні�до-

"овор��оренди�земельної�ділян�и�для�б�дів-

ництва,�обсл�"ов�вання�та�е�спл�атації�житло-

во-офісно"о��омпле�с��з�вб�довано-приб�до-

ваними�приміщеннями�та�підземною�автосто-

ян�ою�на�просп.�Маршала�Ро�оссовсь�о"о,�7-а

в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21397).

145.�Про�затвердження�перелі���природоохо-

ронних�заходів���місті�Києві,�що�фінанс�ватим�ть-

ся�з�Київсь�о"о�місь�о"о�фонд��охорони�нав�о-

лишньо"о�природно"о�середовища���2016�році.

146.�Про�вре"�лювання�питань�ви�ористан-

ня�земельних�діляно��на�в�л.�О.�Гончара,�

17-23���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

147:�Інформація�начальни�а�Головно"о��прав-

ління�Національної�поліції���м.�Києві�та�про��-

рора�міста�Києва�щодо�забезпечення�поряд��,

"ромадсь�о"о�спо�ою���місті�Києві�під�час�все-

��раїнсь�ої�«Хресної�ходи�за�мир»�ор"анізова-

ної�У�раїнсь�ою�православною�цер�вою�Мос-

�овсь�о"о�патріархат�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 530/530 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському районі м. Києва
та додані документи, враховуючи те, що відповідно до пункту 6 статті 118 Земельного кодексу України немає
згоди землекористувача (архівна довідка архівного відділу Києво-Святошинської районної державної ад-
міністрації від 30.10.2007 № 963) та категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікро-
району «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими ко-
ристуються мешканці мікрорайону «Жуляни», іншим громадянам, керуючись статтями 9,118 Земельного ко-
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу-
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

земельної�ділян�и�"ромадянин��Матвійч���

Оле�сандр��Володимирович����Солом’янсь�о-

м��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�жило"о

б�дин��,�"осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-

26105).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про передачу громадянці Минаєнко Тамарі Дмитрівні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 104 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 399/399 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно-
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля-
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�"ромадянці�Ми-

наєн�о�Тамарі�Дмитрівні,�член��"ромадсь�ої

ор"анізації�садівниць�о"о�товариства�«Фрон-

тови�»�Солом’янсь�о"о�район��м.�Києва,�для

ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�104��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате"орія�зе-

мель —�землі�сільсь�о"осподарсь�о"о�призна-

чення,�справа�А-21995).

2.�Передати�"ромадянці�Минаєн�о�Тамарі

Дмитрівні,�член��"ромадсь�ої�ор"анізації�садів-

ниць�о"о�товариства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о-

"о�район��м.�Києва,�за��мови�ви�онання�п�н�-

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

мельн��ділян���площею�0,0600�"а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:72:240:0504)�для�ве-

дення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�104���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної�"ромади�міс-

та�Києва.
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3.�Громадянці�Минаєн�о�Тамарі�Дмитрівні,

член��"ромадсь�ої�ор"анізації�садівниць�о"о

товариства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о"о�райо-

н��м.�Києва:

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

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

но"о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�вимо"и,�ви�ладені���листах�Де-

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

16.04.2015�№ 4726/0/12/19-15,�Головно"о

�правління�Держ"ео�адастр����м.�Києві�від

10.07.2015�№ 19-26-7777.2-772/20-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно"о��оде�с��У�раїни.

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

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

з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину Струтинському Івану Васильовичу,
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 103 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 397/397 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно-
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля-
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�"ромадянин�

Стр�тинсь�ом��Іван��Васильович�,�член��"ро-

мадсь�ої�ор"анізації�садівниць�о"о�товариства

«Фронтови�»�Солом’янсь�о"о�район��м.�Києва,

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�103

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате"орія

земель —�землі�сільсь�о"осподарсь�о"о�при-

значення,�справа�А-21993).

2.�Передати�"ромадянин��Стр�тинсь�ом��Іва-

н��Васильович�,�член��"ромадсь�ої�ор"аніза-

ції�садівниць�о"о�товариства�«Фронтови�»�Со-

лом’янсь�о"о�район��м.�Києва,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��3�цьо"о�рішення,���приватн��влас-

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

дастровий�номер�8000000000:72:240:0503)�для

ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�103��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної�"ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Стр�тинсь�ом��Іван��Васи-

льович�,�член��"ромадсь�ої�ор"анізації�садів-

ниць�о"о�товариства�«Фронтови�»�Солом’янсь�о-

"о�район��м.�Києва:

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

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

но"о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�вимо"и,�ви�ладені���листах�Де-

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

10.04.2015�№ 4552/0/12/19-15,�Головно"о

�правління�Держ"ео�адастр����м.�Києві�від

10.07.2015�№ 19-26-7777.3-773/20-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно"о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міськнй голова

В. Кличко

Про передачу громадянину Стріховському Миколі Петровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Боровій, 13-б у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 395/395 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�що-

до�відведення�земельної�ділян�и�"рома-

дянин��Стріховсь�ом��Ми�олі�Петрович�

для�б�дівництва�та�обсл�"ов�вання�жит-

лово"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Боровій,�13-б���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�(�ате"орія�земель —

землі�житлової�та�"ромадсь�ої�заб�дови,

справа�№�А-21930).

2.�Передати�"ромадянин��Стріховсь�ом��Ми-

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

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

лян���площею�0,0779�"а�(�адастровий�номер

8000000000:90:067:0072)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Боровій,�13-б

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

м�нальної�власності�територіальної�"ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Стріховсь�ом��Ми�олі�Пет-

рович�:

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

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

но"о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

06.02.2015�№ 975/0/12/19-15,�Головно"о��прав-

ління�Держ"ео�адастр����м.�Києві�від�14.09.2015

№ 19-26-7777.31-3068/20-15.

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

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

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ді-

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

же�б�ти�припинено���випад�ах,�передба-

чених�статтями�140,�143�Земельно"о��о-

де�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Матвійчуку Олександру Володимировичу 

у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 535/535 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському районі м. Києва
та додані документи, враховуючи те, що відповідно до пункту 6 статті 118 Земельного кодексу України немає
згоди землекористувача (архівна довідка архівного відділу Києво-Святошинської районної державної ад-
міністрації від 09.10.2003 № 638) та категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікро-
району «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими ко-
ристуються мешканці мікрорайону «Жуляни», іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного ко-
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу-
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и�"ромадянин��Матвійч�-

���Оле�сандр��Володимирович����Солом’ян-

сь�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

жило"о�б�дин��,�"осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-26108).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

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

користування земельною ділянкою 
на вул. Миколи Лебедєва, ділянка № 8 

у складі проекту реконструкції та забудови 
території мікрорайону, обмеженого вулицями 

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

Рішення Київської міської ради № 552/552 від 30 червня 2016 року
Відповідно до пункту «д» статті 9, пункту «а» статті 141, статті 142 Земельного кодексу України, пункту 34 час-

тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», враховуючи звернення комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків
«Житлоінвестбуд-УКБ» від 16.09.2015 № 114/5455, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

вання�земельною�ділян�ою�площею�0,5372�"а

(�адастровий�номер�8000000000:66:189:0042)

на�в�л.�Ми�оли�Лебедєва,�ділян�а�№ 8���с�ла-

ді�прое�т��ре�онстр��ції�та�заб�дови�терито-

рії�мі�рорайон�,�обмежено"о�в�лицями�Поп�д-

рен�а,�Мініна,�Червонот�аць�ою�та�Червоно-

"вардійсь�ою� �� Дніпровсь�ом�� районі�

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

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�14.07.2011�№ 708/6095

«Про�передач���ом�нальном��підприємств��з

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

лоінвестб�д-УКБ»�земельної�ділян�и�для�б�дів-

ництва�жило"о�б�дин���з�вб�дованими�примі-

щеннями�на�в�л.�Ми�оли�Лебедєва,�ділян�а

№ 8���с�ладі�прое�т��ре�онстр��ції�та�заб�до-

ви�території�мі�рорайон�,�обмежено"о�в�ли-

цями�Поп�дрен�а,�Мініна,�Червонот�аць�ою�та

Червоно"вардійсь�ою���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва»,�право��орист�вання�я�ою�посвідче-

но�державним�а�том�на�право�постійно"о��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�від�27.10.2011

№ 09-9-00092,�та�віднести�її�до�земель�запа-

с��житлової�та�"ромадсь�ої�заб�дови�(справа

№�А-22003).

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

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

УКБ»�поверн�ти�до�Департамент��земельних

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

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

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

т�вання�земельною�ділян�ою�від�27.10.2011

№ 09-9-00092.

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

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

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

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

ління�Держ"ео�адастр����м.�Києві�та�реєстра-

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

м.�Києві.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова 

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

державному підприємству матеріально-технічного 
забезпечення залізничного 

транспорту України «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» 
на вул. Механізаторів, 14/22 у Солом’янському районі 

м. Києва для експлуатації 
та обслуговування автобази

Рішення Київської міської ради № 459/459 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки державному підприємству матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту
України «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» на вул. Механізаторів, 14/22 у Солом’янському районі м. Києва та додані
документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехід-
них положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван-
ня 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��матеріально-

технічно"о�забезпечення�залізнично"о�транс-

порт��У�раїни�«УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ»�на�в�л.

Механізаторів,�14/22���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,48�"а�(земель-

на�ділян�а�державної�власності)�в�постійне��о-

рист�вання�для�е�спл�атації�обсл�"ов�вання

автобази�з"ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-25419).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«Парк-готель «Київ» 
на вул. Миколи Юнкерова, 20 

в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації 

рекреаційно-готельного комплексу
Рішення Київської міської ради № 460/460 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Парк-готель «Київ» на вул. Миколи Юнкерова,
20 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного ко-
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу-
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Пар�-

"отель�«Київ»�на�в�л.�Ми�оли�Юн�ерова,�20�в

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

щею�2,65�"а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�"ромади�міста�Києва)�в

оренд��на�15�ро�ів�для�е�спл�атації�ре�реацій-

но-"отельно"о��омпле�с��з"ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-23162).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

обслуговуючому кооперативу «Космос-66» 
на просп. Валерія Лобановського, 8-а 

у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування існуючих гаражів

Рішення Київської міської ради № 463/463 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Космос-66» на просп. Валерія Лобановського, 8-а у Соло-
м’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 79-1, 83, 123, 124 Земельного ко-
дексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до де-
яких 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�обсл�"ов�ючом���ооператив��«Космос-

66»�на�просп.�Валерія�Лобановсь�о"о,�8-а��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�2,55�"а�(земельна�ділян�а��ом�наль-

ної�власності�територіальної�"ромади�міста

Києва)�в�оренд��на�3�ро�и�для�е�спл�атації�та

обсл�"ов�вання�існ�ючих�"аражів�з"ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-17752).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватному підприємству 
"Аво-Сервіс" у Військовому проїзді, 8 

у Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування майнового комплексу 

з надання послуг власникам автотранспорту
Рішення Київської міської ради № 464/464 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки приватному підприємству "Аво-Сервіс" у Військовому проїзді, 8 у Печерському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 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�ділян�и

приватном��підприємств��"Аво-Сервіс"��

Війсь�овом��проїзді,�8���Печерсь�ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,26�"а�(земельна

ділян�а��ом�нальної�власності�територіальної

"ромади�міста�Києва)�в�оренд��на�10�ро�ів�для

е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�майново"о

�омпле�с�� з� надання� посл�"� власни�ам

автотранспорт��з"ідно�з�планом-схемою�(додато�

до�рішення)�(К-�26579).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ОККОС-СЕРВІС» на вул. Набережно-Луговій, 2 
(літера Л) у Подільському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
будівлі виробничо-технічного 

та адміністративного призначення
Рішення Київської міської ради № 465/465 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ОККОС-СЕРВІС» на вул. Набережно-Луговій, 2
(літера Л) у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельно-
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

ністю�«ОККОС-СЕРВІС»�на�в�л.�Набережно-Л�-

"овій,�2�(літера�Л)���Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,27�"а�(земельна�ді-

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

"ромади�міста�Києва)�в�оренд��на�15�ро�ів�для

е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�б�дівлі�вироб-

ничо-технічно"о�та�адміністративно"о�призначення

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

(К-25484).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

«Перспективні інвестиційні програми» на вул. Госпітальній, 4-а 
у Печерському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування прибудови адміністративно-побутового 
комплексу ГК «Русь»

Рішення Київської міської ради № 466/466 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми» на вул.
Госпітальній, 4-а у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 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 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Пер-

спе�тивні�інвестиційні�про"рами»�на�в�л.�Госпі-

тальній,�4-а���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,40�"а�(земельна�ділян�а��о-

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

та�Києва)�в�оренд��на�5�ро�ів�для�е�спл�атації

та�обсл�"ов�вання�приб�дови�адміністративно-

поб�тово"о��омпле�с��ГК�«Р�сь»�з"ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25729).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «ТАЙФУН» на вул. Леніна, 2 

у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування майнового комплексу

Рішення Київської міської ради № 467/467 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ТАЙФУН» на вул. Леніна, 2 у Деснянському райо-
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

ністю�«ТАЙФУН»�на�в�л.�Леніна,�2���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,17�"а

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

риторіальної�"ромади�міста�Києва)�в�оренд��на

10�ро�ів�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання

майново"о��омпле�с��з"ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-25996).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Національному музею історії 
України у Другій світовій війні. 

Меморіальному комплексу на вул. Лаврській, 35 
у Печерському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування автостоянки 
для відвідувачів Національного 

музею історії України у Другій світовій війні. 
Меморіального комплексу

Рішення Київської міської ради № 468/468 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки Національному музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальному комплексу на
вул. Лаврській, 35 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельно-
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�Національном��м�зею�історії�У�раїни��

Др�"ій�світовій�війні.�Меморіальном���омпле�-

с��на�в�л.�Лаврсь�ій,�35���Печерсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,16�"а�(земель-

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

ріальної�"ромади�міста�Києва)�в�постійне��о-

рист�вання�для�е�спл�атації�та�обсл�"ов�ван-

ня�автостоян�и�для�відвід�вачів�Національно-

"о�м�зею�історії�У�раїни���Др�"ій�світовій�війні

Меморіально"о��омпле�с��з"ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-25828).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Оболонського району м. Києва 

на вул. Прирічній, 17 в Оболонському районі м. Києва 
для створення озеленених територій загального користування

Рішення Київської міської ради № 469/469 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району 
м. Києва на вул. Прирічній, 17 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни 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��ом�нальном��підприємств��по��три-

манню�зелених�насаджень�Оболонсь�о"о

район��м.�Києва�на�в�л.�Прирічній,�17�в�Обо-

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

щею�0,51�"а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної�"ромади�міста�

Києва)�в�постійне��орист�вання�для�створен-

ня�озеленених�територій�за"ально"о��орис-

т�вання�з"ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-25790).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Оболонського району 

м. Києва на перетині вул. Маршала Тимошенка 
та вул. Маршала Малиновського в Оболонському

районі м. Києва для створення озеленених 
територій загального користування

Рішення Київської міської ради № 470/470 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району 
м. Києва на перетині вул. Маршала Тимошенка та вул. Маршала Малиновського в Оболонському 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 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��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

�ом�нальном��підприємств��по��триманню�зе-

лених� насаджень� Оболонсь�о"о� район��

м.�Києва�на�перетині�в�л.�Маршала�Тимошен-

�а�та�в�л.�Маршала�Малиновсь�о"о�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

1,03�"а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власно-

сті�територіальної�"ромади�міста�Києва)�в�по-

стійне��орист�вання�для�створення�озеленених

територій�за"ально"о��орист�вання�з"ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25804).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень Оболонського району 
м. Києва на вул. Лайоша Гавро, 7 в Оболонському районі 

м. Києва для створення озеленених територій 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 471/471 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення, проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району 
м. Києва на вул. Лайоша Гавро, 7 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями
9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни 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��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Оболонсь�о"о�район�

м.�Києва�на�в�л.�Лайоша�Гавро,�7�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,89�"а

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

риторіальної�"ромади�міста�Києва)�в�постійне

�орист�вання�для�створення�озеленених�тери-

торій�за"ально"о��орист�вання�з"ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25794).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень Деснянського району 

м. Києва на вул. Олександра Сабурова, 16-в 
у Деснянському районі м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених зон і зелених насаджень, 
експлуатації та обслуговування території

Рішення Київської міської ради № 472/472 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району 
м. Києва на вул. Олександра Сабурова, 16-в у Деснянському 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 комунальної власності», пунктом 34 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о"о�район�

м.�Києва�на�в�л.�Оле�сандра�Саб�рова,�16-в��

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

площею�0,45�"а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної�"ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист�вання�для��тримання�та�бла-

"о�строю�зелених�зон�і�зелених�насаджень,

е�спл�атації�та�обсл�"ов�вання�територій�з"ід-

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

(К-25559).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про передачу громадянину Юдіну Олексію Володимировичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. Залежному, 40#6 у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 382/382 від 30 червня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянин�

Юдін��Олесію�Володимирович��для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��оспо-

дарсьих�б�дівель�і�спор�д���пров.�Залежно-

м�,�40-б���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сьої�заб�дови,�справа�№�А-19576).

2.�Передати��ромадянин��Юдін��Олесію�Во-

лодимирович�,�за��мови�вионання�п�нт��3

цьо�о�рішення,���приватн��власність�земель-

н��ділян��площею�0,0893��а�(адастровий�но-

мер�8000000000:90:061:0022)�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��оспо-

дарсьих�б�дівель�і�спор�д���пров.�Залежно-

м�,�40-б���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із

земель�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Юдін��Олесію�Володими-

рович�:

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

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

мельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

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

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

м��заонодавством�поряд�.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

т�ри�від�31.10.2011�№ 12506/0/18/19-11�та�Го-

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

м.�Києві�від�26.09.2014�№ 19-26-0.3-5133/2-14.

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

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

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

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

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Гутніченко#Гостар Світлані Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Комсомольській, 56 у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 383/383 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Г�т-

нічено-Гостар�Світлані�Іванівні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��оспо-

дарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Комсомоль-

сьій,�56���Солом’янсьом��районі�м.�Києва

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

сьої�заб�дови,�справа�А-21484).

2.�Передати��ромадянці�Г�тнічено-Гостар

Світлані�Іванівні,�за��мови�вионання�п�нт��3

цьо�о�рішення,���приватн��власність�земель-

н��ділян��площею�0,0116��а�(адастровий�но-

мер�8000000000:72:504:0136)�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��оспо-

дарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Комсомоль-

сьій,�56���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�із

земель�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Г�тнічено-Гостар�Світлані�Іва-

нівні:

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

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

мельно�о�одес��Ураїни.

3.2.�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.

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

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

від�09.09.2014�№ 8751/0/12/19-14,�Головно�о

�правління�Держ�еоадастр����м.�Києві�від

25.09.2015�№ 19-26-7777.31-3467/20-15.

3.4.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

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

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

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

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

м��поряд�.

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

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

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

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

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

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

ти�в��становленом��поряд�.

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Башловці Антону Миколайовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Луговій, 40#в у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 384/384 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затверджено#
го рішенням Київської міської ради від 14.06.2007  № 796/1457 та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�діляни��ромадянин��Баш-

ловці�Антон��Миолайович��для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�40-в ��Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�земель —

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

ва�А-19040).

2.�Передати��ромадянин��Башловці�Антон�

Миолайович�,�за��мови�вионання�п�нт��3

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

ділян��площею�0,0943��а�(адастровий�номер

8000000000:72:535:0037)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�40-в ��Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�із�земель�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянин��Башловці�Антон��Миола-

йович�:

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

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

мельно�о�одес��Ураїни.

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

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

меженнями�щодо�заб�дови�земельної�ділян-

и�та�до�ментами,�що�дають�право�на�вио-

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

жаними�в��становленом��заонодавством�по-

ряд�.

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

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

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

щених���межах�земельної�діляни.

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

ти�в��становленом��поряд�.

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

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

т�ри�від�06.12.2011�№ 14332/0/18/19-11,�Го-

ловно�о� �правління� Держ�еоадастр�� ��

м.�Києві�від�23.07.2015�№ 19-26-7777.3-

1167/20-15.

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

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

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

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

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Резніку Миколі Івановичу у приватну
власність земельної ділянки для обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Городній, 16 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 385/385 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 120, 121, 141 Земельного кодексу України Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши звернення громадянина Резніка Миколи Івановича від 29.10.2015, враховуючи те, що земельна ділян#
ка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земель#
ну ділянку від 25.08.2015 № НВ#8000205692015) та право комунальної власності територіальної громади міс#
та Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на неру#
хоме майно про реєстрацію права власності від 07.10.2015 № 45270980), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянин��Резні��Миолі

Іванович�,�за��мови�вионання�п�нт��2�цьо-

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

ділян��площею�0 0320��а�(адастровий�но-

мер�8000000000:72:453:0043)�для�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Городній,�16���Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�із�земель�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

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

ності�на�майно�(рішення�Солом’янсьо�о

районно�о�с�д��м.�Києва�від�03.02.2010,��хва-

ла�Солом’янсьо�о�районно�о�с�д��м.�Києва

від�08.10.2010,��хвала�апеляційно�о�с�д��

м.�Києва�від�29.04.2010)�(ате�орія�земель —

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

ва�А-22105).

2.�Громадянин��Резні��Миолі�Іванович�:

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

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

мельно�о�одес��Ураїни.

2.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�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�.

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

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

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

щених���межах�земельної�діляни.

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

ти�в��становленом��поряд�.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

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

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

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

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

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

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

2.7.�Вионати�вимо�и�виладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�від�18.01.2016

№ 057041-630.

3.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу 
громадянці Нунан Аллі Анатоліївні у приватну власність

земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Цимбалів Яр, 63 у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 386/386 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Н�-

нан�Аллі�Анатоліївні���приватн��власність�для�ве-

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

балів�Яр,�63���Голосіївсьом��районі�м.�Києва

(ате�орія�земель —�землі�сільсьо�осподар-

сьо�о�призначення,�справа�№Щ-1166).

2.�Передати��ромадянці�Н�нан�Аллі�Анато-

ліївні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рі-

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

площею� 0,0359� �а� (адастровий� номер

8000000000:79:323:0013)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�Цимбалів�Яр,

63���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Н�нан�Аллі�Анатоліївні:

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

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

мельно�о�одес��Ураїни.

3.2.�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.

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

мельній�ділянці�садово�о�б�дин��та�інших

необхідних�б�динів,��осподарсьих�спор�д

тощо�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�поряд-

��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

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

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

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

20.09.2007�№ 19-10045,�Головно�о��правлін-

ня�Держ�еоадастр����м.�Києві�від�29.07.2015

№ 19-26-7777.3-1361/20-15.

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

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

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

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

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
громадянці Дудко Людмилі Миколаївні, 

члену громадської організації садівницького товариства
«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, 

земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 108
у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 387/387 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці

Д�до�Людмилі�Миолаївні,�член���ромад-

сьої�ор�анізації�садівницьо�о�товариства

«Фронтови»�Солом’янсьо�о�район��м.�Ки-

єва,�для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медо-

вій,�108���Солом’янсьом��районі�м.�Києва

(ате�орія�земель —�землі�сільсьо�осподар-

сьо�о�призначення,�справа�А-22052).

2.�Передати��ромадянці�Д�до�Людмилі

Миолаївні,�член���ромадсьої�ор�анізації�са-

дівницьо�о�товариства�«Фронтови»�Соло-

м’янсьо�о�район��м.�Києва,�за��мови�вио-

нання�п�нт��3�цьо�о�рішення,���приватн�

власність�земельн��ділян��площею�0,0600

�а�(адастровий�номер�8000000000:72:488:0508)

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�108

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

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Д�до�Людмилі�Миолаївні,

член���ромадсьої�ор�анізації�садівницьо-

�о�товариства�«Фронтови»�Солом’янсьо�о

район��м.�Києва:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�зе-

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

91�Земельно�о�одес��Ураїни.

3.2.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�зе-

мельній�ділянці�садово�о�б�дин��та�інших

необхідних�б�динів,��осподарсьих�спор�д

тощо�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�поряд-

��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

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

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

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

ходяться�в�межах�земельної�діляни.

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

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

ри�від�21.05.2015�№ 6239/0/01/19-15,�Го-

ловно�о� �правління�Держ�еоадастр�� ��

м.�Києві�від�16.09.2015�№ 19-26-7777.31-

3173/20-15.

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

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

��поряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни

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

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�ділян-

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

може�б�ти�припинено���випадах,�передба-

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

с��Ураїни.

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

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місь-

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

т�ри�та�землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Половку Вячеславу Миколайовичу,
члену громадської організації садівницького товариства

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 115 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 388/388 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянин��По-

лов��Вячеслав��Миолайович�,�член���ромад-

сьої�ор�анізації�садівницьо�о�товариства

«Фронтови»�Солом’янсьо�о�район��м.�Києва,

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�115

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

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

чення,�справа�А-22049).

2.�Передати��ромадянин��Полов��Вячесла-

в��Миолайович�,�член���ромадсьої�ор�аніза-

ції�садівницьо�о�товариства�«Фронтови»�Со-

лом’янсьо�о�район��м.�Києва,�за��мови�вио-

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

ність�земельн��ділян��площею�0,0800��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:72:488:0515)�для

ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�115��

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Полов��Вячеслав��Миола-

йович�,�член���ромадсьої�ор�анізації�садів-

ницьо�о�товариства�«Фронтови»�Солом’ян-

сьо�о�район��м.�Києва:

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

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

мельно�о�одес��Ураїни.

3.2.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�зе-

мельній�ділянці�садово�о�б�дин��та�інших

необхідних�б�динів,��осподарсьих�спор�д

тощо�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�поряд-

��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

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

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

від�10.04.2015�№ 4561/0/12/19-15,�Головно�о

�правління�Держ�еоадастр����м.�Києві�від

16.09.2015�№ 19-26-7777.31-3165/20-15.

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

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

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

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

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

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

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

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Паламарчук Тетяні Анатоліївні, члену
громадської організації садівницького товариства «Фронтовик»
Солом’янського району м. Києва, земельної ділянки для ведення

садівництва на вул. Медовій, 106 у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 390/390 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Па-

ламарч��Тетяні�Анатоліївні,�член���ромадсьої

ор�анізації�садівницьо�о�товариства�«Фрон-

тови»�Солом’янсьо�о�район��м.�Києва,�для

ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�106��

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

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

чення,�справа�А-22055).

2.�Передати��ромадянці�Паламарч��Тетяні

Анатоліївні,�член���ромадсьої�ор�анізації�садів-

ницьо�о�товариства�«Фронтови»�Солом’ян-

сьо�о�район��м.�Києва,�за��мови�вионання

п�нт��3�цьо�о�рішення,���приватн��власність

земельн��ділян��площею�0,0400��а�(адастро-

вий�номер�8000000000:72:488:0506)�для�ве-

дення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�106���Со-

лом’янсьом��районі�м.�Києва�із�земель�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянці�Паламарч��Тетяні�Анатоліїв-

ні,�член���ромадсьої�ор�анізації�садівницьо-

�о�товариства�«Фронтови»�Солом’янсьо�о

район��м.�Києва:

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

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

мельно�о�одес��Ураїни.

3.2.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�зе-

мельній�ділянці�садово�о�б�дин��та�інших

нербхідних�б�динів,��осподарсьих�спор�д

тощо�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�поряд-

��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

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

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

від�21.05.2015�№ 6243/0/01/19-15,�Головно�о

�правління�Держ�еоадастр����м.�Києві�від

16.09.2015�№ 19-26-7777.31-3177/20-15.

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

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

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

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

хоме�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
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Про передачу громадянину Парафєйнікову Борису Дмитровичу,
члену громадської організації садівницького товариства

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 102 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 391/391 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля#
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянин��Па-

рафєйніов��Борис��Дмитрович�,�член���ро-

мадсьої�ор�анізації�садівницьо�о�товариства

«Фронтови»�Солом’янсьо�о�район��м.�Києва,

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�102

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

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

чення,�справа�А-22057).

2.�Передати��ромадянин��Парафєйніов��Бо-

рис��Дмитрович�,�член���ромадсьої�ор�ані-

зації�садівницьо�о�товариства�«Фронтови»

Солом’янсьо�о�район��м.�Києва,�за��мови�ви-

онання�п�нт��3�цьо�о�рішення,���приватн�

власність�земельн��ділян��площею�0,0800��а

(адастровий�номер�8000000000:72:240:0502)

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�102

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

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Парафєйніов��Борис��Дмит-

рович�,�член���ромадсьої�ор�анізації�садів-

ницьо�о�товариства�«Фронтови»�Солом’ян-

сьо�о�район��м.�Києва:

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

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

мельно�о�одес��Ураїни.

3.2.�У�разі�здійснення�б�дівництва�на�зе-

мельній�ділянці�садово�о�б�дин��та�інших

необхідних�б�динів,��осподарсьих�спор�д

тощо�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�поряд-

��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

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

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

від�10.04.2015�№ 4554/0/12/19-15,�Головно�о

�правління�Держ�еоадастр����м.�Києві�від

16.09.2015�№ 19-26-7777.31-3178/20-15.

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

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

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

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

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

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

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

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

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
громадянці Щербак Тамарі Василівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового буднику, господарських будівель і споруд 

у пров. Ватутіна, 18 у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 392/392 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Щер-

ба�Тамарі�Василівні�для�б�дівництва�та�об-

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

сьих�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ват�тіна,�18��

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

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

дови,�справа�А-18746).

2.�Передати��ромадянці�Щерба�Тамарі�Ва-

силівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рі-

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

площею� 0,0738� �а� (адастровий� номер

8000000000:72:537:0021)�для�б�дівництва�та

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

сьих�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ват�тіна,�18��

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Щерба�Тамарі�Василівні:

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

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

мельно�о�одес��Ураїни.

3.2.�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.

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

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

т�ри�від�19.12.2011�№ 15052/0/18/19-11,�Дер-

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

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

20.04.2012�№ 05-08/313,�Головно�о��прав-

ління� охорони� �льт�рної� спадщини� від

08.02.2012�№ 814,�дочірньо�о�підприємства

«Інстит�т�Генерально�о�план��міста�Києва»

від�04.05.2007�№ 1441.

3.4.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�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�.

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

відно�до�заонодавства�Ураїни.

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�-

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

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

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

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
громадянці Лозенко Світлані Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Комсомольській, 56#а у 
Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 402/402 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці

Лозено�Світлані�Миолаївні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель� і�спор�д�на�в�л.

Комсомольсьій,�56-а���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(ате�орія�земель —�землі

житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�справа

А-22096).

2.�Передати��ромадянці�Лозено�Світлані

Миолаївні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

�о�рішення,���приватн��власність�земельн��ді-

лян��площею�0,1000��а�(адастровий�номер

8000000000:72:504:0127)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Комсомоль-

сьій,�56-а���Солом’янсьом��районі�м.�Києва

із�земель�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Лозено�Світлані�Миолаївні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Зе-

мельно�о�одес��Ураїни.

3.2.�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.

3.3.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри

від�12.09.2013�№ 16117/0/12/19-13,�Головно-

�о��правління�Держ�еоадастр����м.�Києві�від

11.09.2015�№ 19-26-7777.31-3026/20-15.

3.4.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної

діляни�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�.

3.5.�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.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян����по-

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�-

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���видадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Бараненко Надії Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 18#а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 404/404 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Ба-

ранено�Надії�Іванівні�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�18-а���Голо-

сіївсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�спра-

ва�№�А-17133).

2.�Передати��ромадянці�Баранено�Надії�Іва-

нівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо�о�рі-

шення,���приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,0678� �а� (адастровий� номер

8000000000:90:051:0131)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�18-а

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із�земель�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Баранено�Надії�Іванівні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Зе-

мельно�о�одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земель-

ної�діляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мова-

ми�і�обмеженнями�щодо�заб�дови�та�до�-

ментами,�що�дають�право�на�вионання�під-

�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержани-

ми�в��становленом��заонодавством�по-

ряд�.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та��ладення�з

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд��та

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.5.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте-

т�ри�від�14.10.2011�№ 11678/0/18/19-11,�Го-

ловно�о��правління�Держзема�ентства���м.�Ки-

єві�від�09.02.2015�№ 19-26-0.3-1889/2-15.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян����по-

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�-

хоме�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�б�д�вання,�архітет�ри�та�зем-

леорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 23 квітня 2008 року № 585 «Про проектування
та спорудження дільниці Сирецько#Печерської лінії 

метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву 
Виноградар з електродепо у Подільському районі»

Розпорядження № 605 від 26 липня 2016 року
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної

діяльності», з метою ефективного управління будівництвом об’єктів, в межах функцій органу місцевого са#
моврядування:

Про приватизацію земельної ділянки громадянкам Кобелюк Зої
Йосипівні, Пашицькій Любові Ернстівні та Пашицькій Марії

Миколаївні для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Якова Качури, 33 у Святошинському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 405/405 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому#
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель#
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�технічн��до�ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянам�Кобелю�Зої�Йосипівні,�Пашиць-

ій�Любові�Ернстівні�та�Пашицьій�Марії�Мио-

лаївні�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Яова�Ка-

ч�ри,�33���Святошинсьом��районі�м.�Києва

(ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сьої�заб�дови,�справа�№�П-3798).

2.�Передати��ромадянам�Кобелю�Зої�Йо-

сипівні,�Пашицьій�Любові�Ернстівні�та�Па-

шицьій�Марії�Миолаївні���спільн��частов��влас-

ність�земельн��ділян��площею�0,1000��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:75:307:0020)�із

земель�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�для�обсл��ов�вання�жи-

ло�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Яова�Кач�ри,�33���Святошинсьо-

м��районі�м.�Києва,�з�розподілом�часто��

праві�спільної�частової�власності�на�вище-

зазначен��земельн��ділян�,�я�зазначено

нижче:

- часта��ромадяни�Кобелю�Зої�Йосипів-

ни —�1/3�від�0,1000��а;

- часта��ромадяни�Пашицьої�Любові�Ерн-

стівни —�1/6�від�0,1000��а;

- часта��ромадяни�Пашицьої�Марії�Мио-

лаївни —�1/2�від�0,1000��а.

3.�Громадянам�Кобелю�Зої�Йосипівні,�Па-

шицьій�Любові�Ернстівні�та�Пашицьій�Марії�Ми-

олаївні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниів�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�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.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлення

дозвільної,�проетно-ошторисної�до�ментації

та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в�поряд�,

визначеном��чинним�заонодавством�Ураїни.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

3.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян����по-

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�-

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

3.6.�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.

4.�Попередити�власниів�земельної�діляни,

що�право�власності�на�земельн��ділян��може

б�ти�припинено���випадах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення�по-

ласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та�зем-

леорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Гедю Андрію Степановичу та Гедьо Анастасії Вікторівні 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 21#л 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 406/406 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При#
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь#
ної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та розглянувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до�ментацію�із

земле�строю�щодо�встановлення�(віднов-

лення)�меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на

місцевості)��ромадянам�Гедю�Андрію�Степа-

нович��та�Гедьо�Анастасії�Віторівні�для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

�,� �осподарсьих� б�дівель� і� спор�д� ��

пров.�Залежном�,�21-л���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва.

2.�Передати��ромадянам�Гедю�Андрію�Сте-

панович��та�Гедьо�Анастасії�Віторівні���спіль-

н��частов��власність�земельн��ділян��пло-

щею� 0,0931� �а� (адастровий� номер

8000000000:90:017:0006)�із�земель�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило-

�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д��

пров.�Залежном�,�21-л���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(ате�орія�земель —�землі�житло-

вої�та��ромадсьої�заб�дови,�справа�П-9317)

з�розподілом�часто���праві�спільної�частової

власності�на�вищезазначен��земельн��ділян-

�,�а�саме:

- часта��ромадянина�Гедя�Андрія�Степано-

вича —�1/2�від�0,0931��а;

- часта��ромадяни�Гедьо�Анастасії�Віто-

рівни —�1/2�від�0,0931��а.

3.�Громадянам�Гедю�Андрію�Степанович��та

Гедьо�Анастасії�Віторівні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниів�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�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.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реон-

стр�ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до-

�ментації�виріш�вати�в�поряд�,�визначено-

м��чинним�заонодавством�Ураїни.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд�.

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.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян����по-

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�-

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниів�земельної�діляни,

що�право�власності�на�земельн��ділян��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

Зареєстровано�

��Головном��територіальном���правлінні�юстиції���м.�Києві

29.07.2016�№ 90/1403

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими 

відходами (збирання, перевезення, знешкодження, 
захоронення), що надає комунальне підприємство 

«Київкомунсервіс» як виконавець цих послуг
Розпорядження № 523 від 14 липня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунк#
ту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово#комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з виве#
зення побутових відходів», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре#
єстрацію нормативно#правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»:

1.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�вивезен-

ня�твердих�поб�тових�відходів�з��рах�ванням

операцій�поводження�з�поб�товими�відхода-

ми�(збирання,�перевезення,�знешодження,

Унести�до�розпорядження�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�від�23�вітня�2008�ро-

��№ 585�«Про�проет�вання�та�спор�дження

дільниці�Сирецьо-Печерсьої�лінії�метропо-

літен��від�станції�«Сирець»�до�житлово�о�маси-

в��Вино�радар�з�елетродепо���Подільсьом�

районі»�таі�зміни:

1,�У�за�олов��розпорядження�слова�«спо-

р�дження�дільниці�Сирецьо-Печерсьої�лінії

метрополітен��від�станції�«Сирець»�до�житло-

во�о�масив��Вино�радар�з�елетродепо���По-

дільсьом��районі»�замінити�словами�«б�дів-

ництво�дільниці�Сирецьо-Печерсьої�лінії�мет-

рополітен��від�станції�«Сирець»�на�житловий

масив�Вино�радар�з�елетродепо���Поділь-

сьом��районі».

2.�П�нти�1-5�виласти�в�таій�редації:

«1.�Вионати�роботи�з�проет�вання�та�б�-

дівництва�дільниці�Сирецьо-Печерсьої�лінії

метрополітен��від�станції�«Сирець»�на�житло-

вий�масив�Вино�радар�з�елетродепо���По-

дільсьом��районі.

2.�Визначити�Ком�нальне�підприємство�«Київ-

сьий�метрополітен»�замовниом�вионання

робіт,�зазначених�в�п�нті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Київсьий

метрополітен»:

3.1.�Визначити��енеральн��проетн��та��е-

неральн��підрядн��б�дівельн��ор�анізації�для

проет�вання�та�вионання�робіт,�зазначених

в�п�нті�1�цьо�о�розпорядження.

3.2.�Одержати�вихідні�дані�на�проет�вання

об’єта.

3.3.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�проетної�до�ментації.

3.4.�Забезпечити�дотримання�заонодав-

ства�щодо�поряд��вионання�б�дівельних

робіт.

3.5.�Забезпечити�дотримання�вимо��Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсьої�місьої�ради�від�25��р�дня

2008�ро��№ 1051/1051.

3.6.�Під�час��ладання�до�оворів�підряд��на

здійснення�робіт�з�б�дівництва�дільниці�Си-

рецьо-Печерсьої�лінії�метрополітен��від�стан-

ції�«Сирець»�на�житловий�масив�Вино�радар�з

елетродепо���Подільсьом��районі,�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядниами��а-

рантії�яості�вионання�робіт�та�встановити��а-

рантійні�строи�еспл�атації�об’єта�не�менше

10�роів.

3.7.�Земельно-майнові�питання�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт�із

проет�вання�дільниці�Сирецьо-Печерсьої

лінії�метрополітен��від�станції�«Сирець»�на�жит-

ловий�масив�Вино�радар�з�елетродепо���По-

дільсьом��районі���2016�році�б�де�здійсню-

ватися�відповідно�до�поазниів,�передбаче-

них�Про�рамою�еономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит��м.�Києва�на�2016�рі.

5.�Департамент��транспортної�інфрастр�-

т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),

я��оловном��розпорядни��бюджетних�ош-

тів,�в��становленом��поряд��подати�до�Де-

партамент��еономіи�та�інвестицій�вионавчо-

�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�інвестиційні�пропо-

зиції�щодо�влючення�робіт,�визначених���п�н-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам�еоно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит��м.�Києва�на�2017

рі�та�наст�пні�рои.
Голова В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)
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Зареєстровано�

��Головном��територіальном���правлінні�юстиції���м.�Києві

29.07.2016�№ 92/1405

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

15.07.2016�р.�№�556

Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг 
по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, 

що настає за розрахунковим

4 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Данченка
Сергія

2 1,0988 0,7122 0,0307 0,0000 0,3008 0,1292 0,4692 0,0198 0,0227 0,0608 0,1243 0,6597 0,0565 0,1542 0,0000 0,4263 0,2500 0,54 6,07 5,33 6,07 5,33

5 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Данченка
Сергія

4 0,9491 0,7307 0,0693 0,0000 0,3101 0,1320 0,4689 0,0202 0,0232 0,0600 0,1246 0,7131 0,0480 0,1333 0,0000 0,4458 0,2945 0,54 6,08 5,27 6,08 5,27

17
КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового
фонду Деснянського району
м.Києва"

вул.Мілютенка 14�а 0,5020 0,1820 0,7373 0,0000 0,0000 0,0000 0,3447 0,0000 0,0000 0,0000 0,1831 1,1199 0,0401 0,0656 0,0000 0,6657 0,0000 0,38 5,07 5,07 4,97 4,97

18 ТОВ "ЖИТЛОВО�БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "УПРАВДОМ"

вул.Туманяна
Ованеса

3 0,2159 0,6993 0,1053 0,0000 0,2565 0,0424 0,4343 0,0054 0,0061 0,0170 0,2579 0,4386 0,0066 0,0303 0,0000 0,4967 0,2999 0,40 4,45 3,70 4,45 3,70

8 ТОВ "ЖИТЛОВО�БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "УПРАВДОМ"

вул.
Богатирська

6�а 0,4746 0,7993 0,0832 0,0000 0,3516 0,0471 0,4873 0,0053 0,0057 0,0218 0,3489 0,4111 0,0198 0,0667 0,0000 0,4128 0,2197 0,45 5,05 4,28 5,05 4,28

9 ТОВ "ЖИТЛОВО�БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "УПРАВДОМ"

вул.
Богатирська

6�б 0,4359 0,6848 0,0200 0,0000 0,2370 0,1832 0,6477 0,0145 0,0167 0,0206 0,0696 0,6380 0,0193 0,0613 0,0000 0,4518 0,2834 0,45 5,09 4,39 5,09 4,39

1.�Розділ�"Деснянсьий�район"��доповнити�таими�позиціями:

2.�Розділ�"Дніпровсьий�район"�доповнити�таими�позиціями:

3.�Розділ�"Оболонсьий�район"�доповнити�таими�позиціями:

4.�Розділ�"Подільсьий�район"�доповнити�таими�позиціями:

Зареєстровано�

��Головном��територіальном���правлінні�юстиції���м.�Києві

29.07.2016�№ 92/1405

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати

останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Розпорядження № 556 від 15 липня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово#комунальні послуги», постанов
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно#правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 01 червня 2011 року № 869
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово#комунальні послуги», з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно#гігієнічного, протипожежного, технічно#
го стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�та�стр�т�ри�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�динів�і�спор�д�та

приб�динових�територій,�яі�надають�вионавці�цих�посл��,�по�ожном��б�дин��оремо�для�здійс-

нення�розрах�нів�із�споживачами�залежно�від�оплати�останніми�не�пізніше�або�після�20�числа

місяця,�що�настає�за�розрах�новим,�встановлених�розпорядженням�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�30�вересня�2014�ро��№ 1078,

зареєстрованих���Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�20�жовтня�2014�ро��за�№ 42/1095

(��редації�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�від�06�березня�2015�ро��№ 210),�що�додаються.

2.�Позиції�№№ 20,�21розділ��«Солом’янсьий�район»�Тарифів�та�стр�т�ри�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�динів�і�спор�д�та�приб�динових�територій,�яі�надаються�вионавцями�цих

посл���по�ожном��б�дин��оремо�для�здійснення�розрах�нів�із�споживачами,�в�залежності

від�оплати�останніми�не�пізніше�або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�новим,�вста-

новлених�розпорядженням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�від�10�вітня�2012�ро��№ 579,�зареєстрованих���Головном���правлінні�юс-

тиції���місті�Києві�25�вітня�2012�ро��за�№ 26/943(��редації�розпорядження�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�11�липня�2012�ро��№ 1191),

вилючити.

3.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

№ Категорії споживачів Тариф, грн за 1 куб. м 

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 58,39 70,07

2 Бюджетні установи 64,15 76,98

3 Інші споживачі 75,74 90,89

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

14.07.2016�р.�№�523

Тарифи 
на послуги з вивезення великогабаритних побутових відходів 
з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами 

(збирання, перевезення, знешкодження, захоронення), що надає
комунальне підприємство «Київкомунсервіс» як виконавець цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

2 Бюджетні установи 64,15 76,98

3 Інші споживачі 75,74 90,89

№ Категорії споживачів Тариф, грн за 1 куб. м 

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 58,39 70,07

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

14.07.2016�р.�№�523

Тарифи 
на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами 
(збирання, перевезення, знешкодження, захоронення), 
що надає комунальне підприємство «Київкомунсервіс» 

як виконавець цих послуг

захоронення),�що�надає�ом�нальне�підпри-

ємство�«Київом�нсервіс»�я�вионавець�цих

посл��,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�виве-

зення�велио�абаритних�поб�тових�відхо-

дів�з��рах�ванням�операцій�поводження�з

поб�товими�відходами�(збирання,�переве-

зення,�знешодження,�захоронення),�що�на-

дає�ом�нальне�підприємство�«Київом�нсер-

віс»�я�вионавець�цих�посл��,�що�додають-

ся.

3.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’язів.
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6 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Данченка
Сергія

6 0,9781 0,7490 0,1128 0,0000 0,3079 0,1314 0,5124 0,0204 0,0234 0,0621 0,1264 0,6662 0,0459 0,1373 0,0000 0,4030 0,2391 0,54 6,07 5,33 6,07 5,33

7 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Данченка
Сергія

8 0,7983 0,8555 0,1719 0,0000 0,3909 0,1068 0,4966 0,0216 0,0248 0,0665 0,1671 0,6553 0,0324 0,1121 0,0000 0,3571 0,2534 0,54 6,06 5,20 6,06 5,20

8 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Данченка
Сергія

10 0,8648 0,8456 0,1112 0,0000 0,3915 0,1049 0,4910 0,0208 0,0238 0,0681 0,1625 0,6650 0,0406 0,1215 0,0000 0,3649 0,2432 0,54 6,07 5,22 6,07 5,22

9 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Замковецька 102 1,2473 1,0424 0,0982 0,0000 0,3677 0,1840 0,4582 0,0265 0,0304 0,0380 0,1651 0,6807 0,0596 0,1749 0,0000 0,4788 0,3129 0,64 7,21 6,30 7,21 6,30

10 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Замковецька 102�а 1,1982 0,9584 0,1675 0,0000 0,5064 0,1324 0,5125 0,0245 0,0281 0,0405 0,1595 0,6465 0,0577 0,1682 0,0000 0,3933 0,3330 0,64 7,16 6,03 7,16 6,03

11 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Замковецька 104 1,2844 1,0398 0,0905 0,0000 0,3664 0,1835 0,4583 0,0265 0,0304 0,0379 0,1647 0,6976 0,0423 0,1804 0,0000 0,4549 0,3047 0,64 7,21 6,30 7,21 6,30

12 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Замковецька 104�а 1,1588 0,9580 0,2314 0,0000 0,5064 0,1388 0,4856 0,0255 0,0292 0,0405 0,1672 0,6759 0,0439 0,1626 0,0000 0,3770 0,3237 0,64 7,16 6,06 7,16 6,06

13 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Замковецька 106 1,4370 0,8519 0,1729 0,0000 0,2874 0,1504 0,4743 0,0219 0,0251 0,0311 0,1349 0,7413 0,0530 0,2018 0,0000 0,4706 0,3084 0,64 7,21 6,41 7,21 6,41

14 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Замковецька 106�а 1,1103 1,0815 0,1676 0,0000 0,5070 0,1390 0,4853 0,0243 0,0279 0,0406 0,1345 0,6798 0,0608 0,1560 0,0000 0,4090 0,3102 0,64 7,17 6,07 7,17 6,07

15 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Замковецька 106�б 1,1864 0,9933 0,1335 0,0000 0,3918 0,0894 0,4690 0,0230 0,0264 0,0384 0,1177 0,6665 0,0528 0,1665 0,0000 0,3912 0,2827 0,60 6,76 5,85 6,76 5,85

16 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Замковецька 108 1,1946 0,9179 0,1171 0,0000 0,4073 0,1179 0,4965 0,0268 0,0308 0,0344 0,1420 0,6731 0,0495 0,1677 0,0000 0,4055 0,2994 0,61 6,83 5,88 6,83 5,88

17 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Кавалерідзе
Івана

1 0,8175 1,0436 0,1298 0,0000 0,3861 0,1109 0,4579 0,0217 0,0249 0,0719 0,0688 0,6630 0,0339 0,1148 0,0000 0,3234 0,2469 0,54 6,07 5,22 6,07 5,22

18 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Кавалерідзе
Івана

3 0,8235 0,8049 0,1535 0,0000 0,3862 0,1110 0,5060 0,0216 0,0248 0,0720 0,1261 0,6710 0,0324 0,1156 0,0000 0,3861 0,2680 0,54 6,05 5,17 6,05 5,17

19 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Кавалерідзе
Івана

5 0,7839 0,8600 0,1002 0,0000 0,3947 0,1129 0,5129 0,0218 0,0250 0,0672 0,1750 0,6714 0,0325 0,1101 0,0000 0,3642 0,2703 0,54 6,05 5,16 6,05 5,16

20 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Кавалерідзе
Івана

7 0,8065 0,9464 0,0677 0,0000 0,3913 0,1123 0,4859 0,0222 0,0254 0,0652 0,1726 0,6601 0,0399 0,1133 0,0000 0,3214 0,2716 0,54 6,05 5,16 6,05 5,16

21 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Кавалерідзе
Івана

9 0,8050 0,7527 0,1273 0,0000 0,3920 0,1122 0,5129 0,0225 0,0258 0,0834 0,1651 0,6715 0,0336 0,1130 0,0000 0,4142 0,2792 0,54 6,06 5,16 6,06 5,16

22 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Кавалерідзе
Івана

11 0,8146 0,8486 0,1267 0,0000 0,3900 0,1116 0,4581 0,0224 0,0257 0,0860 0,1670 0,6541 0,0541 0,1143 0,0000 0,3882 0,2493 0,54 6,06 5,20 6,06 5,20

15 ПАТ "Трест 
"Київміськбуд�2"

вул.Серпова 9 2,5010 4,1492 3,2911 0,0000 0,0000 0,0000 0,9753 0,0706 0,1955 0,0155 0,5809 0,9775 0,0000 0,3186 0,0000 0,0535 0,0000 0,00 15,75 15,75 15,75 15,75

16 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Петрицького
Анатолія

13 0,7151 0,8200 0,1793 0,0000 0,3241 0,0716 0,4780 0,0047 0,0054 0,0336 0,1651 0,6347 0,0403 0,1005 0,0000 0,3733 0,2368 0,50 5,62 4,87 5,62 4,87

17 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Петрицького
Анатолія

15 0,6890 0,5740 0,1827 0,0000 0,2263 0,0776 0,5487 0,0046 0,0053 0,0344 0,1796 0,6530 0,0486 0,1042 0,0000 0,4046 0,1955 0,47 5,28 4,71 5,28 4,71

18 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Петрицького
Анатолія

17 0,7921 0,6096 0,1192 0,0000 0,2078 0,0721 0,5374 0,0051 0,0059 0,0271 0,2132 0,6223 0,0469 0,1113 0,0000 0,3632 0,2020 0,47 5,29 4,74 5,29 4,74

19 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Петрицького
Анатолія

19 0,6198 0,6461 0,1029 0,0000 0,2226 0,0768 0,5649 0,0078 0,0090 0,0300 0,1890 0,6627 0,0346 0,0872 0,0000 0,4000 0,2022 0,46 5,18 4,61 5,18 4,61

20 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Петрицького
Анатолія

21 0,6847 0,6367 0,0742 0,0000 0,2068 0,0715 0,5558 0,0077 0,0088 0,0271 0,1551 0,6168 0,0333 0,0962 0,0000 0,3971 0,2036 0,45 5,07 4,52 5,07 4,52

21 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Петрицького
Анатолія

23 0,7377 0,6424 0,0344 0,0000 0,1988 0,0688 0,5826 0,0084 0,0085 0,0264 0,1815 0,4891 0,0504 0,1037 0,0000 0,4446 0,2399 0,46 5,13 4,54 5,13 4,54

22 ТОВ "ЖИТЛОВО�
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"УПРАВДОМ"

вул.Петрицького
Анатолія

23�а 0,5818 0,7345 0,0755 0,0000 0,2139 0,0740 0,6075 0,0085 0,0086 0,0324 0,1827 0,4920 0,0339 0,0817 0,0000 0,4371 0,2311 0,46 5,10 4,50 5,10 4,50

19 ТОВ "ЖЕК
"Житлоексплуатація"

вул.Ернста Федора 6 0,4190 0,2388 0,2741 0,0000 0,2053 0,0475 0,7501 0,0058 0,0000 0,0000 0,2358 0,0758 0,0262 0,0598 0,0000 0,2794 0,1990 0,28 3,72 3,18 3,72 3,18

20 ТОВ "ЖЕК
"Житлоексплуатація"

вул.Ернста Федора 8 0,4439 0,2078 0,2728 0,0000 0,1845 0,0475 0,7782 0,0073 0,0000 0,0000 0,2598 0,0737 0,0300 0,0635 0,0000 0,2700 0,1774 0,28 3,72 3,24 3,72 3,24

21 ТОВ "ЖЕК
"Житлоексплуатація"

вул.Ернста Федора 12 0,4159 0,2396 0,2760 0,0000 0,2133 0,0475 0,7473 0,0058 0,0000 0,0000 0,2433 0,0730 0,0284 0,0550 0,0000 0,2604 0,2051 0,28 3,71 3,16 3,71 3,16

22 ТОВ "Житло Комфорт
Сервіс"

вул.Кудряшова 16 0,8201 1,1501 0,3827 0,0000 0,8088 0,0473 0,8836 0,0059 0,0000 0,0000 0,5929 0,5933 0,0019 0,1765 0,0000 0,8211 0,1124 0,64 8,44 8,44 7,68 7,68

23 ТОВ "Житло Комфорт
Сервіс"

вул.Кудряшова 18 0,8201 1,0615 0,3335 0,0000 0,6284 0,0385 0,8837 0,0127 0,0000 0,0000 1,0895 0,2551 0,0034 0,1765 0,0000 0,4970 0,2123 0,60 7,94 7,94 7,21 7,21

24 ТОВ "Житло Комфорт
Сервіс"

вул.Кудряшова 20 0,8201 1,1202 0,3796 0,0000 0,6532 0,0392 0,8836 0,0129 0,0000 0,0000 1,0901 0,3985 0,0000 0,1765 0,0000 0,4828 0,2618 0,63 8,34 8,34 7,58 7,58

25 ТОВ "Житло Комфорт
Сервіс"

вул.Кудряшова 20�б 0,8201 1,1452 0,3276 0,0000 0,6800 0,0414 0,8837 0,0134 0,0000 0,0000 1,1217 0,3567 0,0000 0,1765 0,0000 0,3884 0,2570 0,62 8,20 8,20 7,45 7,45

26 ТОВ "Житло Комфорт
Сервіс"

вул.Кудряшова 20�г 0,8200 1,1025 0,2793 0,0000 0,6259 0,0376 0,8836 0,0129 0,0000 0,0000 1,1060 0,1906 0,0076 0,1765 0,0000 0,4383 0,2005 0,59 7,76 7,76 7,06 7,06

27 ТОВ "Житло Комфорт
Сервіс"

вул.Механізаторів 2 0,5782 1,0401 0,2281 0,0000 0,3288 0,0315 0,8836 0,0033 0,0000 0,0000 0,5109 0,4722 0,0028 0,1394 0,0000 0,4538 0,0685 0,47 6,26 6,26 5,69 5,69

28 ТОВ "Житло Комфорт
Сервіс"

вул.Механізаторів 2�а 0,5781 1,0255 0,1729 0,0000 0,3277 0,0246 0,8836 0,0022 0,0000 0,0000 0,7882 0,2227 0,0064 0,1394 0,0000 0,4354 0,1056 0,47 6,22 6,22 5,65 5,65

29 ПАТ "Трест
"Київміськбуд�2"

вул.Борщагівська 171/18 0,9944 4,1733 2,6233 0,0000 0,0000 0,0000 0,9826 0,0949 0,2711 0,0146 0,5967 1,6264 0,0000 0,1267 0,0000 1,0451 0,0000 0,00 15,0
6

15,0
6

15,0
6

15,0
6

30 ПАТ "Трест
"Київміськбуд�2"

вул.Польова 19/8 1,5683 4,8266 2,6558 0,0000 0,0000 0,0000 1,0940 0,1095 0,2628 0,0173 0,5525 2,1904 0,0000 0,1998 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 16,17 16,17 16,17 16,17

35 ПАТ "Трест "Київміськбуд�2" вул.Салютна 1 3,0186 4,1277 2,8066 0,0000 0,0000 0,0000 0,9746 0,1008 0,2629 0,0141 0,6394 1,0517 0,0000 0,3845 0,0000 0,1418 0,0000 0,00 16,23 16,23 16,23 16,23

36 ПАТ "Трест "Київміськбуд�2" вул.Туполєва
Академіка

16�і 1,8615 4,9893 2,8350 0,0000 2,0481 0,0000 0,9750 0,1468 0,3303 0,0474 0,7037 0,2936 0,0000 0,2372 0,0000 0,4798 0,4682 0,00 18,50 15,98 18,50 15,98

37 ПАТ "Трест "Київміськбуд�2" вул.Туполєва
Академіка

18�д 2,2408 0,9796 3,0363 0,0000 0,0000 0,0000 0,9827 0,1275 0,0000 0,0762 0,7576 0,8498 0,0000 0,2854 0,0000 1,0281 0,0000 0,00 12,44 12,44 12,44 12,44

5.�Розділ�"Святошинсьий��район"��доповнити�таими�позиціями:

7.�Розділ�"Солом'янсьий��район"��доповнити�таими�позиціями:

4.�Розділ�"Шевченівсьий��район"��доповнити�таими�позиціями:

Керівник апарату В. Бондаренко
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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
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â
Þíèõ ãîëîñ³¿âö³â çàïðîøóþòü
äî á³áë³îòåê

Ó Á²ÁË²ÎÒÅÖ² ³ì. Íàòàë³ Çàá³ëè äëÿ ìàëåíüêèõ ãîëîñ³¿âö³â â ðàì-
êàõ ðåàë³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî-ðîçâèâàþ÷î¿ ïðîãðàìè «Ìàëþê â á³á-
ë³îòåö³» íà äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó ïðîâåëè çíàéîìñòâî ç òâîðà-
ìè óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà Âàñèëÿ ×óõë³áà. Á³áë³îòåêàð³ êî-
ìåíòóâàëè êàçêó «Áðàòèêè Ê³íäðàòèêè» òà ïîçíàéîìèëè ìàëþ-
ê³â ç ãåðîÿìè òâîðó — âåñåëèìè äæìåëèêàìè, ùî ìåøêàëè íà ë³-

ñîâ³é ãàëÿâèí³, äå ðîñëè êàçêîâ³ êâ³òè. Áóëî îðãàí³çîâàíî ìàéñòåð-êëàñ ç âèãîòîâëåííÿ
ïàïåðîâèõ êâ³òîê.

Ó á³áë³îòåö³ ¹ 15 äëÿ ä³òåé â ðàìêàõ öèêëó çàõîä³â «Ë³òî... Ñïåêà... Á³áë³îòåêà...» â³ä-
áóëîñü çíàéîìñòâî ç êíèãîþ «Óðîêè áàáóñ³ Ìàðóñ³. Â÷èìîñÿ øèòè». Âñ³õ ìàëåíüêèõ ÷è-
òà÷³â îõîïèëà ñï³ëüíà ³äåÿ ñòâîðåí-
íÿ ö³êàâî¿ ðîáîòè ó ð³çíèõ òåõí³êàõ
âèêîíàííÿ: «ª ÷îòèðè ïîðè ðîêó,
ãàðí³ âñ³ âîíè, í³âðîêó!». Ïîåç³ÿ Ãà-
ëèíè Êàðàíäè «Ìåòåëèêè áàðâèñò³»
íàäèõíóëà ä³â÷àò íà ñòâîðåííÿ òå-
ìàòè÷íî¿ àïë³êàö³¿ «Ìåòåëèêè áàð-
âèñò³».

Óëþáëåíå æ ì³ñöå þíèõ ãîëîñ³¿â-
ö³â â á³áë³îòåö³ — öå çîíà â³ëüíîãî
äîñòóïó WI-FI.

Êîëè çà â³êíîì ë³òíÿ ñïåêà, âñ³ á³-
æàòü äî á³áë³îòåêè. Òóò ïðîõîëîäíî,
º êîíäèö³îíåð, ²íòåðíåò, à òàêîæ
óëþáëåí³ ³ãðè, êîíêóðñè òà ðîçâà-
ãè �

«Ç³ãð³é ñåðöå ñîëäàòà»

Ï²Ä ÒÀÊÎÞ íàçâîþ 6 ñåðïíÿ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòàðòóº àê-
ö³ÿ ç³ çáîðó ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè íàøèì â³éñüêîâèì, ÿê³ òðè-
ìàþòü ë³í³þ îáîðîíè â çîí³ ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ. Îðãàí³çàòîðè çà-
õîäó çâåðòàþòüñÿ äî íåáàéäóæèõ êèÿí ïðèíîñèòè âñå, ïî÷èíà-
þ÷è â³ä øêàðïåòîê, âîëîãèõ ñåðâåòîê, êàâè, ÷àþ, ñìà÷íîãî ïå-
÷èâà, çàê³í÷óþ÷è ìåäè÷íèìè ïðåïàðàòàìè òà ³íäèâ³äóàëüíèìè
çàñîáàìè çàõèñòó. À òàêîæ ïðîäóêòè òðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ, ë³-
êàðñüê³ çàñîáè, òåïë³ ðå÷³, õóäîæíþ ë³òåðàòóðó, äèòÿ÷³ ìàëþíêè
òà ëèñò³âêè, ÿê³ ç³ãð³âàþòü ìóæí³õ òà ñèëüíèõ çàõèñíèê³â íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè.

Ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó ìîæíà ïðèíåñòè äî Ðàäè âîëîíòåð³â ïðè Äàðíèöüê³é ÐÄÀ
(Î. Êîøèöÿ, 11) ïðàâîðó÷ â³ä öåíòðàëüíîãî âõîäó ç 10.00 äî 21.00! Â ïîäàëüøîìó — êîæ-
íî¿ ïåðøî¿ ñóáîòè ì³ñÿöÿ. Âàñ çóñòð³÷àòèìå Ðà¿ñà Øìàòêî — ë³äåð «Âñåóêðà¿íñüêîãî ðó-
õó çà â³ëüíó Óêðà¿íó», ÷ëåí ðàäè âîëîíòåð³â ïðè Äàðíèöüê³é ÐÄÀ �

Äåñíÿíö³ ïðîâåëè ôåñòèâàëü
«Ñòóäåíòñüêà ðåñïóáë³êà-2016»

Ó ÌÀËÜÎÂÍÈ-
×ÎÌÓ êóòî÷êó
Êèºâà — óðî÷èù³
Äåñåíêà-×îðòî-
ðèé, çà ñïðèÿííÿ
óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-

âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåñíÿíñüêî¿
ÐÄÀ, ïðîòÿãîì äâîõ ó¿ê-åíä³â ó 18-é ðàç
â³äáóëàñÿ Êè¿âñüêà «Ñòóäåíòñüêà ðåñïóá-
ë³êà».

Ñòóäåíòñüêèì ìåðîì ñòîëèö³ áóëî îá-
ðàíî ªëèçàâåòó Ìîñòîâó ç Êè¿âñüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà.

Çàãàëîì, ó çàõîäàõ âçÿëî ó÷àñòü áëèçü-
êî 300 ñòóäåíò³â ³ ìîëîä³ ç-ïîíàä 20 âè-
ø³â Êèºâà, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè òåõí³-
êóì³â ³ êîëåäæ³â.

Ñåðåä ñóá-ôåñò³â íàéïîïóëÿðí³øèìè áóëè ñïîðòèâíî-æóðíàë³ñòñüêèé ïðîåêò «Ðàñ-
ïóáë³ê³àäà», íàñò³ëüí³ ³ãðè («Ìîíîïîë³ÿ», øàøêè, øàõè, òåí³ñ), «Òâ³ñòåð», Ëàçåðòàã, «Ñòó-
äåíòñüêà Ìàô³ÿ», ùî òðèâàëà àæ äî 7-¿ ðàíêó. Êîíêóðñ «Music Live Awards» öüîãîð³÷ çà-
ïàëèâ ñòóäåíòñüêå ì³ñòå÷êî. Ïåðåìîæöåì òóò ñòàâ ãóðò «Àlt. End» (ïðåäñòàâëÿòèìå Êè-
¿â äàë³ íà ô³íàë³ «Ñòóäðåñïóáë³êè»), äðóãå ì³ñöå çàéíÿâ ãóðò «Fight 2 Night», òðåòº —
«Perception. The Rope» (îòðèìàâ äèïëîì «Çà îðèã³íàëüí³ñòü òà ñàìîáóòí³ñòü»). Ãóðò «Ïî-
ñåðåä Âèñîòîê» íàãîðîäæåíî äèïëîìîì «Íàéêðàùèé ñòàðò».

Ô³íàë «Ñòóäåíòñüêî¿ ðåñïóáë³êè» â³äáóäåòüñÿ 24-28 ñåðïíÿ íà ï³âäí³ Óêðà¿íè �

Â ïàì’ÿòü ïðî ãåðî¿÷íó îáîðîíó Êèºâà

Ç ÍÀÃÎÄÈ 75-ð³÷íèö³ ïî÷àòêó ãåðî¿÷íî¿ îáîðîíè Êèºâà (11.07.1941
ðîêó) ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ ó â³ää³ëåííÿõ Òåðèòîð³àëüíîãî öåí-
òðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³
îðãàí³çóâàëè òåìàòè÷í³ ëåêö³¿, ïåðåãëÿä äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëü-
ì³â.

Íà ëåêö³¿ ç³áðàëèñü ï³äîï³÷í³ â³ää³ëåííÿ, ÿê³ çãàäóâàëè ÷àñè
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè â Óêðà¿í³ òà ïî÷àòîê ãåðî¿÷íî¿ îáîðîíè Êè-
ºâà. Ä³ëèëèñü ñâî¿ìè ñïîãàäàìè Ðîìàíþê Â. ², Ïîòèøêî Ã. Î., Ëó-
ùèê Í. ². òà ³íø³.

Ïðèñóòí³ õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ ãåðî¿÷íî¿ îáîðî-
íè Êèºâà �

Íà Ïå÷åðñüêó âñòàíîâëþþòü êàìåðè
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ

Ç ÌÅÒÎÞ ïîïåðåäæåí-
íÿ àíòèòåðîðèñòè÷íèõ
àêò³â òà ï³äâèùåííÿ
áåçïåêè ãðîìàäÿí äî
2017 ðîêó ó Ïå÷åðñüêî-

ìó ðàéîí³ ïëàíóºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ íà âñ³õ çàêëàäàõ îñâ³-
òè, æèòëîâèõ áóäèíêàõ êîìóíàëüíî¿ ôîð-
ìè âëàñíîñò³, ó ïàðêîâèõ çîíàõ, íà ïëîùàõ,
ñâ³òëîâèõ îïîðàõ öåíòðàëüíèõ àâòîøëÿõ³â
òà ³íøèõ îá’ºêòàõ.

ßê ïîâ³äîìèëè â Ïå÷åðñüê³é ÐÄÀ, íàÿâí³ñòü êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ï³äâèùèòü
áåçïåêó ãðîìàäÿí, äîïîìîæå ðîçêðèòòþ çëî÷èí³â òà ³äåíòèô³êàö³¿ ïðàâîïîðóøíèê³â.
Çîêðåìà çàêëàäàì îñâ³òè ðàéîíó íà ìîíòàæ çîâí³øíüîãî â³äåîñïîñòåðåæåííÿ âæå âèä³-
ëåíî ïîíàä ì³ëüéîí ãðèâåíü ç áþäæåòíèõ êîøò³â.

Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî çà äîðó÷åííÿì î÷³ëüíèêà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Ñåðã³ÿ Ìàðòèí-
÷óêà íà òåðèòîð³¿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó âæå âñòàíîâëåí³ êàìåðè â³äåîíàãëÿäó íà ïëîùàõ
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, á³ëÿ Ïàëàöó ñïîðòó òà ïëîù³ ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî «Äðóæáè íàðîä³â», à
òàêîæ äåê³ëüêà êàìåð ïî âóëèö³ Ëàâðñüê³é �

Àâòîñòàíö³þ «Ïîë³ññÿ» çâ³ëüíÿòü
â³ä íåñàíêö³îíîâàíî¿ òîðã³âë³

ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó òðèâàº áîðîòüáà ³ç ñòèõ³éíî¿
òîðã³âëåþ íà ïëîù³ Ò. Øåâ÷åíêà á³ëÿ àâòîñòàíö³¿ «Ïîë³ññÿ». Íå-
ùîäàâíî áóâ îðãàí³çîâàíèé ÷åðãîâèé ðåéä çà âêàçàíîþ àäðåñîþ.

Ç ìåòîþ îñòàòî÷íî¿ ë³êâ³äàö³¿ íåñàíêö³îíîâàíî¿ òîðã³âë³ ïðàö³â-
íèêàìè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ ïðîâåäåíî òåðì³íîâó âè¿çíó íàðàäó, íà ÿêó
áóëè çàïðîøåí³ ³ ¿õí³ êîëåãè ç Îáîëîí³.

Ïðàö³âíèêàìè â³ää³ëó òîðã³âë³ òà â³ää³ëó êîíòðîëþ ç áëàãîóñòðîþ äâîõ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³é âæèòî ðÿä ä³ºâèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ ñòèõ³é-
íî¿ òîðã³âë³ á³ëÿ àâòîñòàíö³¿ «Ïîë³ññÿ».

Â ïîäàëüøîìó ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó ùîäî áîðîòüáè ç³ ñòèõ³éíîþ òîðã³âëåþ
á³ëÿ ðèíêó «Æèòí³é» òà íà ðîç³ âóëèö³ Âèøãîðîäñüêî¿ ³ ïðîñï. Ïðàâäè �

Çàõîïëþþ÷à ïîäîðîæ äî ñâ³òó
ñîëîäîù³â

ÎÁÎËÎÍÑÜÊÈÉ ðàéîí-
íèé â ì³ñò³ Êèºâ³ öåíòð
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿,
ä³òåé òà ìîëîä³ îðãàí³çó-
âàâ åêñêóðñ³þ íà Ì³æíà-
ðîäíó êîíäèòåðñüêó êîð-

ïîðàö³þ Roshen äëÿ ä³òåé ç áàãàòîä³òíèõ òà îï³-
êóíñüêèõ ñ³ìåé, ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, òà ä³òåé ç ñ³ìåé, ùî îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòà-
âèíàõ, ³ ä³òåé ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

Ïðîãðàìà çàõîäó ïåðåäáà÷àëà îçíàéîìëåííÿ ç ³ñòîð³ºþ ñòâîðåííÿ öóêåðí³, ðîçïîâ³-
äåé ïðî ¿¿ ïðîäóêö³þ, à òàêîæ ïåðåãëÿä ô³ëüìó ïðî ïðîöåñ âèãîòîâëåííÿ êîíäèòåðñüêèõ
âèðîá³â. Ïî çàâåðøåííþ òåîðåòè÷íî¿ ÷àñòèíè ä³òåé çàïðîñèëè â çàë äëÿ äåãóñòàö³é.

90 õâèëèí (à ñàìå ñò³ëüêè òðèâàëà ïîäîðîæ) ïðîìàéíóëè äóæå øâèäêî, ³ ïðèºìíèì ñþð-
ïðèçîì äëÿ êîæíîãî ìàëåíüêîãî â³äâ³äóâà÷à ñòàëè ô³ðìîâ³ ïîäàðóíêè: öóêåðêè, áðàñ-
ëåòèêè òà ³ãðàøêîâ³ ïå÷àòêè �


