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íîâèíè

ÎÑÒÀÍÍ²ÌÈ ðîêàìè âåëèêî¿ ïî-
ïóëÿðíîñò³ íàáóëà ïðàêòèêà ïðî-
âåäåííÿ â ñòîëèö³ òðàäèö³éíèõ
ñ³ëüñêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðîê.
Âîíè â³äáóâàþòüñÿ â ì³ñò³ ùîòèæ-
íÿ, ïåðåâàæíî ó âèõ³äí³ (à â äå-
ÿêèõ ðàéîíàõ ³ â áóäí³ äí³). Çîê-
ðåìà ç 5 ïî 7 ñåðïíÿ ñâ³æîþ ãîðî-
äèíîþ òîðãóâàëè â Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó, Ïå÷åðñüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó,
Ïîä³ëüñüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ Êèºâà.

«Ëþäè ïðèõîäÿòü íà ÿðìàðêè
çà äåøåâøèìè òîâàðàìè ãàðíî¿
ÿêîñò³. Îòæå, ìè äîêëàäåìî âñ³õ
çóñèëü, ùîá ¿õí³ìè ó÷àñíèêàìè

áóëè ïåðåäóñ³ì ï³äïðèºìö³ — áåç-
ïîñåðåäí³ âèðîáíèêè. Êð³ì òîãî,
âàæëèâî íàâåñòè ëàä â îðãàí³çà-
ö³¿ öüîãî ïðîöåñó, ïî÷èíàþ÷è â³ä
êîíêðåòíî¿ â³äïîâ³äàëüíî¿ îñî-
áè ³ çàê³í÷óþ÷è åñòåòè÷íèì âè-
ãëÿäîì ñàìî¿ ÿðìàðêè»,— ââà-
æàþòü â ïðîô³ëüíîìó Äåïàðòà-
ìåíò³ ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó
ï³äïðèºìíèöòâà.

Íà æàëü, ÷åðåç ñïåêó ñåçîíí³
ÿðìàðêè óæå â³äêëàäàëè. 22 ÷åðâ-
íÿ ¿õ áóëî òèì÷àñîâî ïðèçóïè-
íåíî, àáè íå ðîçïîâñþäèòè ñïà-
ëàõ ãîñòðèõ êèøêîâèõ ³íôåêö³é ³
õàð÷îâèõ îòðóºíü ñåðåä êèÿí.

Çàãàëîì ïîêóïö³ ìàþòü çìî-
ãó ïðèäáàòè íà ÿðìàðêàõ ð³çíî-
ìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ çà
ö³íàìè íà 10-15% íèæ÷èìè â³ä
ðèíêîâèõ. Ïðîòå ñàìå íà öèõ âè-
õ³äíèõ áóëî çàáîðîíåíî ïðîäàæ
ì’ÿñà, ðèáè òà ³íøî¿ ïðîäóêö³¿,
ùî ìîãëà á ç³ïñóâàòèñÿ â óìîâàõ
ñïåêè. Òîìó êèÿíè êóïëÿëè âè-
êëþ÷íî êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóê-
òè, áàêàë³éíó ãðóïó òîâàð³â, ìåä,
õë³á ³ õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè. Áóëè
ïðåäñòàâëåí³ ïðîäóêòè Æèòî-
ìèðñüêî¿, Â³ííèöüêî¿, ×åðí³ã³â-
ñüêî¿, ×åðêàñüêî¿, Êè¿âñüêî¿ òà
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñòåé, à ìåøêàí-
ö³ ñòîëèö³ ìîãëè ïðèäáàòè ¿õ áåç-
ïîñåðåäíüî ç ðóê âèðîáíèê³â. Äëÿ
ïðîâåäåííÿ ÿðìàðêó áóëè âñòà-
íîâëåí³ êîíòðîëüí³ âàãè, êîíòåé-
íåðè äëÿ ñì³òòÿ òà á³îòóàëåòè.

Îðãàí³çàòîðè òîðãîâåëüíèõ
çàõîä³â ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ÿð-
ìàðêè áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ é íà-
äàë³. ² öåé ôàêò áåçìåæíî ðàäóº
¿¿ ãîñòåé — ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ
â³êîâèõ êàòåãîð³é. Àäæå á³ëü-
ø³ñòü ç íèõ, ïåðåâàæíî ëþäè ïåí-
ñ³éíîãî â³êó, âæå ïî÷àëè ï³äãî-
òîâêó äî çèìè: çàéìàþòüñÿ êîí-
ñåðâàö³ºþ îã³ðê³â, ïîì³äîð³â, âà-
ðÿòü âàðåííÿ ³ äæåìè.

Ìîëîäà ìàìà Â³êòîð³ÿ ä³-

ëèòüñÿ âðàæåííÿìè: «Öå ä³éñ-
íî çðó÷íî, áî â îäíîìó ì³ñö³
ñïðàâä³ ìîæíà çíàéòè âñå, ùî
ïîòð³áíî, íå òàê äàëåêî â³ä äî-
ìó. Òèì ïà÷å, òîâàð äåøåâøèé,
í³æ â ìàãàçèíàõ, òà íå ïîñòó-
ïàºòüñÿ ÿê³ñòþ.»

À îò ïåíñ³îíåðêà Âàëåíòèíà
Ãðèãîð³¿âíà ä³ëèòüñÿ ñåêðåòîì:
«Íà ÿðìàðêè êðàùå õîäèòè âðàí-
ö³, êîëè òîâàð ùå íå ðîçêóïèëè, º
âåëèêèé âèá³ð, óñþäè ñâ³æ³ îâî÷³
òà ôðóêòè.—Ïðîòå äîäàº,—íàäâå-
÷³ð ïðîäàâ÷èí³ âæå âòîìëåí³ ³ ãî-
òîâ³ â³ääàòè òîâàð ùå äåøåâøå.»

Àëå º é íåâäîâîëåí³. Äåÿêèì
ïîêóïöÿì âñå æ õîò³ëîñÿ á ïðè-
äáàòè äîìàøíþ ìîëî÷íó ïðîäóê-
ö³þ òà ì’ÿñî.

Îäèí ³ç â³äâ³äóâà÷³â ÿðìàðêè,
êèÿíèí Ñåðã³é ²âàíîâè÷, ðîçïî-
â³â, ùî âë³òêó, êîëè âñ³ ¿çäÿòü íà
â³äïî÷èíîê ó ë³ñ íà øàøëèêè, äî-
ìàøíÿ ñâèíèíà áóëà á ùîíàé-
êðàùîþ ó ïðèãîòóâàíí³, ïðîòå
â³í ³ç ðîçóì³ííÿì ñòàâèòüñÿ äî
ïèòàííÿ áåçïåêè âæèâàííÿ òà-
êîãî òîâàðó â ñïåêó. «Çäîðîâ’ÿ
çàâæäè ìàº áóòè ãîëîâí³øèì, íà-
â³òü êîëè çíèæêà âåëèêà,» —
ââàæàº ïàí Ñåðã³é.

Òîæ íå ïðîïóñò³òü îâî÷åâó ÿð-
ìàðêó ó âàøîìó ðàéîí³! �

Çà ñâ³æîþ ãîðîäèíîþ
� Ï³ñëÿ âèìóøåíî¿ ïåðåðâè â ñòîëèö³ â³äíîâèëè ðîáîòó

ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè

Çàïîâíåí³ ïðèëàâêè ñâ³æèìè îâî÷àìè ³ ôðóêòà-
ìè, ÿê³ ïðèâîçÿòü äî ñòîëèö³ ôåðìåðè ç ð³çíèõ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè, à íàéá³ëüøå ç ñóñ³äí³õ — Æèòî-
ìèðñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿, ×åðêàñüêî¿ îáëàñòåé.
Ïðîâåäåííÿ ùîòèæíåâèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ÿðìàðê³â äîçâîëÿº êèÿíàì êóïóâàòè äîñòóïí³ çà
ö³íîþ ïðîäóêòè ïîðÿä ³ç äîìîì òà ùå é çàîùàä-
æóâàòè 10-15 % ó ïîð³âíÿíí³ ç³ ñòàö³îíàðíîþ
òîðãîâåëüíîþ ìåðåæåþ.

²ðèíà ÊÀÐË²ÍÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà» 

Ïðèëàâêè çàïîâíåí³ ñâ³æèìè îâî÷àìè ³ ôðóêòàìè, êîòð³ ïðèâîçÿòü íà ÿðìàðêè äî ñòîëèö³ ñ³ëüãîñïâèðîáíèêè ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè,
à íàéá³ëüøå — ³ç ñóñ³äí³õ ç Êèºâîì îáëàñòåé

Çàâäÿêè äîäàòêîâèì 
íàäõîäæåííÿì 
äî áþäæåòó 
â ì³ñò³ â³äðåìîíòóþòü
52 ìàã³ñòðàë³

«Ìè ïëàíóâàëè îíîâëåííÿ 44-õ äîð³ã, ïî-

ò³ì ïîáà÷èëè,ùî º äîäàòêîâ³ íàäõîäæåí-

íÿ äî áþäæåòó. Ðîçóì³þ÷è, ùî âë³òêó ó

íàñ íå òàê áàãàòî ÷àñó, ìè çá³ëüøèëè ô³-

íàíñóâàííÿ ³ â³äðåìîíòóºìî 52 äîðî-

ãè»,— çàÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â³òàë³é Êëè÷êî ó åô³ð³ 5 êàíàëó.

Ì³ñüêèé ãîëîâà âèáà÷èâñÿ ïåðåä êè-

ÿíàìè-âîä³ÿìè, ÿê³ çìóøåí³ ÷åðåç ðå-

ìîíòí³ ðîáîòè ñòîÿòè â çàòîðàõ.

«Ðîçóì³þ, ùî çàðàç ñêëàäíî ïåðåñó-

âàòèñÿ Êèºâîì, áàãàòî äîð³ã ïåðåêðèòî,

àëå öå òèì÷àñîâà ñèòóàö³ÿ. Ìè ïîâèíí³

âèêîðèñòàòè ïîãîäí³ óìîâè, ÿê³ äîçâî-

ëÿþòü íàì ñòåëèòè àñôàëüò, íà êîòðèé

«Êè¿âàâòîäîð» äàº 5 ðîê³â ãàðàíò³¿. Ìî-

æó ïîîá³öÿòè: ç³ ñí³ãîì íàñòóïíî¿ âåñíè

àñôàëüò íå ç³éäå»,— çàïåâíèâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Íà Õðåùàòèêó â³äáóäåòüñÿ
15-é çàãàëüíîì³ñüêèé
øê³ëüíèé ÿðìàðîê

20 òà 21 ñåðïíÿ ç 9.00 äî 18.00 íà Õðå-

ùàòèêó â³äáóäåòüñÿ 15-é çàãàëüíîì³ñü-

êèé øê³ëüíèé ÿðìàðîê.Ïðî öå ïîâ³äîìëÿ-

þòü ó Äåïàðòàìåíò³ ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà.

Òàê, ïåðåä ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëü-

íîãî ðîêó òðàäèö³éíî ó ñåðåäì³ñò³ ñòî-

ëèö³ â³äáóäåòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíèé ÿðìà-

ðîê, äå â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ïðèäáàòè

ïèñüìîâå ïðèëàääÿ, îäÿã, âçóòòÿ òà ³íø³

òîâàðè øê³ëüíîãî àñîðòèìåíòó çà ïîì³ð-

íèìè ö³íàìè áåçïîñåðåäíüî â³ä âèðîá-

íèê³â.

Ï³ä ÷àñ çàõîäó íà êèÿí òà ãîñòåé ì³ñ-

òà ÷åêàþòü âèñòóïè äèòÿ÷èõ õóäîæí³õ êî-

ëåêòèâ³â ³ ïîêàç ìîäåëåé øê³ëüíî¿ ôîð-

ìè, ð³çíîìàí³òí³ ðîçâàãè, ìàéñòåð-êëàñè

ç âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â íàðîäíèõ ïðî-

ìèñë³â.

Òàêîæ, ³ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ó÷í³â

øê³ëüíèìè òîâàðàìè, çä³éñíåíî ðîçì³-

ùåííÿ â³ää³ë³â, ñåêö³é òà êóòî÷ê³â ³ç ïðî-

äàæó ôîðìè, êàíöåëÿðñüêèõ òîâàð³â ³ç

ð³çíîìàí³òíèì àñîðòèìåíòîì ó äîñòàò-

í³é ê³ëüêîñò³ â òîðãîâèõ öåíòðàõ: «Êàðà-

âàí», «Äð³ì Òàóí ¹ 2», «Ìåòðîïîë³ñ»,

«Ï³ðàì³äà», «Àëàää³í» òà ³íøèõ; ó ñóïåð-

òà ã³ïåðìàðêåòàõ: «Ìåòðî êåø åíä Êåð³»,

«Åï³öåíòð Ê», «Íîâóñ», «Âåñò Ëàéí» òî-

ùî, à òàêîæ ÏÀÒ «Óí³âåðìàã «Äèòÿ÷èé

Ñâ³ò».

Ó Êèºâ³ î÷³êóºòüñÿ 
íàäçâè÷àéíà ïîæåæíà 
íåáåçïåêà

Ç 8 äî 12 ñåðïíÿ â ñòîëèö³ î÷³êóºòüñÿ

íàäçâè÷àéíà (5 êëàñó) ïîæåæíà íåáåç-

ïåêà, ïîâ³äîìèëè â Óêðà¿íñüêîìó ã³äðî-

ìåòöåíòð³.

Ôàõ³âö³ çàêëèêàþòü êèÿí ìàêñèìàëü-

íî îáåðåæíî ïîâîäèòèñÿ ç âîãíåì, îñî-

áëèâî â ë³ñîïàðêîâèõ çîíàõ,òà íàãàäóþòü

ïðî ïðàâèëà ïîâåä³íêè ó ðàç³ âèíèêíåí-

íÿ ïîæåæ³.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про перейменування вулиць, проспекту та провулку у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 559/559 від 7 липня 2016 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 За!
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним осо!
бам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв
і дат історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал!соціалістичного (нацист!
ського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи протокол за!
сідання комісії з питань найменувань від 06 червня 2016 року № 6, а також з метою збереження історичного
спадку територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен	вати�в	лиці,�проспе�т�та�про-

в	ло��	�місті�Києві�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Ви�онавчом	�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

ви�онання�п	н�т	�1�цьо�о�рішення.

3.�Внести�зміни�до�офіційно�о�довідни�а�«В	-

лиці�міста�Києва»,�затверджено�о�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�січня�2015�ро�	

№ 34/899�«Про�затвердження�офіційно�о�до-

відни�а�«В	лиці�міста�Києва»,�відповідно�до

п	н�т	�1�цьо�о�рішення.

4.�Департамент	�містоб	д	вання�та�архіте�-

т	ри�ви�онавчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�вра-

х	вати�в�Реєстрі�в	лиць�та�інших�поіменова-

них�об’є�тів�	�місті�Києві�положення�п	н�т	�1�цьо-

�о�рішення.

5.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд	вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�07.07.2016�№�559/559

Перелік вулиць, проспекту та провулку, які перейменовуються у місті Києві
№

п/п Стара назва Нова назва Розташування Район

1. вулиця Баумана вулиця Януша Корчака від вулиці Кирпоноса до
вулиці Салютної Шевченківський

2. вулиця Кутузова вулиця Генерала Алмазова
від вулиці Московської і
вулиці Цитадельної до площі
Лесі Українки

Печерський

3. вулиця Суворова вулиця Михайла
Омеляновича0Павленка

від площі Слави до вулиці
Московської Печерський

4. провулок Кутузова провулок Євгена Гуцала
від вулиці Кутузова до
Печерської площі та вулиці
Немировича0Данченка

Печерський

5. проспект
Московський проспект Степана Бандери

від вулиці Куренівської і
вулиці Кирилівської до
Московського мосту

Оболонський та
Подільський

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Урлівська, 36!А» 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 569/569 від 7 липня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра!
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра!
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціатив!
ної групи про створення органу самоорганізації населення від 02.10.2015 № 08/КО!9443, протокол конфе!
ренції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 18.06.2015
та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�аніза-

ції�населення�та�визначити�йо�о�назв	 —�«Б	-

дин�овий��омітет�«В	лиця�Урлівсь�а,�36-А».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б	дин�овий��омітет�«В	лиця�Урлів-

сь�а,�36-А»�діє�в�межах�території�б	дин�	�

№ 36-А�на�в	лиці�Урлівсь�ій�	�Дарниць�ом	

районі�м.�Києва.

На�території�діяльності�ор�ан	�самоор�ані-

зації�населення�«Б	дин�овий��омітет�«В	лиця

Урлівсь�а,�36-А»�меш�ає�на�за�онних�підста-

вах�(зареєстровано�за�місцем�проживання)�134

жителі,�	�том	�числі�99�жителів,�я�і�мали�пра-

во��олос	�станом�на�18.06.2015.

3.�Основними�напрямами�діяльності�ор�ан	

самоор�анізації�населення�«Б	дин�овий��омі-

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

районі�м.�Києва

3.1.�Створення�	мов�для�	часті�жителів�	�ви-

рішенні�питань�місцево�о�значення�в�межах

Констит	ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,��	льт	рних,�по-

б	тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом�спри-

яння�	�наданні�їм�відповідних�посл	�.

3.3.�Участь�	�реалізації�соціально-е�ономічно�о�та

�	льт	рно�о�розвит�	�території�діяльності�ор�ан	�са-

моор�анізації�населення,�інших�місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан	�самоор�анізації�населення

«Б	дин�овий��омітет�«В	лиця�Урлівсь�а,�36-А»

в�межах�території�йо�о�діяльності�та�і�власні

повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп	татами�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�інтереси�жителів�	�Київ-

сь�ій�місь�ій�раді,�місцевих�ор�анах�ви�онав-

чої�влади.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит	ції�та

за�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента

У�раїни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�її�ви�онавчо�о�ор-

�ан	,�розпоряджень�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви,�рішень,�прийнятих�місцевими�референ-

д	мами.

4.3.�Вносити�	�встановленом	�поряд�	�про-

позиції�до�прое�тів�про�рами�соціально-е�о-

номічно�о�і��	льт	рно�о�розвит�	,�бюджет	�міс-

та�Києва.

4.4.�Ор�анізов	вати�на�добровільних�заса-

дах�	часть�населення�	�заходах�щодо�охоро-

ни�нав�олишньо�о�природно�о�середовища,

проведенні�робіт�з�бла�о	строю,�озеленення

та�	тримання�в�належном	�стані�приб	дин�о-

вої�території,�обладнанні�дитячих�і�спортивних

майданчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л	бів

за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов	вати�на�добровільних�заса-

дах�	часть�населення�	�заходах�щодо�ремон-

т	�приміщень�за�ально�о��орист	вання�із�дотри-

манням�встановлено�о�за�онодавством�поряд-

�	�проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�надан-

ня��ромадянам,�я�і�меш�ають�	�житловом	�б	-

дин�	�на�території�діяльності�ор�ан	�самоор-

�анізації�населення,�житлово-�ом	нальних�по-

сл	��та�за�я�істю�проведених�	�житловом	�б	-

дин�	�ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо�	�навчальним�за�ладам,

за�ладам�та�ор�анізаціям��	льт	ри,�фізичної

�	льт	ри�і�спорт	�	�проведенні��	льт	рно-ос-

вітньої,�спортивно-оздоровчої�та�виховної�ро-

боти�серед�населення,�розвит�	�х	дожньої�твор-

чості,�фізичної��	льт	ри�і�спорт	;�сприяти�збе-

реженню��	льт	рної�спадщини,�традицій�на-

родної��	льт	ри,�охороні�пам’ято��історії�та

�	льт	ри,�впровадженню�в�поб	т�нових�обря-

дів.

4.8.�Ор�анізов	вати�допомо�	��ромадянам

похило�о�ві�	,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл	жбовців,�мало-

забезпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�та�ож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л	вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

4.9.�Надавати�необхідн	�допомо�	�ор�анам�по-

жежно�о�на�ляд	�в�здійсненні�ними�протипо-

жежних�заходів,�ор�анізов	вати�вивчення�на-

селенням�правил�пожежної�безпе�и,�брати

	часть�	�здійсненні��ромадсь�о�о��онтролю�за

додержанням�вимо��пожежної�безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам�	�забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд�	.

4.11.�Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають�	�межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан	�самоор�анізації�насе-

лення.

4.13.�Сприяти�деп	татам�Київсь�ої�місь�ої

ради�в�ор�анізації�з	стрічей�з�виборцями,�при-

йом	��ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з

меш�анцями.

4.14.�Інформ	вати��ромадян�про�діяльність

ор�ан	�самоор�анізації�населення,�ор�анізов	-

вати�об�оворення�прое�тів�йо�о�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б	дин-

�овий��омітет�«В	лиця�Урлівсь�а,�36-А»�наб	-

ває�власних�повноважень�після�йо�о�ле�аліза-

ції�	�ви�онавчом	�ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

в�поряд�	,�встановленом	�статтею�13�За�он	

У�раїни�«Про�ор�ани�самоор�анізації�населен-

ня».

6.�Ор�ан	�самоор�анізації�населення�«Б	дин-

�овий��омітет�«В	лиця�Урлівсь�а,�36-А»�в�мі-

сячний�термін�після�ле�алізації�направити�до

се�ретаріат	�Київсь�ої�місь�ої�ради��опії�та�их

реєстраційних�до�	ментів:�положення�про�ор-

�ан�самоор�анізації�населення,�свідоцтва�про

реєстрацію�	�ви�онавчом	�ор�ані�Київсь�ої�місь-

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

трації),�спис�	�персонально�о�с�лад	�членів

ор�ан	�самоор�анізації�населення.�У�разі�ле�а-

лізації�шляхом�державної�реєстрації —�до�	-

менти,�що�засвідч	ють�державн	�реєстрацію.

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор�а-

н	�самоор�анізації�населення�«Б	дин�овий��о-

мітет�«В	лиця�Урлівсь�а,�36-А»�	�межах�своїх

повноважень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�ра-

да�та�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд	вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації населення 

«Будинковий комітет «Вулиця Хрещатик, 27» 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 568/568 від 7 липня 2016 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра!

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра!
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціатив!
ної групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення від 22.01.2016 № 08/КО!441,
протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення
від 22.10.2015 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�аніза-

ції�населення�та�визначити�йо�о�назв	 —�«Б	-

дин�овий��омітет�«В	лиця�Хрещати�,�27».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б	дин�овий��омітет�«В	лиця�Хреща-

ти�,�27»�діє�в�межах�території�б	дин�	�№ 27�на

в	лиці�Хрещати��	�Печерсь�ом	�районі�м.�Ки-

єва.

З�ідно�з�прото�олом�зборів�жителів�за�міс-

цем�проживання�від�22.10.2015�в�межах�тери-

торії�діяльності�ор�ан	�самоор�анізації�насе-

лення�«Б	дин�овий��омітет�«В	лиця�Хрещати�,

27»�меш�ає�на�за�онних�підставах�(зареєстро-

вано�за�місцем�проживання)�84�жителі,�	�том	

числі�69�жителів,�я�і�мали�право��олос	�ста-

ном�на�22.10.2015.

3.�Основними�напрямами�діяльності�ор�ан	

самоор�анізації�населення�«Б	дин�овий��омі-

тет�«В	лиця�Хрещати�,�27»�	�Печерсь�ом	�райо-

ні�м.�Києва�є:

3.1.�Створення�	мов�для�	часті�жителів�	�ви-

рішенні�питань�місцево�о�значення�в�межах

Констит	ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,��	льт	рних,�по-

б	тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом�спри-

яння�	�наданні�їм�відповідних�посл	�.

3.3.�Участь�	�реалізації�соціально-е�ономіч-

но�о�та��	льт	рно�о�розвит�	�території�діяль-

ності�ор�ан	�самоор�анізації�населення,�інших

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан	�самоор�анізації�населення

«Б	дин�овий��омітет�«В	лиця�Хрещати�,�27»�в

межах�території�йо�о�діяльності�та�і�власні�пов-

новаження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп	татами�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�інтереси�жителів�	�Київсь�ій

місь�ій�раді,�місцевих�ор�анах�ви�онавчої�вла-

ди.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит	ції�та�за-

�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента�У�ра-

їни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан	,�розпоря-

джень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

4.3.�Вносити�	�встановленом	�поряд�	�про-

позиції�до�прое�тів�про�рами�соціально-е�о-

номічно�о�і��	льт	рно�о�розвит�	,�бюджет	�міс-

та�Києва.

4.4.�Ор�анізов	вати�на�добровільних�заса-

дах�	часть�населення�	�заходах�щодо�охоро-

ни�нав�олишньо�о�природно�о�середовища,

проведенні�робіт�з�бла�о	строю,�озеленення

та�	тримання�в�належном	�стані�приб	дин�о-
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вої�території,�обладнанні�дитячих�і�спортивних

майданчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л	бів

за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов	вати�на�добровільних�заса-

дах�	часть�населення�	�заходах�щодо�ремон-

т	�приміщень�за�ально�о��орист	вання�із�до-

триманням�встановлено�о�за�онодавством�по-

ряд�	�проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�на-

дання��ромадянам,�я�і�меш�ають�	�житло-

вом	�б	дин�	�на�території�діяльності�ор-

�ан	�самоор�анізації�населення,�житлово-

�ом	нальних�посл	��та�за�я�істю�проведе-

них�	�житловом	�б	дин�	�ремонтних�ро-

біт.

4.7.�Надавати�допомо�	�навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор�анізаціям��	льт	ри,�фі-

зичної��	льт	ри�і�спорт	�	�проведенні��	льт	р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�вихов-

ної�роботи�серед�населення,�розвит�	�х	дож-

ньої�творчості,�фізичної��	льт	ри�і�спорт	;�спри-

яти�збереженню��	льт	рної�спадщини,�тради-

цій�народної��	льт	ри,�охороні�пам’ято��історії

та��	льт	ри,�впровадженню�в�поб	т�нових�об-

рядів.

4.8.�Ор�анізов	вати�допомо�	��ромадянам

похило�о�ві�	,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�воїнів,

партизанів�та�війсь�овосл	жбовців,�малоза-

безпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�та�ож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л	вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київсь�ої�місь�ої

ради.

4.9.�Надавати�необхідн	�допомо�	�ор�а-

нам�пожежно�о�на�ляд	�в�здійсненні�ними

протипожежних�заходів,�ор�анізов	вати�ви-

вчення�населенням�правил�пожежної�безпе-

�и,�брати�	часть�	�здійсненні��ромадсь�о�о

�онтролю�за�додержанням�вимо��пожежної

безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам�	�забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд�	.

4.11.�Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають�	�межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан	�самоор�анізації�на-

селення.

4.13.�Сприяти�деп	татам�Київсь�ої�місь�ої

ради�в�ор�анізації�з	стрічей�з�виборцями,�при-

йом	��ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з

меш�анцями.

4.14.�Інформ	вати��ромадян�про�діяльність

ор�ан	�самоор�анізації�населення,�ор�анізов	-

вати�об�оворення�прое�тів�йо�о�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б	-

дин�овий��омітет�«В	лиця�Хрещати�,�27»�на-

б	ває�власних�повноважень�після�йо�о�ле�а-

лізації�	�ви�онавчом	�ор�ані�Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�в�поряд�	,�встановленом	�статтею�13�За-

�он	�У�раїни�«Про�ор�ани�самоор�анізації�на-

селення».

6.�Ор�ан	�самоор�анізації�населення�«Б	дин-

�овий��омітет�«В	лиця�Хрещати�,�27»�	�місяч-

ний�термін�після�ле�алізації�направити�до�се�-

ретаріат	�Київсь�ої�місь�ої�ради��опії�та�их�ре-

єстраційних�до�	ментів:�положення�про�ор�ан

самоор�анізації�населення,�свідоцтва�про�ре-

єстрацію�	�ви�онавчом	�ор�ані�Київсь�ої�місь-

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

трації),�спис�	�персонально�о�с�лад	�членів

ор�ан	�самоор�анізації�населення.�У�разі�ле-

�алізації�шляхом�державної�реєстрації —�сві-

доцтва�про�державн	�реєстрацію,�довід�и�про

ідентифі�аційний��од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор�а-

н	�самоор�анізації�населення�«Б	дин�овий��о-

мітет�«В	лиця�Хрещати�,�27»�	�межах�своїх�пов-

новажень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�рада�та

ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�а�місь�а�державна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд	вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення тимчасової контрольної комісії 
Київської міської ради з питань перевірки правомірності 

здійснення надбудови на щойно виявленому об’єкті 
культурної спадщини за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 55

та правомірності виконання будівельних робіт власниками 
квартир N№ 1, 3, 39, 40, 45, 47 на об’єкті культурної спадщини 

за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 23
Рішення Київської міської ради № 578/578 від 7 липня 2016 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 8 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12
листопада 2014 року № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�тимчасов	��онтрольн	��омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и�пра-

вомірності�здійснення�надб	дови�на�щойно�ви-

явленом	�об’є�ті��	льт	рної�спадщини�за�адре-

сою:�м.�Київ,�в	л.�Т	р�енєвсь�а,�55�та�право-

мірності�ви�онання�б	дівельних�робіт�власни-

�ами��вартир�№№ 1,�3,�39,�40,�45,�47�на�об’-

є�ті��	льт	рної�спадщини�за�адресою:�м.�Київ,

в	л.�Хрещати�,�23.

2.�Обрати�персональний�с�лад�тимчасової

�онтрольної��омісії:

�олова�тимчасової��онтрольної��омісії —�Нозд-

ря�Вадим�І�орович,�деп	тат�Київсь�ої�місь�ої

ради;

члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

— Балиць�а�Оль�а�Станіславівна,�деп	тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— М	ха�Ві�торія�Вячеславівна,�деп	тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Кісільов�І�ор�Петрович,�деп	тат�Київсь�ої

місь�ої�ради;

— Свириден�о�Ганна�Ві�торівна,�деп	тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Основними�завданнями�тимчасової��он-

трольної��омісії�є:

3.1.�Перевір�а�дотримання�б	дівельних�норм,

державних�стандартів�і�правил�У�раїни,�вимо�

за�онодавства�	�сфері�містоб	дівної�діяльно-

сті,�за�онодавства�з�питань�ре�	лювання,�пла-

н	вання�і�заб	дови�територій�та�за�онодавства

	�сфері�охорони��	льт	рної�спадщини�при�ви-

�онанні�б	дівельних�робіт�на�щойно�виявлено-

м	�об’є�ті��	льт	рної�спадщини�за�адресою:

м.�Київ,�в	л.�Т	р�енєвсь�а,�55�та�при�ви�онан-

ні�б	дівельних�робіт�власни�ами��вартир�N№ 1,

3,�39,�40,�45,�47�на�об’є�ті��	льт	рної�спадщи-

ни�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�23.

3.2.�Перевір�а�наявності�	сіх�передбачених

за�онодавством�У�раїни�по�оджень�і�дозволів

для�ви�онання�б	дівельних�робіт�на�об’є�ті�за

адресою:�м.�Київ,�в	л.�Т	р�енєвсь�а,�55�та�на

об’є�ті�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�23,

а�та�ож�обставин�надання�та�их�дозволів�і�по-

�оджень.

3.3.�Перевір�а�належно�о�здійснення��он-

тролю�за�ви�онанням�б	дівельних�робіт�на�щой-

но�виявленом	�об’є�ті��	льт	рної�спадщини�за

адресою:�м.�Київ,�в	л.�Т	р�енєвсь�а,�55�і�за�ви-

�онанням�б	дівельних�робіт�власни�ами��вар-

тир�№№ 1,�3,�39,�40,�45,�47�на�об’є�ті��	льт	р-

ної�спадщини�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Хре-

щати�,�23�з�бо�	�відповідних�	повноважених

ор�анів�	�сфері�містоб	дівної�діяльності,�архі-

те�т	рно-б	дівельно�о��онтролю�та�на�ляд	�і

охорони��	льт	рної�спадщини.

3.4.�Перевір�а�наявності�пор	шення�прав

третіх�осіб,�зо�рема�жителів�с	сідніх�б	дин�ів

і��вартир,�	�зв’яз�	�зі�здійсненням�надб	дови

на�щойно�виявленом	�об’є�ті��	льт	рної�спад-

щини�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�Т	р�енєвсь�а,

55�та�	�зв’яз�	�з�ви�онання�б	дівельних�робіт

власни�ами��вартир�№№ 1,�3,�39,�40,�45,�47

на�об’є�ті��	льт	рної�спадщини�за�адресою:�

м.�Київ,�в	л.�Хрещати�,�23.

4.�Тимчасова��онтрольна��омісія�для�ви�о-

нання�по�ладених�на�неї�завдань�має�право�от-

рим	вати�від�ор�анів�державної�влади�та�міс-

цево�о�самовряд	вання,�підприємств,�	станов,

ор�анізацій�та�їх�посадових�осіб�необхідні�ма-

теріали�і�до�	менти,�що�мають�б	ти�надані��о-

місії�протя�ом�десяти�днів�з�момент	�отриман-

ня�відповідно�о�запит	,�а�та�ож�засл	хов	ва-

ти�необхідн	�інформацію.

5.�Визначити,�що�стро��діяльності�тимчасової��он-

трольної��омісії�с�ладає�два�місяці�з�дня�її�створення.

6.�Правове,�матеріально-технічне,�інформа-

ційне�та�ор�анізаційне�забезпечення�роботи

тимчасової��онтрольної��омісії�по�ласти�на�се�-

ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

7.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

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

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

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

ди�з�питань�ре�ламент	�та�деп	татсь�ої�ети�и.
Київський міський голова

В. Кличко

Про визначення розміру статутного капіталу комунального 
підприємства «Дарницький медичний центр»
Рішення Київської міської ради № 592/592 від 7 липня 2016 року

Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Зако!
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення статутного капіталу комунального
підприємства «Дарницький медичний центр» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Визначити�розмір�стат	тно�о��апітал	��о-

м	нально�о�підприємства�«Дарниць�ий�медич-

ний�центр»�	�розмірі�1 100 000,0�(один�міль-

йон�сто�тисяч)��рн�00��оп.�за�рах	но���рошо-

во�о�внес�	�власни�а.

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 затвердження договору іпотеки
Рішення Київської міської ради № 563/563 від 7 липня 2016 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26, пункту 16 частини четвертої статті 42, частини п’ятої стат!
ті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про іпотеку», на виконання
підпункту 2.2 пункту 2 рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 року № 326/326 «Про передачу в іпо!
теку майна комунальної власності територіальної громади міста Києва» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�до�овір�іпоте�и�№ 633�від�27

�вітня�2016�ро�	,�	�ладений�між�Кабінетом�Мі-

ністрів�У�раїни,�представленим�Міністерством

фінансів�У�раїни,�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

п	блічним�а�ціонерним�товариством�«А�ціонер-

на��омпанія�«Київводо�анал»,�що�додається.

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

ти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�власності,�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої

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

ства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с	�та�по-

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

джет	�та�соціально-е�ономічно�о�розвит�	.
Київський міський голова

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

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

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

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 588/588 від 7 липня 2016 року

Відповідно до статей 760!763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ!
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при!
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви!
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд	�нежитлові�приміщен-

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

ди�міста�Києва�єдином	�претендент	�на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�	�ласти�в�	становленом	

поряд�	�до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

�ом	нальної�власності�територіальної��ромади

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

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та

форма фінансування

Адреса об’єкта неру0
хомості та загальна

площа

Призначення, характеристика
об’єкта оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається 

договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1.

Благодійна організація
«Благодійний фонд Віри
Прокопів» 
Форма власності — при0
ватна 
Форма фінансування —
госпрозрахункова

вул. Велика Китаїв0
ська, 83 
Голосіївський район,
ЖБк — 50поверховий 
загальна площа бу0
динку — 5395,0 кв. м

Розміщення благодійної орга0
нізації на площі, що не вико0
ристовується для провадження
підприємницької діяльності 
10й поверх 
20 кв. м 
195,4 кв. м 
Загальна площам 215,4 кв. м

1% 
4% 2 роки 364 дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�07.07.2016�№�588/588

Нежитлові приміщення територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди
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Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Дарницьке лісопаркове господарство» на списання шляхом

продажу транспортного засобу, який належить до комунальної
власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 719/719 від 14 липня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту
30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», вра!
ховуючи звернення комунального підприємства «Дарницьке лісопаркове господарство» від 05 жовтня 2015 ро!
ку № 734, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл��ом	нальном	�підпри-

ємств	� «Дарниць�е�лісопар�ове� �оспо-

дарство»�на�списання�шляхом�продаж	

на�а	�ціоні� за�почат�овою�вартістю,�ви-

значеною�за�рез	льтатами�незалежної

оцін�и,� транспортно�о�засоб	,� я�ий�на-

лежить�до��ом	нальної�власності�терито-

ріальної� �ромади�міста�Києва,� зазначе-

но�о�	�додат�	.

2.�Ком	нальном	�підприємств	�«Дарниць�е

лісопар�ове��осподарство»:

2.1.�Здійснити�необхідні�заходи,�пов’язані�з

продажем�на�а	�ціоні�транспортно�о�засоб	,

зазначено�о�	�п	н�ті�1�цьо�о�рішення.

2.2.�Кошти,�отримані�від�продаж	�транспорт-

но�о�засоб	,�зазначено�о�	�п	н�ті�1�цьо�о�рішен-

ня,�перерах	вати�до�бюджет	�міста�Києва.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

№
з/п

Найменування основного
засобу

Державний 
номер

Інвентарний
номер Рік випуску

Первісна 
(балансова)

вартість, 
грн коп.

Залишкова
вартість 
грн коп.

1. Трактор Беларус —920 29659 КА 1043801 2008 98333,33 34703,58

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.07.2016�№�719/719

Транспортний засіб, який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, та перебуває на балансі комунального

підприємства «Дарницьке лісопаркове господарство», дозвіл 
на списання шляхом продажу якого надається

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу до сфери управління Миронівської міської ради
Київської області майна, що належить до комунальної власності

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 720/720 від 14 липня 2016 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са!
моврядування в Україні», враховуючи рішення Миронівської міської ради Київської області від 24 вересня
2015 року № 2590!69!VІ «Про надання згоди на передачу до сфери управління Миронівської міської ради Ки!
ївської області майна комунальної власності територіальної громади міста Києва», лист Департаменту транс!
портної інфраструктури від 30 грудня 2015 року № 053!13395, лист комунального підприємства «Київдорсер!
віс» від 28 жовтня 2015 року № 4/2470 та лист комунального підприємства «Київпастранс» від 28 жовтня 2015
року № 01/2699, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�до�сфери�	правління�Миронів-

сь�ої�місь�ої�ради�Київсь�ої�області�з�подаль-

шою�передачею�на�баланс��ом	нально�о�під-

приємства�«Миронів�а-бла�о	стрій»�основні

засоби,�я�і�належать�до��ом	нальної�власно-

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

�ріплені�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за

�ом	нальним�підприємством�«Київдорсервіс»

та��ом	нальним�підприємством�«Київпастранс»,

з�ідно�з�додат�ом.

2.�Встановити,�що�Миронівсь�а�місь�а�рада

Київсь�ої�області�має�право�здійснювати�всі�дії

щодо�ефе�тивно�о�ви�ористання�майна,�за-

значено�о�	�п	н�ті�1�цьо�о�рішення,��рім�від-

ч	ження�та�передачі�	��орист	вання�третім�осо-

бам.

3.�Департамент	��ом	нальної�власності�

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

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�спільно�з��ом	нальним�підприємством�«Ки-

ївдорсервіс»�та��ом	нальним�підприємством

«Київпастранс»�здійснити�ор�анізаційно-пра-

вові�заходи�щодо�ви�онання�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

№
п/п

Найменування основних засобів та їх
технічна характеристика Рік випуску Пробіг, км Первісна балансова

вартість, грн
Залишкова балансо0

ва вартість, грн

1. Комунальне підприємство «Київдорсервіс»

1.1.
ГАЗ 3307, ТВГ 15Н, 
державний № АА 3946 ВЕ, 
інв. № 210

2006 84971 100550,29 0,0

1.2.
ГАЗ 33021, 
державний № 17894 КА, 
інв. № 205

1999 17324 44301,39 0,0

2. Комунальне підприємство «Київпастранс»

2.1.
Богдан А091, 
державний № 061063 КА, 
інв. № 134

2003 753540 120551,1 0,0

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.07.2016�№�720/720

Основні засоби, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, закріплені на праві господарського відання 
за комунальним підприємством «Київдорсервіс», комунальним 

підприємством «Київпастранс» і передаються до сфери управління 
Миронівської міської ради Київської області з подальшою передачею 

на баланс комунального підприємства «Миронівка!благоустрій»

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на знесення та списання будівель, 
які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 723/723 від 14 липня 2016 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення
Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних
засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Дозволити�рит	альній�сл	жбі�спеціалізо-

ваном	��ом	нальном	�підприємств	�«Спеціа-

лізований��омбінат�підприємств��ом	нально-по-

б	тово�о�обсл	�ов	вання»�ви�онавчо�о�ор�а-

н	�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�і�Територіальном	�медичном	�об’єд-

нанню�«ПСИХІАТРІЯ»�	�місті�Києві�знести�б	-

дівлі,�я�і�належать�до��ом	нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�зазначе-

ні�	�додат�	.

2.�Рит	альній�сл	жбі�спеціалізованом	��ом	-

нальном	�підприємств	�«Спеціалізований��ом-

бінат�підприємств��ом	нально-поб	тово�о�об-

сл	�ов	вання»�ви�онавчо�о�ор�ан	�Київради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�Те-

риторіальном	�медичном	�об’єднанню�«ПСИ-

ХІАТРІЯ»�	�місті�Києві�списати�	�встановлено-

м	�поряд�	�б	дівлі,�зазначені�	�додат�	�до�цьо-

�о�рішення,�після�ви�онання�п	н�т	�1�цьо�о�рі-

шення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Найменуван0
ня об’єкта Адреса Рік введення в

експлуатацію
Площа,

кв. м
Інвентар0

ний номер

Балансова вартість,
грн Підстава для

списання
Первісна Залишко0

ва

1. Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комуналь0
но0побутового обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

1.1. Будівля кон0
тори

Велика Кільце0
ва дорога

(Святошинське
кладовище)

1952 30,0 51401 4037,96 1164,75

акт на списання
основних засобів

від 30.09.2015
№ 1

2. Територіальне медичне об’єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

2.1.

Будівля кис0
невої станції

(корпус
№ 18)

вул. Кирилів0
ська, 1030А 1978 68,9 10310148 136963,00 0,00

акт на списання
основних засобів

від 04.10.2015
№ 1

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.07.2016�№�723/723

Будівлі, які належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, дозвіл на знесення та списання яких надається

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянам Немешу Василю Михайловичу 
та Ковальській Ірині Анатоліївні земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівлі для комплексного
побутового обслуговування населення на вул. Клінічній, 4 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 746/746 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України
«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме!
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадян Немеша Василя Михайловича та Ко!
вальської Ірини Анатоліївни від 02.02.2016 № 01062!000200603!014 та технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)

�ромадянам�Немеш	�Василю�Михайлович	�та

Ковальсь�ій�Ірині�Анатоліївні�для�е�спл	атації�та

обсл	�ов	вання�б	дівлі�для��омпле�сно�о�по-

б	тово�о�обсл	�ов	вання�населення�на�в	л.

Клінічній,�4�	�Солом’янсь�ом	�районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб	дови,�заява�ДЦ�№ 01062-000200603-

014�від�02.02.2016,�справа�А-21573).

2.�Передати��ромадянам�Немеш	�Василю

Михайлович	�та�Ковальсь�ій�Ірині�Анатоліївні,

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

спільн	�част�ов	�оренд	�на�49�ро�ів�земельн	

ділян�	�площею�0,0944��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:368:0060,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр	�про�земельн	�ділян�	�від

14.10.2013�№�НВ-8000049122013)�для�е�спл	-

атації�та�обсл	�ов	вання�б	дівлі�для��омпле�с-

но�о�поб	тово�о�обсл	�ов	вання�населення�на

в	л.�Клінічній,�4�	�Солом’янсь�ом	�районі�

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

риторіальної��ромади�міста�Києва,�а�саме:�част-

�а��ромадянина�Немеша�Василя�Михайлови-

ча —1/2�від�0,0944��а,�част�а��ромадян�и�Ко-

вальсь�ої�Ірини�Анатоліївни —�1/2�від�0,0944

�а,�	�зв’яз�	�з�переходом�права�власності�на

майно�(до�овір��	півлі-продаж	�від�04.12.2014

№ 1183,�витя�и�з�Державно�о�реєстр	�речо-

вих�прав�на�нер	хоме�майно�про�реєстрацію

права�власності�від�04.12.2014,�інде�сний�но-

мер�30466888�та�від�04.12.2014,�інде�сний�но-

мер�30466019).

3.�Громадянам�Немеш	�Василю�Михайлови-

ч	�та�Ковальсь�ій�Ірині�Анатоліївні:

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

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

�оде�с	�У�раїни.

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

мент	�земельних�рес	рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

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

вор	�оренди�земельної�ділян�и.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

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

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

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�	-

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.
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4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян�и�від�30.08.2000�№ 72-6-00012

(з�	рах	ванням�до�овор	�про�внесення�змін�до

до�овор	�оренди�земельної�ділян�и�від�05.12.2013

№ 258)�з�момент	�державної�реєстрації�до�о-

вор	�оренди�земельної�ділян�и��ромадянам

Немеш	�Василю�Михайлович	�та�Ковальсь�ій

Ірині�Анатоліївні�(лист-з�ода�ПУБЛІЧНОГО�АК-

ЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА�«АТ�«Світано�»�від

31.08.2015�№ 590).

5.�Попередити�земле�орист	вачів,�що�пра-

во��орист	вання�земельною�ділян�ою�може�б	-

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

Земельно�о��оде�с	�У�раїни.

6.�Контроль�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 звільнення Української православної церкви 
Київського патріархату від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної та інженерно!транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 711/711 від 14 липня 2016 року
Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)

у створенні соціальної та інженерно!транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ!
ської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповнення!
ми), враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціаль!
но!економічного розвитку від 25.05.2016 № 18/31, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Звільнити�У�раїнсь�	�православн	�цер�в	

Київсь�о�о�патріархат	�від�сплати�пайової�	час-

ті�(внес�	)�	�створенні�соціальної�та�інженерно-

транспортної�інфрастр	�т	ри�м.�Києва�	�зв’яз-

�	�із�б	дівництвом�приміщень�У�раїнсь�ої�пра-

вославної�цер�ви�Київсь�о�о�патріархат	�пло-

щею�2270,60��в.�м,�а�саме:��вартири�сл	жбо-

во�о�призначення�(апартаменти��вартирно�о

тип	) —�440,30��в.�м,�адміністративно-�оспо-

дарсь�і�приміщення —�1461,90��в.�м,�місця�за-

�ально�о��орист	вання —�171,80��в.�м,�схо-

ди —�145,40��в.�м,�приміщення�м	зею —�51,20

�в.�м,�	�с�ладі�прое�т	�б	дівництва��омпле�с	

б	дівель�адміністративно�о�та��осподарсь�о-

�о�призначення�	�пров	л�	�Десятинном	,�3-а,

3-б,�5-д�	�Шевчен�івсь�ом	�районі�м.�Києва.

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

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

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

но�о�розвит�	.
Київський міський голова

В. Кличко

Про затвердження договору між Київською міською 
радою та Ходосівською сільською радою 

Києво!Святошинського району Київської області
Рішення Київської міської ради № 562/562 від 7 липня 2016 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 101 Бюджетного кодексу України, пункту 19 рішення Київ!
ської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ористання�с	бвенції,�	�ладений�10�травня�2016

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

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�Клич�а�Віталія�Воло-

димировича�з�однієї�сторони�та�Ходосівсь�ою

сільсь�ою�радою�Києво-Святошинсь�о�о�райо-

н	�Київсь�ої�області�в�особі�Ходосівсь�о�о�сіль-

сь�о�о��олови�Пянч	�а�Ми�оли�Леонідовича�з

іншої�сторони.

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

ти�на�постійн	��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет	�та�соціально-е�ономічно�о�розвит�	.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на демонтаж та списання шляхом 
ліквідації основних засобів, які належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 589/589 від 7 липня 2016 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення
Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних
засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції) від 08 вересня 2004 року № 1673 «Про комплексну реконструкцію лінії швидкісного трамваю від площі
Перемоги до Кільцевої дороги з частковою заміною траси», розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 листопада 2011 року № 2141 «Про затверджен!
ня проекту «Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої
Кільцевої дороги в систему легкого рейкового транспорту (ЛРТ) (перша черга будівництва)», враховуючи лист
комунального підприємства «КИЇВПАСТРАНС» від 01 березня 2016 року № 01/478, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл��ом	нальном	�під-

приємств	�«КИЇВПАСТРАНС»�на�демон-

таж�та�списання�шляхом�лі�відації�ос-

новних�засобів,�я�і�належать�до��ом	-

нальної�власності� територіальної� �ро-

мади�міста�Києва,�з�ідно�з�додат�ом�до

цьо�о�рішення.

2.�Кошти,�отримані�від�реалізації�сировини,

перерах	вати�до�бюджет	�міста�Києва.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�07.07.2016�№ 589/589

Основні засоби, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, дозвіл на демонтаж та списання шляхом 

ліквідації яких надається
№
з/п

Найменування основних засобів
та їх технічна характеристика

Дата вве0
дення в екс0
плуатацію

Первісна ба0
лансова вар0
тість, грн

Залишкова
балансова
вартість, грн

Інвентар0
ний но0
мер

Підстава для спи0
сання

1. Нежитлова будівля за адресою:
проспект Перемоги, 90А у Шев0
ченківському районі міста Києва
(Станція швидкісного трамваю
«Повітрофлотський проспект»)

01.1977 946936,95 316683,61 1297 Акт на списання ос0
новних засобів 0303
№ 1 від 18 лютого
2016 року

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» на відкритій трасі метро 
від залізниці до вул. Будівельників на просп. Броварському,

електродепо «Дарниця», вул. Червоноткацька, 1!а 
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування відкритої траси метро 
від залізниці до вул. Будівельників 

на просп. Броварському, електродепо «Дарниця»
Рішення Київської міської ради № 479/479 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельних ділянок комунальному підприємству «Київський метрополітен» на відкритій трасі метро від заліз!
ниці до вул. Будівельників на просп. Броварському, електродепо «Дарниця», вул. Червоноткацька, 1!а у Дніп!
ровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, За!
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер!
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само!
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

земле	строю�щодо�відведення�земельних�діля-

но���ом	нальном	�підприємств	�«Київсь�ий

метрополітен»�на�від�ритій�трасі�метро�від�за-

лізниці�до�в	л.�Б	дівельни�ів�на�просп.�Бро-

варсь�ом	,�еле�тродепо�«Дарниця»,�в	л.�Чер-

вонот�аць�а,�1-а�	�Дніпровсь�ом	�районі�

м.�Києва�орієнтовними�площами�17,16��а;�0,82

�а�(земельні�ділян�и��ом	нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне

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

вання�від�ритої�траси�метро�від�залізниці�до

в	л.�Б	дівельни�ів�на�просп.�Броварсь�ом	,

еле�тродепо�«Дарниця»�з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-25588).

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 приватизацію земельної ділянки громадянці Заболотній
Олені Валеріївні для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Джерельній, 17 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 442/442 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 комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян!
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Заболотній�Олені�Валеріївні�для

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

б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Джерельній,�17�	�Дар-

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

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

ва�№�П-9079).

2.�Передати��ромадянці�Заболотній�Олені

Валеріївні�	�приватн	�власність�земельн	�ді-

лян�	�площею�0,0681��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:022:0052)�із�земель��ом	наль-

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

єва�для�обсл	�ов	вання�жило�о�б	дин�	,��ос-

подарсь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Джерель-

ній,�17�	�Дарниць�ом	�районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Заболотній�Олені�Валеріївні:

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

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

�о��оде�с	�У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

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

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

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�	-

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

за�онодавством�У�раїни.

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.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�земельн	�ділян�	�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 приватизацію земельної ділянки громадянці 
Гонтар Наталії Миколаївні для обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд у пров. Бонч!Бруєвича, 15 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 443/443 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 комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян!
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Гонтар�Наталії�Ми�олаївні�для�об-

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

б	дівель�і�спор	д�	�пров.�Бонч-Бр	євича,�15�	
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Святошинсь�ом	�районі�м.�Києва�(�ате�орія

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

дови,�справа�П-9163).

2.�Передати��ромадянці�Гонтар�Наталії�Ми-

�олаївні�	�приватн	�власність�земельн	�ділян-

�	�площею�0,0801��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:089:0002)�із�земель��ом	наль-

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

єва�для�обсл	�ов	вання�жило�о�б	дин�	,��ос-

подарсь�их�б	дівель�і�спор	д�	�пров.�Бонч-Бр	-

євича,�15�	�Святошинсь�ом	�районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Гонтар�Наталії�Ми�олаївні:

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

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

�о��оде�с	�У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

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

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

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�	-

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

за�онодавством�У�раїни.

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.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�земельн	�ділян�	�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 приватизацію громадянці 
Рудаковій Наталії Володимирівні 

земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у 2!му 

пров. Лермонтова, 8!б 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 444/444 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 комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян!
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Р	да�овій�Наталії�Володимирівні

для�обсл	�ов	вання�жило�о�б	дин�	,��оспо-

дарсь�их�б	дівель�і�спор	д�	�2-м	�пров.�Лер-

монтова,�8-б�	�Дарниць�ом	�районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб	дови,�справа�№�П-9207).

2.�Передати��ромадянці�Р	да�овій�Наталії

Володимирівні�	�приватн	�власність�земельн	

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

8000000000:90:237:0282)�із�земель��ом	наль-

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

єва�для�обсл	�ов	вання�жило�о�б	дин�	,��ос-

подарсь�их�б	дівель�і�спор	д�	�2-м	�пров.�Лер-

монтова,�8-б�	�Дарниць�ом	�районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Р	да�овій�Наталії�Володими-

рівні:

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

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

�о��оде�с	�У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

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

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

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до�	-

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

за�онодавством�У�раїни.

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.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�земельн	�ділян�	�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 приватизацію громадянину 
Петриченку Юрію Анатолійовичу 

земельної ділянки для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Костянтина Ареф’єва, 42!ж 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 445/445 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 комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян!
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн	�до�	ментацію�із�зем-

ле	строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат	рі�(на�місцевості)

�ромадянин	�Петричен�	�Юрію�Анатолійович	

для�обсл	�ов	вання�жило�о�б	дин�	,��оспо-

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

Ареф’єва,�42-ж�	�Дарниць�ом	�районі�м.�Ки-

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

мадсь�ої�заб	дови,�справа�№�П-9236).

2.�Передати��ромадянин	�Петричен�	�Юрію

Анатолійович	�	�приватн	�власність�земельн	

ділян�	�площею�0,0977��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:903:0015)�із�земель��ом	наль-

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

єва�для�обсл	�ов	вання�жило�о�б	дин�	,��ос-

подарсь�их�б	дівель�і�спор	д�на�в	л.�Костян-

тина�Ареф’єва,�42-ж�	�Дарниць�ом	�районі�

м.�Києва.

3.�Громадянин	�Петричен�	�Юрію�Анатолі-

йович	:

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

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

�о��оде�с	�У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор	д.

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

чи�ново�о�б	дівництва�питання�оформлення�дозвіль-

ної�та�прое�тно-�ошторисної�до�	ментації�виріш	ва-

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

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.�Питання�майнових�відносин�виріш	вати

в�	становленом	�поряд�	.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�земельн	�ділян�	�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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 

Деснянського району м. Києва 
на вул. Теодора Драйзера, 34 

у Деснянському районі м. Києва 
для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень, 
експлуатації та обслуговування 

території скверу
Рішення Київської міської ради № 480/480 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. Ки!
єва на вул. Теодора Драйзера, 34 у Деснянському 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 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�Деснянсь�о�о�район	

м.�Києва�на�в	л.�Теодора�Драйзера,�34�	�Дес-

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

щею�0,38��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�території�с�ве-

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

ня)�(К-25411).

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 
Святошинського району м. Києва 

на вул. Івана Крамського, 10 
у Святошинському районі м. Києва 

для утримання та благоустрою 
зелених насаджень, експлуатації 

та обслуговування території
Рішення Київської міської ради № 481/481 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 Святошинського району 
м. Києва на вул. Івана Крамського, 10 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат!
тями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак!
тів 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��ом	нальном	�підприємств	�по�	триман-

ню�зелених�насаджень�Святошинсь�о�о�райо-

н	�м.�Києва�на�в	л.�Івана�Крамсь�о�о,�10�	�Свя-

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

щею�1,30��а�(земельна�ділян�а��ом	нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист	вання�для�	тримання�та�бла-

�о	строю�зелених�насаджень,�е�спл	атації�та�об-

сл	�ов	вання�території�з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-26038).

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 внесення змін у додатки 1, 2 та 3 
до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року

№ 30/5417 «Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва закінчених 

будівництвом об’єктів комунального призначення»
Рішення Київської міської ради № 584/584 від 7 липня 2016 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са%
моврядування в Україні», враховуючи звернення комунального підприємства «Дирекція будівництва шля%
хово%транспортних споруд м. Києва» (лист від 02 вересня 2015 року № 31%1715), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести���додат�и�1,�2�та�3�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро��

№ 30/5417�«Про�зарах�вання�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

за�інчених�б�дівництвом�об’є�тів��ом�нально-

�о�призначення»�зміни�з�ідно�з�додат�ом�до

цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

07.07.2016�р.�№ 584/584

Зміни у додатки 1, 2 та 3 до рішення Київської міської ради 
від 17 лютого 2011 року № 30/5417 

«Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста
Києва закінчених будівництвом об’єктів комунального призначення»

1.�У�додато��1�до�рішення�внести�та�і�зміни:

Позицію�17���розділі�«Еле�тричні�мережі:»�підрозділ�«Мережі�10��В�(еле�тропостачання�ТП�№ 7460

та�ТП�№ 7030),�в�т.�ч.:»�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

2.�У�додато��2�до�рішення�внести�та�і�зміни:

2.1.�У��рафі�2�позиції�3�слова�«Ком�нальне�підприємство�«Київводфонд»�замінити�словами�«Ко-

м�нальне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�спл�атації�земель�водно�о�фонд��м.�Києва�«Плесо».

2.2.�Позицію�4�доповнити�та�ими�об’є�тами:

17. Мережі 10 кВ (електропостачання ТП № 7460 та ТП № 7030), в т. ч.: 573317,62

� ААБл�10 3 х 240 � 109 п. м 20619,84

� XRUHKXS 3(1 х 240RMC/50) � 108 п. м 84513,78

� ААБл�10 3 х 120 � 183 п. м 36925,00

� ААБл�10 3 х 185 � 2136,2 п. м 431259,00

2.3.�Доповнити�позицією�9�та�ви�ласти�її���та�ій�реда�ції:

4. Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) по
охороні, утриманню та
експлуатації земель водного
фонду м. Києва "Плесо"

Берегоукріплення вертикального
типу (основна підпірна стіна
набережної) � 1410,45 п. м

14665816,14

Підпірні стіни "Дніпро", "Гавань" �
128,71 п. м

2613640,80

2.4.�Позицію�«Всьо�о:»�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«516676437,99».

3.�У�додато��3�до�рішення�внести�та�і�зміни:

3.1.�У�позиції�3�розділ�«Кабельні�лінії�10��В,�в�т.�ч.:»�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

9. Комунальне підприємство
"СУППР"

Підпірні стіни ПС�1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,13, 14, 
17 � 920, 22 п. м

9430242,00

3.2.�Позицію�5�ви�лючити.

3.3.�Позицію�«Всьо�о:»�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«11338831,78».

Київський міський голова
В. Кличко

3. Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО" Кабельні лінії 10 кВ, в т. ч.: 573317,62

� ААБл�10 3 х 240 � 109 п. м 20619,84

� XRUHKXS 3(1 х 240RMC/50) � 108 п. м 84513,78

� ААБл�10 3 х 120 � 71 п. м 14326,09

� ААБл�10 3 х 120 � 112 п. м 22598,91

� ААБл�10 3 х 185 � 233 п. м 47038,36

� ААБл�10 3 х 185 � 769 п. м 155246,78

� ААБл�10 3 х 185 � 900,2 п. м 181733,62

� ААБл�10 3 х 185 � 234 п. м 47240,24

Про списання шляхом продажу транспортних засобів, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та перебувають 
на балансі комунальної організації «Київмедспецтранс»

Рішення Київської міської ради № 586/586 від 7 липня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 75 та частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк%

ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списан%
ня основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної
громади міста Києва», враховуючи звернення комунальної організації «Київмедспецтранс» (листи від 10
серпня 2015 року № 988%1 та від 11 вересня 2015 року № 1100%3), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл��ом�нальній�ор�анізації�«Ки-

ївмедспецтранс»�на�списання�шляхом�прода-

ж��на�а��ціоні�за�почат�овою�вартістю,�визна-

ченою�за�рез�льтатами�незалежної�оцін�и�транс-

портних�засобів,�я�і�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Ком�нальній�ор�анізації�«Київмедспец-

транс»:

2.1.�Здійснити�необхідні�заходи,�пов’язані�з

продажем�на�а��ціоні�транспортних�засобів,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

2.2.�Кошти,�отримані�від�продаж��транспорт-

них�засобів,�перерах�вати�до�бюджет��міста

Києва.

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

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

ди�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

07.07.2016�№ 586/586

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу 
на аукціоні яких надається комунальній організації 

«Київмедспецтранс»

№
п/п

Найменування транспортних засобів та
їх технічна характеристика

Рік
випуску

Балансова
вартість, грн

Залишкова
вартість, грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6
1 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24248КА,

двигун № 0083011, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0370641, 
пробіг 866368 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
01.06.2015

2 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25696КА,
двигун № 0071283, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0362806, 
пробіг 738581 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
01.06.2015

3 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25690КА,
двигун № 0048050, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0362797, 
пробіг 479296 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
01.06.2015

4 ГАЗ 27051 С, реєстраційний № 24103КА,
двигун № 10042314, шасі/кузов 
№ X6C27050010000441, 
пробіг 764248 км

2001 46800,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
02.06.2015

5 ГАЗ 32214, реєстраційний № 36273КА,
двигун № 0206072, шасі/кузов 
№ XTH27050020246095, 
пробіг 472571 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
02.06.2015

6 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38241КА,
двигун № 0204754, шасі/кузов 
№ XTH27050020245446, 
пробіг 434711 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
02.06.2015

7 ГАЗ 32214, реєстраційний № 37565КА,
двигун № 0207138, шасі/кузов 
№ XTH27050020246453, 
пробіг 688934 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
02.06.2015

8 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38238КА,
двигун № 20207636, шасі/кузов 
№ XTH27050020246661, 
пробіг 414633 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
02.06.2015

9 ГАЗ 32214, реєстраційний № 07907КА,
двигун № FW0024848, шасі/кузов 
№ XTH322140W0072999, 
пробіг 355963 км

1998 44381,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
03.06.2015

10 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38249КА,
двигун № 20206415, шасі/кузов 
№ XTH27050020246276, 
пробіг 794409 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
03.06.2015

11 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38240КА,
двигун № 20206408, шасі/кузов 
№ XTH27050020246243, 
пробіг 668220 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
03.06.2015

12 ГАЗ 2705 АШМД ТД, реєстраційний 
№ 28610КА, двигун № 50701854,
шасі/кузов № XTH27050030319965,
пробіг 588622 км

2003 59540,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
03.06.2015

13 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24643КА,
двигун № 50002384, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0379539, 
пробіг 864750 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
04.06.2015

14 ГАЗ 3110, реєстраційний № 26025КА,
двигун № 0094571, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0370684, 
пробіг 837997 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
04.06.2015

15 ГАЗ 32214, реєстраційний № 11036КА,
двигун № 0006179, шасі/кузов 
№ XTH322140W0065086, 
пробіг 696866 км

1997 35757,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
04.06.2015
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№
п/п

Найменування транспортних засобів та
їх технічна характеристика

Рік
випуску

Балансова
вартість, грн

Залишкова
вартість, грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6
16 ГАЗ 32214, реєстраційний № 10273КА,

двигун № 0056175, шасі/кузов №
XTH322140V0044254, пробіг 643499 км

1997 43882,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
04.06.2015

17 ГАЗ 27051С, реєстраційний № 09296КА,
двигун № 10042107, шасі/кузов №
X6C27050010000429, пробіг 770604 км

2001 46800,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
04.06.2015

18 ГАЗ 32214, реєстраційний № 07905КА,
двигун № 0011572, шасі/кузов №
XTH322140W0067293, пробіг 784952 км

1998 44381,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
04.06.2015

19 FE№IX BJ1049, реєстраційний №
АА6689АК, двигун № 408870,
шасі/кузов № Y6LV8JD664L000177,
пробіг 419705 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
04.06.2015

20 ГАЗ 5327, реєстраційний № 9900КИН,
двигун № 0151689, шасі/кузов №
1290699, пробіг 347316 км

1989 25051,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
05.06.2015

21 ЛАЗ А073 (рентгенустановка),
реєстраційний № 15393КА, двигун №
б/н, шасі/кузов № W000004, пробіг
84105 км

1998 65791,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
05.06.2015

22 ГАЗ 3307, реєстраційний № 18017КА,
двигун № 187204, шасі/кузов №
XTH330700№1449128, пробіг 113318 км

1992 31576,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
05.06.2015

23 ГАЗ 32214, реєстраційний № 37572КА,
двигун № 0207277, шасі/кузов №
XTH27050020246459, пробіг 550079 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
04.06.2015

24 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25703КА,
двигун № 0070852, шасі/кузов №
Y6C311000Y0361702, пробіг 490795 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
01.06.2015

25 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31732КА,
двигун № 0006301, шасі/кузов №
Y7F31100010002103, пробіг 466351 км

2001 30158,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 05.06.2015, акт
технічного стану від
03.06.2015

26 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38293КА,
двигун № 0206055, шасі/кузов №
XTH27050020246092, пробіг 461945 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 26.08.2015, акт
технічного стану від
25.08.2015

27 ВАЗ 21043, реєстраційний № АА3899АВ,
двигун № 7600227, шасі/кузов №
XTK21043040018055, пробіг 287871 км

2004 28026,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів
від 26.08.2015, акт
технічного стану від
25.08.2015

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Про дозвіл на списання 
незавершених капітальних інвестицій, що належать 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 587/587 від 7 липня 2016 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са%
моврядування в Україні», враховуючи висновки комісії, створеної відповідно до розпорядження виконавчо%
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 листопада 2011 року
№ 2074 «Про створення міської комісії для проведення інвентаризації всіх об’єктів незавершеного будівниц%
тва, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і передані у володіння та ко%
ристування публічному акціонерному товариству «АК «Київводоканал», та звернення публічного акціонер%
ного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» від 30 липня 2015 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�п�блічном��а�ціонерном�

товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�на�списання�з�баланс��незавершених

�апітальних�інвестицій,�що�належать�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

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

ди�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

07.07.2016�р.�№ 587/587

Незавершені капітальні інвестиції, 
що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання 
з балансу яких надається публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

№
з/п

Найменування об'єкта Кошторисна вартість,
грн

7. Технічна документація по об'єкту "Реконструкція каналізаційних мереж по вул.
Саксаганського"

90769,67

8. Технічна документація по об'єкту "Каналізаційний колектор по вул. Гайдара, 
2�га черга"

51682,93

9. Технічна документація по об'єкту "Переключення напірних каналізаційних
колекторів Зазим'я�Закревського"

3430,00

10. Технічна документація по об'єкту "Будівництво станції доочистки стічних вод" 75315,93

11. Технічна документація по об'єкту "Система дезодорації, станція Позняки" 153495,20

12. Технічна документація по об'єкту "Каналізація вуличних мереж с. Шевченка, 
2�га черга"

45669,43

13. Технічна документація по об'єкту "Реконструкція каналізаційного колектора по
вул. Лебедєва"

1716,00

14. Технічна документація по об'єкту "Водопровідні мережі с. Биківня" 343027,49

15. Технічна документація по об'єкту "Заміна мереж водопроводу с. Пирогів" 20561,64

16. Технічна документація по об'єкту "Ж/м Позняки, 8 мікрорайон. Каналізація
методом щитової проходки"

464219,71

17. Технічна документація по об'єкту "Реконструкція мереж. Києво�Печерська лавра" 16776,00

18. Технічна документація по об'єкту "Програма розвитку водопровідного і
каналізаційного господарства приватного сектора м. Києва на період 
2006 � 2010 рр."

150000,00

19. Технічна документація по об'єкту "Ж/м Вигурівщина�Троєщина, 23 мікрорайон,
вул. Бальзака. Артезіанський водопровід"

117946,57

20. Технічна документація по об'єкту "Ж/м Вигурівщина�Троєщина, 23 мікрорайон,
вул. Західна (Радунська). Артезіанське водопостачання"

41065,15

21. Технічна документація по об'єкту "Ж/м Вигурівщина�Троєщина, 23 мікрорайон,
вул. Милославська. Артезіанський водопровід"

152579,65

22. Технічна документація по об'єкту "Ж/м Позняки, 5 мікрорайон, вул. Драгоманова
(колишня вул. Районна). Господарсько�питний водопровід"

145147,27

23. Технічна документація по об'єкту "Ж/м Позняки, 9 мікрорайон. Вул. Дніпровська
набережна. Господарсько�питний водопровід"

18159,73

24. Технічна документація по об'єкту "Ж/м Позняки, 10 мікрорайон.
Внутрішньоквартальний водопровід�перемичка"

389825,66

25. Технічна документація по об'єкту "Ж/м Троєщина, 22 мікрорайон. Артезіанський
водопровід"

339019,33

26. Технічна документація по об'єкту "Ж/м Троєщина, 21 мікрорайон.
Артводопостачання"

873331,31

27. Технічна документація по об'єкту "Розробка схеми водопостачання Вигурівщина�
Троєщина"

68274,00

28. Технічна документація по об'єкту "Водопровідні мережі по вул. Гната Юри" 75871,99

29. Технічна документація по об'єкту "Водопровідні мережі на вул. Якубовського" 49236,00

30. Технічна документація по об'єкту "Будівництво водозабору Дніпровської
водопровідної станції на о. Великий"

100,00

31. Технічна документація по об'єкту "ТЕО реверсивної насосної станції з
комбінованим водозабором"

35287,59

32. Технічна документація по об'єкту "Будівництво водопроводу від вул. Дегтяренка
до Смородинської насосної станції"

316571,14

33. Технічна документація по об'єкту "Станція механічного обезводження осаду на
Дніпровській водопровідній станції"

484641,74

34. Технічна документація по об'єкту "Заміна мереж водопроводу с. Чапаївка" 23678,42

35. Технічна документація по об'єкту "Реконструкція головної підстанції 35/6 на
Дніпровській водопровідній станції"

138428,00

36. Технічна документація по об'єкту "Станція повернення промивних стічних вод на
Дніпровській водопровідній станції"

7500,00

37. Технічна документація по об'єкту "Підвищувальна насосна станція заглибленого
типу на вул. Каблукова"

71287,39

38. Технічна документація по об'єкту "Поліпшення водопостачання житлових
будинків НАН України"

208615,40

39. Технічна документація по об'єкту "Будівництва каналізаційної мережі с. Жуляни" 97846,00

ВСЬОГО: 5388451,89

№
з/п

Найменування об'єкта Кошторисна вартість,
грн

1. Технічна документація по об'єкту "Центральна лабораторія" 29510,68

2. Технічна документація по об'єкту "Реконструкція гуртожитку по вулиці
Горлівській"

1520,69

3. Технічна документація по об'єкту "Реконструкція з розширенням
адміністративного будинку на вул. Лейпцизькій, 1�а"

14649,79

4. Технічна документація по об'єкту "Будівництво бази по вул. Новопольовій" 5931,10

5. Технічна документація по об'єкту "Будівництво бази по вул. Анрі Барбюса" 237478,97

6. Технічна документація по об'єкту "Будівництво бази по вул. Профінтерна" 28284,32

Про затвердження детального плану території 
в районі вулиць Академіка Заболотного, Академіка Лебедєва 

та Метрологічної у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 827/827 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві», Київ%
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13.11.2013�№ 518/10006�«Про�затверджен-

ня�місь�ої�про�рами�створення�(оновлення)

містоб�дівної�до��ментації���м.�Києві»�та�і�змі-

ни:

позицію�80�Перелі���містоб�дівної�до��мен-

тації�для�розроблення�(оновлення)���м.�Києві��

2013 -�2016�рр.�(додато��до�Про�рами�ство-

рення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації

в�м.�Києві)�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

2.�Затвердити�детальний�план�території�в

районі�в�лиць�А�адемі�а�Заболотно�о,�А�аде-

мі�а�Лебедєва�та�Метроло�ічної���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�відповідно�до�основних�тех-

ні�о-е�ономічних�по�азни�ів�(техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и�та�основні�положення�з��рафіч-

ними�матеріалами),�що�додаються,�я��основ�

план�вальної�ор�анізації�та�ф�н�ціонально�о

зон�вання�території,�розташ�вання�червоних

ліній�в�лиць�і�дорі�,��варталів�садибної�заб�до-

ви,��раничної�поверховості�та�щільності�заб�-

дови�для�подальшо�о�розроблення�до��мен-

тації�із�земле�строю�та�прийняття�рішень�що-

до�розміщення�об’є�тів�містоб�д�вання.

3.�Встановити,�що�отримання�містоб�дівних

�мов�та�обмежень�заб�дови�земельних�діля-

80. ДПТ в районі вулиць Академіка Заболотного,
Академіка Лебедєва та Метрологічної у
Голосіївському районі м. Києва

2.3.042 
2.3.044

240
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но�,�я�і�розташовані�в�історичних�ареалах,�мож-

ливе�лише�на�підставі�розроблено�о�та�затвер-

джено�о���встановленом��поряд���істори�о-

містоб�дівно�о�обґр�нт�вання.

4.�На�охоронюваних�археоло�ічних�терито-

ріях,���межах�зон�охорони�пам’ято�,�історич-

них�ареалів�забороняються�містоб�дівні,�архі-

те�т�рні�чи�ландшафтні�перетворення�без�до-

звол��відповідно�о�ор�ан��охорони���льт�рної

спадщини.

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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

21.07.2016�№ 827/827

Основні техніко%економічні показники детального плану території 
в районі вулиць Академіка Заболотного, Академіка Лебедєва 

та Метрологічної у Голосіївському районі м. Києва

№ п/п Показники Одиниця
виміру

Кількість

Існуючий
стан

Етап від 3
до 7 років

Етап від 15
до 20
років

1 2 3 4 5 6

Територія в межах проекту га 240

у тому числі:

1.1 � житлова забудова га � � �

У тому числі:

а) квартали садибної забудови га 18,1 19,17 19,17

б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням
гуртожитків)

га 10,66 81,77 81,77

1.2 � ділянки установ і підприємств обслуговування (крім
підприємств і установ мікрорайонного значення)

га 2,34 2,34 2,34

1.3 � зелені насадження (крім зелених насаджень
мікрорайонного значення)

га 4,5 15,54 15,54

1.4 � вулиці в межах червоних ліній га 36,3 50,43 50,43

1.5 Території (ділянки) забудови іншого призначення
(ділової, виробничої, комунально�складської,
інженерного обладнання, курортної, оздоровчої тощо)

га 56,46 26,45 26,45

1.6 � інші території (в т. ч. водні поверхні) га � � �

у тому числі:

� у садибній забудові блокована осіб 402 
135

513 
135

513 
135

� у багатоквартирній забудові (з урахуванням
гуртожитків)

осіб 3776 40679 40679

Щільність населення осіб/га

у тому числі:

� у садибній забудові осіб/га � 28 28

� у багатоквартирній забудові (з урахуванням
гуртожитків)

осіб/га 106 475 475

Про визначення розміру статутного капіталу 
комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київекспертиза»
Рішення Київської міської ради № 582/582 від 7 липня 2016 року

Відповідно до частини четвертої статті 57 і частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України,
частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення ста%
тутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) «Київекспертиза» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

м�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�«Київе�спертиза»�в�с�мі

1 179 249,47�(один�мільйон�сто�сімдесят�дев’-

ять�тисяч�двісті�соро��дев’ять��ривень�соро�

сім��опійо�)��ривень�за�рах�но��вартості�май-

на,�за�ріплено�о�на�праві��осподарсь�о�о�від-

ання�за�цим�підприємством,�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

07.07.2016�№ 582/582

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

комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза»

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 27/892

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

єдиним претендентам на право оренди»
Рішення Київської міської ради № 590/590 від 7 липня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про оренду майна
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 ро%
ку № 415/1280, враховуючи неукладення договору оренди майна територіальної громади міста Києва на ви%
конання рішення Київської міської ради та з метою ефективного використання нерухомого майна терито%
ріальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

№ п/п Найменування Інвентарний
номер

Одиниця
виміру

Кількість Залишкова
вартість, грн,

станом на
01.01.2016

1 Нежилий будинок (601,1 кв. м) за адресою:
м. Київ, вул. Кирилівська, 113 (літера А)

10310001 шт. 1 1 179 249,47

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

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�січня�2015

ро���№ 27/892�«Про�передач��в�оренд��нежит-

лових�приміщень��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�єдиним�пре-

тендентам�на�право�оренди»���зв’яз���з�від-

мовою�орендаря.

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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 13 листопада 2013 року № 489/9977 

«Про деякі питання діяльності навчальних закладів, 
що належать до комунальної власності територіальної громади

міста Києва та передаються до сфери управління Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації»

Рішення Київської міської ради № 714/714 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пунктів 30, 31 частини першої статті 26 Закону Укра%

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про загальну середню освіту», рішень Київ%
ської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті
Києві», від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міс%
та Києва» та від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київ%
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районним в місті Києві державним адмі%
ністраціям у сфері освіти» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13�листопада�2013�ро���№ 489/9977�«Про

дея�і�питання�діяльності�навчальних�за�ладів,

що�належать�до��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�та�передаю-

ться�до�сфери��правління�Оболонсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації»�та�і�змі-

ни:

1.1.�Підп�н�т�1.36�п�н�т��1�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

«1.36.�Гімназію�«Потенціал» —�за�альноосвіт-

ній�навчальний�за�лад�II —�III�ст�пенів�на��ом�-

нальний�за�лад�«Навчально-виховний��омпле�с

«Ш�ола�I�ст�пеня —��імназія�«Потенціал»�Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва».

1.2.�Підп�н�т�2.36�п�н�т��2�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

«2.36.�Ком�нальний�за�лад�«Навчально-ви-

ховний��омпле�с�«Ш�ола�I�ст�пеня —��імназія

«Потенціал»�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва».

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

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

ради�з�питань�освіти,�на��и,�сім’ї,�молоді�та

спорт��та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення договору оренди земельної ділянки 
від 17.01.2006 № 91%6%00525, укладеного 

між Київською міською радою та Шевченківською районною 
в місті Києві державною адміністрацією 

для будівництва житлового будинку з приміщеннями 
соціального призначення, площею 0,4243 га 
між будинками № 20/2 на вул. Якіра та № 4 

на вул. Сім’ї Хохлових у Шевченківському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 718/718 від 14 липня 2016 року

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтею 9 Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України «Про оренду землі», статтею 291 Госпо%
дарського кодексу України, підпунктом 4 пункту 11.3 договору оренди земельної ділянки від 17.01.2006 
№ 91%6%00525, укладеного між Київською міською радою та Шевченківською районною в місті Києві держав%
ною адміністрацією, враховуючи, що рішенням Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 «Про питан%
ня організації управління районами в місті Києві», яким 31.10.2010 Шевченківську районну в м. Києві адмініс%
трацію припинено шляхом ліквідації та відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 № 787 утворено комісію з припинення
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лян�и�площею�0,4243��а�між�б�дин�ами�№ 20/2

на�в�л.�Я�іра�та�№ 4�на�в�л.�Сім’ї�Хохлових���Шев-

чен�івсь�ом��районі�міста�Києва�(�адастровий

номер�8000000000:91:088:0039),���ладений

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�Шевчен�ів-

сь�ою�районною�в�місті�Києві�державною�ад-

міністрацією�від�17.01.2006�№ 91-6-00525.

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

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

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

2.1.�Вчинити�відповідні�дії�для�зняття�з�реєс-

трації�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

17.01.2006�№ 91-6-00525.

2.2.�Проінформ�вати�Шевчен�івсь���район-

н��в�місті�Києві�державн��адміністрацію�про

прийняття�цьо�о�рішення�та�про�те,�що�право

на�заб�дов��земельної�ділян�и�реаліз�ється

лише�її�власни�ом�або��орист�вачем.

3.�Оприлюднити�в��становленом��поряд��

це�рішення�в��азеті�«Хрещати�».

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 передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРОЖНА

КАРТА» земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлових будинків, 

багатофункціонального торговельно%розважального, 
виставково%готельно%офісного комплексу з паркінгом 

на Кільцевій дорозі, 1%и, 1%к, 1%л 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 748/748 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен%

ду землі», 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 міс%
цеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДО%
РОЖНА КАРТА» від 30.03.2016, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельно%
му кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.09.2015 № НВ%8000212692015)
та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому
порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від
23.09.2015 № 44390588), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДОРОЖНА�КАРТА»,�за

�мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в

оренд��на�10�ро�ів�земельн��ділян���площею

1,4190� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:488:0095,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��

№ НВ-8000212692015)�для�б�дівництва,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�житлових�б�дин�ів,

ба�атоф�н�ціонально�о�тор�овельно-розва-

жально�о,�вистав�ово-�отельно-офісно�о��ом-

пле�с��з�пар�ін�ом�на�Кільцевій�дорозі,�1-и,�

1-�,�1-л���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

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

ності�на�нер�хоме�майно�(до�овори���півлі-

продаж��від�30.09.2015�№ 847,�від�30.09.2015

№ 846�та�до�овір���півлі-продаж��нежитлової

б�дівлі�від�11.03.2016�№ 354)�(�ате�орія�зе-

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

дови,�заява�ДЦ�від�30.03.2016�№ 01038-

000206092-014,�справа�А-22160).

2.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ДОРОЖНА�КАРТА»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

ти�в��становленом��поряд��.

2.4.�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.

2.5.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,�необхідні�для���ладання�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

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

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим

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

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

тей�141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«ЄВРОЖИТЛОГРУП» договору оренди земельної ділянки 

для благоустрою прилеглої території на вул. Льва Толстого, 57 
у Голосіївському районі м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 755/755 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем%

лі», 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 са%
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЖИТ%
ЛОГРУП» від 10.03.2016 № КОП%0829, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�09.10.2007�№ 79-6-00541

площею�0,0232��а,�в�межах�червоних�ліній�(�а-

дастровий�номер�8000000000:72:081:0060),

��ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�то-

вариством�з�обмеженою�відповідальністю�«ЄВ-

РОЖИТЛОГРУП»�для�ор�анізації�б�дівельних

робіт�та�бла�о�строю�приле�лої�території�на

в�л.�Льва�Толсто�о,�57���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(справа�№�А-22329).

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

ної�ділян�и�від�09.10.2007�№ 79-6-00541,�а

саме:

— слова�«для�ор�анізації�б�дівельних�робіт�та

бла�о�строю�приле�лої�території»�замінити�сло-

вами�«для�бла�о�строю�приле�лої�території».

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

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

ної�ділян�и�від�09.10.2007�№ 79-6-00541,�під-

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

�онодавства.

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

тю�«ЄВРОЖИТЛОГРУП»:

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

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�до��менти,�визначені�за�онодав-

ством,�для���ладання�додат�ової���оди�про�по-

новлення�та�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�09.10.2007�№ 79-6-00541.

4.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�24.03.2016

№ 057041-5403.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

но�до�вимо��містоб�дівно�о�за�онодавства.

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 погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

на вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі 
м. Києва сільськогосподарському публічному акціонерному 

товариству «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» 
для ведення сільськогосподарської діяльності

Рішення Київської міської ради № 807/807 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 79%1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен%

ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако%
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части%
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву сільськогос%
подарського публічного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» від 18.04.2016 № 01333%
000208567%014 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и�пло-

щею� 37,5584� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:014:0001)�на�в�л.�А�адемі�а�Т�-

полєва,�12���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

сільсь�о�осподарсь�ом��п�блічном��а�ціонер-

ном��товариств��«КИЇВСЬКА�ОВОЧЕВА�ФАБ-

РИКА»�для�ведення�сільсь�о�осподарсь�ої�ді-

яльності�на�дванадцять�земельних�діляно��пло-

щами�0,0723��а�(в�межах�червоних�ліній),

0,6863 �а,�0,2177��а,�0,0007��а�(в�межах�черво-

них�ліній),�30,8878��а,�0,0101��а�(в�межах�чер-

воних�ліній),�0,3031��а,�0,1459��а,�0,0865��а,

3,5915��а,�1,5337��а�та�0,0228��а�(в�межах�чер-

воних�ліній)�(справа�А-22402).

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 погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському районі 
м. Києва приватному акціонерному товариству «НЕО ВІТА» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлово%офісного торговельного комплексу 

з вбудовано%прибудованими приміщеннями громадського, 
соціального та торговельного призначення 

з підземним та наземним паркінгами
Рішення Київської міської ради № 809/809 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 79%1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про земле%
устрій», 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 само%
врядування в Україні», розглянувши лист приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» від 03.12.2015 № 243
та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и�пло-

щею� 14,4236� �а� (�адастровий� номер

8000000000:63:127:0105)�на�в�л.�Ре�енератор-

ній,�4���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�при-

ватном��а�ціонерном��товариств��«НЕО�ВІТА»

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово-офісно�о�тор�овельно�о��омпле�-

с��з�вб�довано-приб�дованими�приміщення-

ми��ромадсь�о�о,�соціально�о�та�тор�овель-

но�о�призначення�з�підземним�та�наземним

пар�ін�ами�на�дві�земельні�ділян�и�площами

12,1824��а�та�2,2412��а�(справа�А-21976).

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 затвердження детального плану території 
в межах вулиць Вербової, Куренівської, Богатирської, 

Московського просп., Набережно%Рибальської, 
залізничної колії в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 727/727 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київ%
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13�листопада�2013�ро���№ 518/10006�«Про

затвердження�місь�ої�про�рами�створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації���м.�Києві»

та�і�зміни:

позицію�66�Перелі���містоб�дівної�до��ментації�для�розроблення�(оновлення)���м.�Києві��

2013-2016�рр.�(додато��до�про�рами�створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації�в�

м.�Києві)�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«

2.�Затвердити�детальний�план�території�в

межах�в�лиць�Вербової,�К�ренівсь�ої,�Бо�а-

тирсь�ої,�Мос�овсь�о�о�просп.,�Набережно-

Рибальсь�ої,�залізничної��олії�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва�відповідно�до�основних�тех-

ні�о-е�ономічних�по�азни�ів�(техні�о-е�оно-

мічні�по�азни�и�та�основні�положення�з��ра-

фічними�матеріалами),�що�додаються,�я��ос-

нов��план�вальної�ор�анізації�та�ф�н�ціональ-

но�о�зон�вання�території,�розташ�вання�чер-

66. ДПТ в межах вулиць Вербової, Куренівської,
Богатирської, Московського просп.,
Набережно�Рибальської, залізничної колії в
Оболонському районі м. Києва***

1.1.015
4.1.001
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Про затвердження детального плану території 
по вулиці Академіка Туполєва, 12 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 725/725 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про за%
твердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська місь%
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�детальний�план�території

по�в�лиці�А�адемі�а�Т�полєва,�12���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва�відповідно�до�ос-

новних�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів,�що

додаються,�я��основ��визначення�план�валь-

ної�ор�анізації�і�ф�н�ціонально�о�призначен-

ня,�просторової��омпозиції�і�параметрів�за-

б�дови,�розташ�вання�червоних�ліній�в�лиць

і�дорі��та�ландшафтної�ор�анізації�місце-

вості.

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�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.07.2016�№ 725/725

Основні техніко%економічні показники детального 
плану території по вул. Академіка Туполєва, 12 

у Шевченківському районі м. Києва

№ п/п Показники Одиниця
виміру

Значення показників

Існуючий стан Етап 7 років Етап 15 � 20 років

1. Територія в межах проекту га 61,00

у тому числі:

1.1. � житлова забудова: га 8,90 43,40 42,50

а) квартали садибної забудови га 4,70 4,70 4,70

б) квартали блокованої забудови га � � �

в) квартали багатоквартирної забудови (з
урахуванням гуртожитків)

га 4,20 33,50 32,60

1.2. � ділянки установ і підприємств
обслуговування (крім підприємств і установ
мікрорайонного значення)

га 10,8 2,0 2,5

1.3. � зелені насадження, всього га � 4,1 4,0

1.4. � вулиці в межах червоних ліній га � � �

1.5. � території (ділянки) забудови іншого
призначення (виробничої, комунально�
складської, інженерного обладнання тощо)

га 33,30 4,90 5,30

2. Населення

2.1. Чисельність населення, всього тис. осіб 1,80 13,00 12,50

у тому числі:

� у садибній та блокованій забудові тис. осіб 0,10 0,10 0,10

� у багатоквартирній забудові тис. осіб 1,70 12,90 12,40

2.2. Щільність населення

� у садибній та блокованій забудові осіб/га 21 21 21

� у багатоквартирній забудові осіб/га 405 333 328

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

воних�ліній�в�лиць�і�дорі�,��варталів�садибної

заб�дови,��раничної�поверховості�та�щільно-

сті�заб�дови�для�подальшо�о�розроблення�до-

��ментації�із�земле�строю�та�прийняття�рішень

щодо�розміщення�об’є�тів�містоб�д�вання.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.07.2016�№ 727/727

Основні техніко%економічні показники детального плану території 
в межах вулиць Вербової, Куренівської, Богатирської, 

Московського просп., Набережно%Рибальської, залізничної колії 
в Оболонському районі м. Києва

№ п/п Показники Одиниця
виміру

Існуючий
стан

Етап 
на 5 років

Етап 
на 20 років

1 2 3 4 5 6

1. Територія ДПТ у тому числі: га 214,0

1.1 � житлова забудова » 2,18 2,18

а) квартали багатоквартирної забудови (з
урахуванням гуртожитків)

» 2,18 2,18

1.2 � ділянки установ і підприємств обслуговування
(крім підприємств і установ мікрорайонного
значення)

» 55,04 90,78 102,74

1.3 � зелені насадження (крім зелених насаджень
мікрорайонного значення)

» 28,2 33,25 33,25

1.4 � вулиці в межах червоних ліній » 48,7 62,6 62,6

1.5 Території (ділянки) забудови іншого призначення
(виробничої, комунально�складської, інженерного
обладнання, курортної, лікувальної тощо)

» 52,6 38,7 29,8

1.6 � інші території » 46,34 44,12 44,12

2. Населення осіб 1297 1297

У багатоквартирній забудові осіб 1297 1297

Щільність населення у багатоквартирній забудові осіб/га 624 624

2.1 Кількість відвідувачів загальноміського центру тис. осіб 41,2 89,9 142,9

2.2 Кількість робочих місць в межах загальноміського
центру

тис. осіб 19,4 31,0 33,9

3. Житловий фонд

3.1 Житловий фонд (площа квартир), всього, у тому
числі:

тис. м2 заг.
площі

квартир

38,9 38,9

� у садибній забудові � � �

� багатоквартирній тис. м2 заг.
площі

квартир

� 38,9 38,9

3.2 Середня житлова забезпеченість, у тому числі: м2/особу

� у садибній забудові � � �

� у багатоквартирній забудові (з урахуванням
гуртожитків)

» � 30 30

3.3 Вибуття житлового фонду тис. м2
загальної

площі

�

Про демонтаж та списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 585/585 від 7 липня 2016 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення
Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних
засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва», враховуючи листи публічного акціонерного товариства «Київенерго» від 29 вересня 2014 року
№ 42АУ/613В/5984 та від 16 липня 2015 року № 42АУ/613В/6026, листи державного підприємства «Антонов»
від 11 липня 2014 року № 46/5422 та від 21 жовтня 2014 року № 46/7755, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�державном��підприємств�

«Антонов»�демонт�вати�основні�засоби,�зазна-

чені���додат��,�після�б�дівництва�нових�інже-

нерних�мереж,�введення�їх�в�е�спл�атацію�та

безоплатної�передачі�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва���вста-

новленом��поряд��.

2.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��

«Київенер�о»:

2.1.�Списати�шляхом�лі�відації�основні�за-

соби,�зазначені���додат��,�після�ви�онання

п�н�т��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Ви�ористати�придатне�обладнання�де-

монтованих�основних�засобів,�а�непридатні�де-

талі�та�матеріали�здати�підприємствам,�я�і

здійснюють�збір�вторинної�сировини.

2.3.�Кошти,�отримані�від�реалізації�сирови-

ни,�перерах�вати�до�бюджет��міста�Києва.

3.�Контроль�за�ви�онання�цьо�о�рішення�по�-

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

ди�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

07.07.2016�№ 585/585

Основні засоби, які належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 

перебувають у володінні та користуванні 
публічного акціонерного товариства «Київенерго», 
дозвіл на демонтаж та списання шляхом ліквідації 

яких надається

Київський міський голова
В. Кличко

№ з/п Найменування
основних засобів та

їх технічна
характеристика

Рік введення в
експлуатацію

Первісна
балансова

вартість, грн

Залишкова
балансова

вартість, грн

Підстава для
списання

1 Магістральні теплові
мережі на 
вул. Туполєва, 5�а 
від РК Нивки ТМ�2
від ТК 223/5�1
до ТК 223/2�2,
діаметром 150,0 мм,
довжиною 136,0 м,
інв. № ТМ�
10300001949/001

1968 5090,0 0,0 Акт на списання
основних засобів
від 09.06.2015 № 1
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Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» для обслуговування магазину
продовольчих та непродовольчих товарів на вул. Академіка

Доброхотова, 16 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 704/704 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен%
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас%
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз%
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ІСТРЕЙТ»

для�обсл��ов�вання�ма�азин��продовольчих�та

непродовольчих�товарів�на�в�л.�А�адемі�а�Доб-

рохотова,�16���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

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

мадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-7209,�заява�ДЦ

№ 01104-000188377-014�від�16.09.2015).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ІСТРЕЙТ»,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�5

ро�ів�земельн��ділян���площею�0,0649��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:75:059:0007,�ви-

тя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�зе-

мельн��ділян���№�НВ-8000204322015)�для�об-

сл��ов�вання�ма�азин��продовольчих�та�не-

продовольчих�товарів�на�в�л.�А�адемі�а�Доб-

рохотова,�16���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

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

альної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з�пере-

ходом�права�власності�на�майно�(до�овір���пів-

лі-продаж��від�17.07.2013�№ 327).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ІСТРЕЙТ»:

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

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

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

від�08.11.2013�№ 19611/0/12/19-13�та�Голов-

но�о��правління�Держ�ео�адастр����м.�Києві

від�04.08.2015�№ 19-26-7777.31-1596/20-15.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��чинним�за�онодавством�У�раїни.

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.�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.

3.7.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�чинним

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

�овор��оренди�земельної�ділян�и.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Національному 
транспортному університету на вул. Кіквідзе, 36%42 

у Печерському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування учбово%бібліотечного корпусу, 

спорткомплексу, гуртожитків, допоміжних будівель 
та споруд університету

Рішення Київської міської ради № 644/644 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки Національному транспортному університету на вул. Кіквідзе, 36%42 у Печерському районі м.
Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 розділу II
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону 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�Національном��транспортном���нівер-

ситет��на�в�л.�Кі�відзе,�36-42���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�2,98��а

(земельна�ділян�а�державної�власності)�в�по-

стійне��орист�вання�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання��чбово-бібліотечно�о��орп�с�,�спорт-

�омпле�с�,���ртожит�ів,�допоміжних�б�дівель

та�спор�д��ніверситет��з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-26296).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

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

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

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

відповідальністю «Інформаційно%юридична служба «Альфа» на
вул. Миколи Василенка, 7%а у Солом’янському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування будівель адміністративної

будівлі
Рішення Київської міської ради № 643/643 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Інформаційно%юридична служба «Альфа» на
вул. Миколи Василенка, 7%а у Солом’янському 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 стат%
ті 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�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Інформаційно-юридична�сл�жба�«Альфа»

на�в�л.�Ми�оли�Василен�а,�7-а���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05

�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�б�-

дівель�адміністративної�б�дівлі�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-24670).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному

товариству «Завод «Маяк» на просп. Московському, 8 
в Оболонському районі м. Києва для реконструкції 

та обслуговування адміністративно%виробничої будівлі
Рішення Київської міської ради № 650/650 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Завод «Маяк» на просп. Московському, 8 в Оболон%
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Зако%
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер%
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само%
врядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�п�блічном��а�ціонерном��товариств�

«Завод�«Мая�»�на�просп.�Мос�овсь�ом�,�8�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,33��а�(земельна�ділян�а��ом�наль-

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

єва)�в�постійне��орист�вання�для�ре�онстр��-

ції�та�обсл��ов�вання�адміністративно-вироб-

ничої�б�дівлі�з�ідно�з�планом-схемою�(дода-

то��до�рішення)�(К-26187).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

НАЦІОНАЛЬНОМУ ЮРИДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО на вул. Металістів, 17 

у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування 
житлового будинку з нежитловими (вбудованими) 

приміщеннями%навчального корпусу
Рішення Київської міської ради № 660/660 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки НАЦІОНАЛЬНОМУ ЮРИДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО на вул. Мета%
лістів, 17 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного ко%
дексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк%
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�НАЦІОНАЛЬНОМУ�ЮРИДИЧНОМУ�УНІ-

ВЕРСИТЕТУ�ІМЕНІ�ЯРОСЛАВА�МУДРОГО�на

в�л.�Металістів,�17���Солом’янсь�ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,34��а�(земель-

на�ділян�а�державної�власності)�в�постійне��о-

рист�вання�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин���з�нежитловими�(вб�дованими)�примі-

щеннями —�навчально�о��орп�с��з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-26351).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

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

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

Про 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 № 689/689 від 12 липня 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 частини шостої статті 118 Земельного кодексу України не%
має згоди землекористувачів (архівні довідки Києво%Святошинської районної державної адміністрації від 30.09.97
№ 494 та від 25.01.2000 № 22) та категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайо%
ну «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони ко%
ристуються, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому%
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

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

Оле�сандр��Володимирович����Солом’янсь�о-
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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-26107).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Центральному спортивному

комплексу Комітету з фізичного виховання 
та спорту Міністерства освіти і науки України 

на о. Долобецький у Дніпровському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування водно%спортивної бази

Рішення Київської міської ради № 661/661 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки Центральному спортивному комплексу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністер%
ства освіти і науки України на о. Долобецький у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керу%
ючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законо%
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части%
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�Центральном��спортивном���омпле�с��Ко-

мітет��з�фізично�о�виховання�та�спорт��Мініс-

терства�освіти�і�на��и�У�раїни�на�о.�Долобець-

�ий���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�2,57��а�(земельна�ділян�а��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва)�в�постійне��орист�вання�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�водно-спортивної�ба-

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

ня)�(К-25514).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

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

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

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 608/608 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе%
мельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної

�рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:75:194:0046)�площею

1,1103��а�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

існ�ючих�б�дівель�та�спор�д�на�в�л.�Мир�,�17

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва,�що�підля-

�ає�продаж��п�блічном��а�ціонерном��товари-

ств��«На��ово-виробничий�центр�«Борща�ів-

сь�ий�хімі�о-фармацевтичний�завод»�(справа

№�Є-1310).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про продаж Естонській Республіці земельної ділянки 
на вул. Пушкінській, 43%б у Шевченківському районі м. Києва 

та внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
№ 91%6%00942 від 12.10.2011

Рішення Київської міської ради № 765/765 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 85, 127, 129 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», стат%
ті 21 Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», пункту 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону України «Про міжнародні договори Укра%
їни», враховуючи Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про умови розмі%
щення дипломатичних представництв України в Естонській Республіці та Естонської Республіки в Україні від
11.04.2013, ратифіковану Законом України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Уря%
дом Естонської Республіки про умови розміщення дипломатичних представництв України в Естонській Рес%
публіці та Естонської Республіки в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Продати�Естонсь�ій�Респ�бліці�земель-

н��ділян���із�земель��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�(�адас-

тровий�номер�8000000000:76:052:0087)�пло-

щею�0,0298��а�за�1�(одне)�євро�для�обсл��о-

в�вання,�е�спл�атації,�ремонтно-реставрацій-

них�робіт�та�пристос�вання�під�б�дівлю�По-

сольства�Естонсь�ої�Респ�блі�и�в�У�раїні�на

в�л.�П�ш�інсь�ій,�43-б���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�(справа�А-21600).

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

ної�ділян�и�від�12.10.2011�№ 91-6-00942,���ла-

дено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�По-

сольством�Естонсь�ої�Респ�блі�и�в�У�раїні,�а

саме:

2.1.�Слова�«Посольство�Естонсь�ої�Респ�б-

лі�и�в�У�раїні»�замінити�словами�«Естонсь�а

Респ�блі�а»���відповідних�відмін�ах.

2.2.�П�н�т�3.1�до�овор��ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:�«3.1.�До�овір���ладено�на�49�(соро�

дев’ять)�ро�ів».

2.3.�П�н�т�4.2�до�овор��ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:�«4.2.�Річна�орендна�плата�за�Земельн�

ділян���встановлюється���розмірі�1�(одно�о)

євро».

3.�Посольств��Естонсь�ої�Респ�блі�и�в�У�ра-

їні���місячний�термін�надати�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,�для���ладання�додат�ової���оди

про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�12.10.2011�№ 91-6-00942.

4.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної

�рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:76:052:0087)�площею

0,0298��а�для�обсл��ов�вання,�е�спл�атації,

ремонтно-реставраційних�робіт�та�пристос�-

вання�під�б�дівлю�Посольства�Естонсь�ої�Рес-

п�блі�и�в�У�раїні�на�в�л.�П�ш�інсь�ій,�43-б��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва,�що�підля-

�ає�продаж��Естонсь�ій�Респ�бліці,�для�вжит-

тя�заходів�щодо�вирішення�питання��омпенса-

ції�територіальній��ромаді�міста�Києва��оштів

з�Державно�о�бюджет��У�раїни�в�розмірі�різ-

ниці�між�с�мою�продаж��та�вартістю�земель-

ної�ділян�и,�що�б�де�визначена�е�спертною

�рошовою�оцін�ою�відповідно�до�статті�21�За-

�он��У�раїни�«Про�столицю�У�раїни�місто-�ерой

Київ»,�а�та�ож��оштів,�витрачених�з�місь�о�о

бюджет��на�ор�анізацію�продаж��земельної�ді-

лян�и.

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.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про передачу фізичній особі — підприємцю 
Кравченку Олегу Ярославовичу земельної ділянки 

для розташування, експлуатації та обслуговування відкритої 
автостоянки на вул. Леніна, 55%а (літера «Е») 

(мікрорайон Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 744/744 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 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�фізичній�особі —

підприємцю�Кравчен���Оле���Ярославович�

для�розташ�вання,�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�від�ритої�автостоян�и�на�в�л.�Леніна,�55-

а�(літера�«Е»)�(мі�рорайон�Бортничі)���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�зем-

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

�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначення,�заява

ДЦ�№ 01038-000172887-014�від�10.04.2015,

справа�Д-1657).

2.�Передати�фізичній�особі —�підприємцю

Кравчен���Оле���Ярославович�,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�5

ро�ів�земельн��ділян���площею�0,5274��а,��

том��числі�0,0582��а�в�межах�червоних�ліній

(�адастровий�номер�8000000000:90:222:0020,

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��№

НВ-8000047302013),�для�розташ�вання,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�від�ритої�автосто-

ян�и�на�в�л.�Леніна,�55-а�(літера�«Е»)�(мі�рорайон

Бортничі)���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

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

ності�на�майно�(витя��з�Державно�о�реєстр�

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

ва�власності�від�02.04.2013�№ 1898052).

3.�Фізичній�особі —�підприємцю�Кравчен��

Оле���Ярославович�:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

ти�в��становленом��поряд��.

3.3.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,�необхідні�для���ладання�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

07.04.2008�№ 19-4185,�Головно�о��правління

Держзема�ентства���місті�Києві�від�26.09.2013

№ 3634.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про надання громадській організації 
«Фонд інвалідів Чорнобиля» Деснянського району 

м. Києва земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування автомобільної стоянки 

на вул. Милославській, 17%23 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 735/735 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду
землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе%
мель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце%
ве самоврядування в Україні», враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земель%
ному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.12.2013 № НВ%8000063212013),
право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому по%
рядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від
12.11.2015 № 47443699), та розглянувши звернення громадської організації «Фонд інвалідів Чорнобиля» від
20.11.2015 № 29, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати��ромадсь�ій�ор�анізації�«Фонд�ін-

валідів�Чорнобиля»�Деснянсь�о�о�район��

м.�Києва,�за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о

рішення,�в�постійне��орист�вання�земельн��ді-

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

8000000000:62:095:0003)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�автомобільної�стоян�и�на�в�л.

Милославсь�ій,�17-23���Деснянсь�ом��районі

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�промисловості,�транспорт�,

зв’яз��,�енер�ети�и,�оборони�та�іншо�о�при-

значення,�заява�ДЦ�від�05.12.2015�№ 01025-

000195546-014,�справа�А-22127).

2.�Громадсь�ій�ор�анізації�«Фонд�інвалідів

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

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

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.4.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-
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�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

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

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

ди�земельної�ділян�и�від�03.02.2003�№ 62-6-

00052,���ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою

та��ромадсь�ою�ор�анізацією�«Фонд�інвалідів

Чорнобиля�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва»�на

підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

03.04.2001�№ 250/1227�для�б�дівництва�та�по-

дальшої�е�спл�атації�тимчасової�автомобіль-

ної�стоян�и�на�в�л.�Милославсь�ій,�17 —�23��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�з�момент��дер-

жавної�реєстрації�права�постійно�о��орист�-

вання�земельною�ділян�ою�(�адастровий�но-

мер�8000000000:62:095:0003)�(лист-з�ода�від

14.12.2015�№ 31).

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може

б�ти�припинено�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про надання Релігійній громаді незалежної помісної церкви
«ПРОБУДЖЕННЯ» в Оболонському районі м. Києва 

євангельських християн%баптистів земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування культової будівлі 

на вул. Маршала Тимошенка, 2 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 734/734 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен%
ду землі», 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 міс%
цеве самоврядування ваУкраїні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлен%
ня (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

Релі�ійній��ромаді�незалежної�помісної�цер�-

ви�«ПРОБУДЖЕННЯ»�в�Оболонсь�ом��районі

м.�Києва�єван�ельсь�их�християн-баптистів

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання���льтової�б�-

дівлі�на�в�л.�Маршала�Тимошен�а,�2�в�Оболон-

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

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

ва�А-19835,�заява�ДЦ�№ 01005-000176977-014

від�29.05.2015).

2.�Надати�Релі�ійній��ромаді�незалежної�по-

місної�цер�ви�«ПРОБУДЖЕННЯ»�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва�єван�ельсь�их�християн-

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

рішення,���постійне��орист�вання�земельн��ді-

лян���площею�0,1625��а�(�адастровий�номер

8000000000:78:151:0034)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання���льтової�б�дівлі�на�в�л.�Мар-

шала�Тимошен�а,�2�в�Оболонсь�ом��районі�

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

риторіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Релі�ійній��ромаді�незалежної�помісної

цер�ви�«ПРОБУДЖЕННЯ»�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�єван�ельсь�их�християн-баптистів:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

н��ділян�����поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

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

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

13.07.2012�№ 9059/0/18-3/19-12.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

ди�земельної�ділян�и�від�14.07.2005�№ 78-6-

00284�з�момент��державної�реєстрації�права�по-

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

Релі�ійній��ромаді�незалежної�помісної�цер�-

ви�«ПРОБУДЖЕННЯ»�в�Оболонсь�ом��районі

м.�Києва�єван�ельсь�их�християн-баптистів

(лист-з�ода�від�20.05.2015�№ 353).

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

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим

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

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

тей�141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про надання Київському міському психоневрологічному 
диспансеру № 2 земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування споруд диспансеру на вул. Верхній, 4 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 730/730 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123, 186 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�Київсь�ом��місь-

�ом��психоневроло�ічном��диспансер��№ 2

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�спор�д�дис-

пансер��на�в�л.�Верхній,�4���Печерсь�ом��райо-

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

вої�та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 030-

000173143-014�від�16.04.2015,�справа�Д-5693).

2.�Надати�Київсь�ом��місь�ом��психоневро-

ло�ічном��диспансер��№ 2,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�постійне��о-

рист�вання�земельн��ділян���площею�0,4695

�а�(�адастровий�номер�8000000000:82:064:0001)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�спор�д

диспансер��на�в�л.�Верхній,�4���Печерсь�о-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

3.�Київсь�ом��місь�ом��психоневроло�ічно-

м��диспансер��№ 2:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

04.04.2014�№ 19-26-0.31-1623/2-14,�Головно-

�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�ди-

зайн��місь�о�о�середовища�від�22.05.2006

№ 19-4018.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

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

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

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

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про надання дозволу 
на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 767/767 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе%
мельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної

�рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастровий

номер�8000000000:78:139:0068)�площею�0,2255

�а�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�АЗК����ом-

пле�сі�(мий�а,�СТО,�мотель)�на�в�л.�Бо�атирсь�ій,

32-а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва,�що�підля-

�ає�продаж��товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«ФІРМА�«АТРІО»�(справа�№�Є-1308).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Міністерству внутрішніх справ України 
для експлуатації та обслуговування гуртожитку 

на вул. Івана Клименка, 24 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 609/609 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 Прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер%
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само%
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь%
ка рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�0,1283

�а�(�адастровий�номер�8000000000:72:054:0033)

Міністерств��вн�трішніх�справ�У�раїни�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання���ртожит���на

в�л.�Івана�Климен�а,�24���Солом’янсь�ом�

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

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ

№ 01303-000197527-014�від�29.12.2015,�спра-

ва�Д-6984).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 16 березня 2006 року № 316/3407 

«Про затвердження переліку земельних ділянок, 
призначених для продажу на земельних торгах 

(аукціонах та конкурсах) під забудову»
Рішення Київської міської ради № 581/581 від 7 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26 За%
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи наявність на земельній ділянці на вули%
ці Отто Шмідта (біля буд. № 22) майна третіх осіб, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�в�додато��1�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�16�березня�2006�ро-

���№ 316/3407�«Про�затвердження�перелі��

земельних�діляно�,�призначених�для�прода-

ж��на�земельних�тор�ах�(а��ціонах�та��он��р-

сах)�під�заб�дов�»,�а�саме:�ви�лючити�з�до-

дат�а�п�н�т�6�(земельна�ділян�а�площею�0,25

�а���Шевчен�івсь�ом��районі�міста�Києва�на

в�л.�Отто�Шмідта�(біля�б�д.�№ 22)�для�б�дів-

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

��).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
Національному авіаційному університету земельних ділянок для експлуатації

та обслуговування Державного музею авіації на вул. Медовій, 1 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 844/844 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Укра+

їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою що+
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�відведення

Національном��авіаційном���ніверситет��земельних�діля-

но��за�альною�площею�6,7239��а,�з�них�площею�6,5865

�а�(�адастровий�номер�8000000000:72:488:0061),�пло-

щею�0,0503��а�(�адастровий�номер�8000000000:72:488:0361)

та� площею� 0,0871� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:488:0362)�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�Державно�о�м�зею�авіації�на�в�л.�Медовій,�1��

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

землі�істори�о-��льт�рно�о�призначення,�заява�ДЦ

№ 01014-000198300-014�від�11.01.2016,�справа�А-8814).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

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

Київсь�ий	місь�ий	�олова	В.	Клич�о

Про продовження терміну дії рішення Київської міської ради від 26.04.2012
№ 542/7879 «Про передачу комунальному підприємству 

з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд+УКБ» земельної
ділянки для завершення будівництва багатоповерхових житлових будинків 

на вул. Сім’ї Сосніних, 4+а у Святошинському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 851/851 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду+
вання в Україні» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Продовжити�на�1�рі��термін�дії�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�26.04.2012�№ 542/7879�«Про�передач�

�ом�нальном��підприємств��з�питань�б�дівництва�жит-

лових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�земельної�ділян-

�и�для�завершення�б�дівництва�ба�атоповерхових�жит-

лових�б�дин�ів�на�в�л.�Сім’ї�Сосніних,�4-а���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва»,�я�е�втратило�чинність�з�ідно�з

п�н�том�12�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04.03.2015

№ 195/1060�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�28.02.2013�№ 63/9120�«Про�Тимчасо-

вий�порядо��передачі�(надання)�земельних�діляно�����о-

рист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�влас-

ності�в�місті�Києві».

2.�Ком�нальном��підприємств��з�питань�б�дівництва

житлових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»���місячний�тер-

мін�надати�до�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

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

державної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�оно-

давством,�необхідні�для���ладання�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

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

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá'ºêòà
ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 003,8 êâ.ì,

ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Øîëîì — Àëåéõåìà, 10À, ë³ò."À"
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 003,8 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Øîëîì — Àëåéõåìà, 10À, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ "Êè¿ââîäîêàíàë".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 003,8 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 9 456 400 (äåâ'ÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà ï'ÿòäåñÿò ø³ñòü

òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 1 891 280 (îäèí ì³ëüéîí â³ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî îäíà òèñÿ÷à äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 11 347 680 (îäèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà ñîðîê

ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 1 134 768 (îäèí ì³ëüéîí

ñòî òðèäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî

íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàäáàâêè 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó:

- ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó

ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ;

- êîìïåíñóâàòè Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ "Êè¿ââîäîêàíàë"

êîøòè â ñóì³ 64 855,53 ãðèâåíü, ó òîìó ÷èñë³: 46 555,53 ãðèâåíü — ïîíåñåí³ òîâàðèñòâîì íà

ðîçðîáêó ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿, 18 300,00 ãðèâåíü — ïîíåñåí³ òîâàðèñòâîì ïðè ïðîâåäåíí³

òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà âèãîòîâëåíí³ òåõí³÷íîãî ïàñïîðòó íà îá'ºêò.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 06 âåðåñíÿ 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060,

ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê —

÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00

äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê 

¹ 26506011904146 â ÏÀÒ"Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷:

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 1 134 768 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè

îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó:

300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10.Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Øîëîì -Àëåéõåìà,10À,ë³ò."À".

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93,òåë./ôàêñ

(044) 440-05-12.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð  ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå

ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 42-Á.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 49,5 êâ. ì.

Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ: Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (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).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 1233 800 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Îðåíäíà ïëàòà: 3 324,25 ãðí (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë./ôàêñ 525-19-63)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

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. Ñàáóðîâà, 20, çàãàëüíà ïëîùà — 18,80

êâ.ì, 1 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 340 000,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 15,07 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 283,33

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.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 250 ç
ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ìàòåìàòèêè Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà: 1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 49-Á, çàãàëüíà
ïëîùà — 72,20 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1415800,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïðîôåñ³éíà îñâ³òà), îðåíäíà ñòàâêà — 1%, ñòàðòîâà
îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 ãîäèíó— 2,45 ãðí, îðåíäíà ïëàòà çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 85,90 ãðí, òåðì³í îðåíäè
2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ
ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè
çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹415/1280, 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.

Ïîâ³äîìëåííÿ

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 07.06.2016 ¹ 28

ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 58-02/05.14 áåç ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïî ñóò³, ó çâ'ÿçêó ç íåäîâåäåííÿì â÷èíåííÿ,

çîêðåìà TOB "Ñ³êî Òðåéä Ãðóï" (35727893) ïîðóøåííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 1 ñò.50 òà ï.4 ÷.2 ñò.6 ÇÓ "Ïðî çàõèñò

åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿".

⌦ Втрачене�посвідчення��часни�а�бойових�дій�Генерально�о�штаб�
Збройних�Сил�У�раїни,�серія�ЮА�№�054279�на�ім'я�Баланен�а�Р�слана
Сер�ійовича�вважати�недійсним.

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, 29, çàãàëüíà ïëîùà — 34,46 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 625500,00 ãðí, ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, îðåíäíà
ñòàâêà — 15%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 5473,13 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.

*3à óìîâè óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó ç â³äïîâ³äíèì îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

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.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

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¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ"

(âóë. Âîëîäèìèðñüêà,
51-à, 234-23-24)

1 ïîâåðõ,
ï³äâàë

Ïóøê³íñüêà 32,
ë³ò. À, À'*

61,70

1 (äëÿ ïëîù³
50,0 êâ.ì)

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

íà ñòðîê ä³¿
äåïóòàòñüêèõ
ïîâíîâàæåíü,
àëå íå á³ëüøå
í³æ 2 ðîêè 364

äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2016

1 ãðí íà
ð³ê 1357,54

2147700,0
4 116,02

àáî 15
²íøå âèêîðèñòàííÿ

ìàéíà
435,11 26846,25

2 1 ïîâåðõ
Ðîêîññîâñüêîãî,

10, ë³ò.À

375,00 8

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíî-
ãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.04.2016

128,72 52133,57 7157320,0
30,00 

Âñüîãî:
405,00

18

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíî-
ãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â òà òî-
âàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

3

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà 
ë³êàðíÿ ¹ 4 

Ñîëîì'ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà

(03680, Êîìàðîâà
Êîñìîíàâòà ïðîñï., 3,

497-01-02)

ï³äâàë
Êîâàëüñüêèé

ïðîâ., 12
60,0 8 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 01.07.2016

71,13 4268,0 640200,0

4 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ"
(ì. Êè¿â, Íàáåðåæíå

øîñå, 2,
254-65-27)

1 ïîâåðõ
Áîðèñï³ëüñüêà,

15, ê.11
151,40 20

Ìàéñòåðíÿ, ùî çä³éñíþº
òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ

òà ðåìîíò àâòîìîá³ë³â
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2016

146,84 22231,67 1333900,0

5 1 ïîâåðõ
Áîðèñï³ëüñüêà,

15, ê.11
150,00 20

Ìàéñòåðíÿ, ùî çä³éñíþº
òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ

òà ðåìîíò àâòîìîá³ë³â
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2016

146,83 22025,0 1321500,0
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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 49141

9 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹84(4854)
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ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â
Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
â³äðåìîíòóþòü øê³ëüíèé ñòàä³îí

ÍÀ ÏÐÎÑÏÅÊ-
Ò² Ïàâëà Òè÷è-
íè, 22-À ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéî-
í³ êàï³òàëüíî
â³äðåìîíòóþòü
ñòàä³îí ñåðåä-
íüî¿ çàãàëüíî-

îñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 81. Ï³äïèñàíî
â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ.

ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» âè-
çíà÷åíî çàìîâíèêîì ðîá³ò. Ï³ä-
ïðèºìñòâî ìàº çàáåçïå÷èòè ðîçðîá-

ëåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿
äîêóìåíòàö³¿, âèçíà÷èòè ãåíå-
ðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áó-
ä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàí-
íÿ ðåìîíòó.

Ô³íàíñóâàííÿ çàçíà÷åíèõ çà-
õîä³â çä³éñíþâàòèìåòüñÿ â ìåæàõ
ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðî-
ãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-
íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016
ð³ê. Êîøòè íà ïðîâåäåííÿ ðåìîí-
òó ïåðåäáà÷åíî â ñòîëè÷íîìó áþ-
äæåò³ ó ãàëóç³ «Îñâ³òà».

Êð³ì òîãî, Äåïàðòàìåíòó áóä³â-
íèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ÊÌÄÀ äîðó÷åíî íàäàòè ³íâåñ-
òèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ âêëþ÷åí-
íÿ ðîá³ò äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íî-
ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Êèºâà
íà 2017 òà ³íø³ ðîêè �

Íà ïëÿæ³ "Âåðáíèé" âñòàíîâèëè ïàíäóñ

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ çàïîâ³äíèê «Ñî-
ô³ÿ Êè¿âñüêà» òà Ìóçåé ³ñòîðè÷-
íîãî öåíòðó ì³ñòà Êèºâà, ùî ó â³-
äàíí³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ, ïðà-
öþþòü íàä ì³æìóçåéíèì âèñòàâ-
êîâèì ïðîåêòîì «Äåðæàâà òâîðè-
ëàñü â³êàìè. Äåðæàâà áóäóºòüñÿ
íèí³», ïðèñâÿ÷åíèì 25 ð³÷íèö³

ïðîãîëîøåííÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.
Ìåòà çàõîäó — â³äîáðàçèòè ³ñòîð³þ äåðæàâîòâî-

ðåííÿ â Óêðà¿í³ âïðîäîâæ â³ê³â: â³ä ïåð³îäó Êè¿â-
ñüêî¿ Ðóñ³-Óêðà¿íè äî ñüîãîäåííÿ.

Ïàðòíåðàìè ïðîåêòó âèñòóïàþòü Íàö³îíàëüíèé
õóäîæí³é ìóçåé Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòî-
ð³¿ Óêðà¿íè, Äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïî-
â³äíèê «Ïîñóëëÿ», Ìóçåé ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, Ì³ñü-
êèé ìóçåé «Äóõîâí³ ñêàðáè Óêðà¿íè», «Ïàðê Êè¿â-

ñüêà Ðóñü», Ôóíäàö³ÿ ³ìåí³ Îëåãà Îëüæè÷à, àíòèê-
âàðíèé ñàëîí «Åïîõà». Äî âèñòàâêè çàëó÷åí³ åêñïî-
íàòè ç ïðèâàòíèõ êîëåêö³é Â³êòîðà Êèðêåâè÷à òà
Â³êòîðà Þùåíêà.

Ï³ä ÷àñ çàõîäó åêñïîíóâàòèìóòüñÿ ñòàðîäðóêè,
óí³êàëüí³ âèäàííÿ, äîêóìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñòîð³ºþ,
êóëüòóðîþ, ïðîöåñîì äåðæàâîòâîðåííÿ Óêðà¿íè, ð³ä-
ê³ñí³ ñâ³òëèíè, ïðåäìåòè ñòàðîâèíè — çðàçêè çáðî¿
âñ³õ ³ñòîðè÷íèõ åïîõ, ìåìîð³àëüí³ ðå÷³ òîùî. Âñüî-
ãî ïîíàä 500 åêñïîíàò³â �

Íà Ïå÷åðñüêó îðãàí³çóþòü çàõîäè 
ç íàãîäè äåðæàâíèõ ñâÿò

Ó ÏÅ×ÅÐ-
ÑÜÊ²É ÐÄÀ
ï³ä ÷àñ çàñ³-
äàííÿ òèì÷à-
ñîâî¿ ðîáî÷î¿
ãðóïè ç ï³äãî-
òîâêè òà â³ä-
çíà÷åííÿ Äíÿ

Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà òà 25-¿ ð³÷-
íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè éøëî-
ñÿ ïðî îñíîâí³ ïîä³¿, ÿê³ â³äáó-
âàòèìóòüñÿ 24 ñåðïíÿ íà âóëèö³
²âàíà Ìàçåïè. Ïðîãðàìà ñâÿòêó-
âàííÿ âêëþ÷àº â ñåáå âèñòóïè
õóäîæí³õ òà òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â
íà ïëîù³ ïîáëèçó âõîäó ñòàíö³¿
ìåòðî «Àðñåíàëüíà», âèñòàâêó
ðîá³ò âèõîâàíö³â òà âèêëàäà÷³â çà-
êëàä³â îñâ³òè òà êëóá³â çà ì³ñöåì
ïðîæèâàííÿ, ïðåçåíòàö³þ äî-
ñÿãíåíü âèõîâàíö³â ìóçè÷íèõ
øê³ë, ìàéñòåð-êëàñè, ôëåø-ìî-
áè òà ³íø³ ö³êàâ³ çàõîäè äëÿ ìåø-
êàíö³â ðàéîíó òà ãîñòåé ì³ñòà.
Îêð³ì öüîãî, 24 ñåðïíÿ ó Öåí-
òðàëüíîìó ïàðêó êóëüòóðè ³ â³ä-

ïî÷èíêó «Ì³ñüêèé ñàä» ïðîâå-
äóòü ñâÿòî ìèñòåöòâ «Íåçàëåæ-
íà ³ ºäèíà — íàøà ð³äíà Óêðà-
¿íà!», à ó Êàì³ííîìó çàë³ Í²ÀÌ
«Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ» ïî âóëèö³
Ãîñï³òàëüí³é, 24-À â³äêðèþòü ôî-
òîâèñòàâêó ìàéñòð³â Ñï³ëêè ôî-
òîõóäîæíèê³â Óêðà¿íè «Äî 25-¿
ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè».
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ó âè-
ãëÿä³ ³íôîãðàô³êè ç â³äîáðàæåí-
íÿì ëîêàö³é, äå â³äáóâàòèìóòü-
ñÿ ñâÿòêîâ³ ïîä³¿, áóäå âèñâ³òëå-
íà íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîð-
òàë³ Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ.

Ï³ä ÷àñ íàðàäè îáãîâîðþâà-
ëè ïèòàííÿ ùîäî â³äçíà÷åííÿ 23
ñåðïíÿ Äíÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïî-
ðà Óêðà¿íè. Çîêðåìà ïëàíóºòüñÿ
óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ ï³äíÿòòÿ íà-
ö³îíàëüíîãî ñòÿãà á³ëÿ áóä³âë³
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà óðî÷èñ-
òå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿò-
íèê³â Â’ÿ÷åñëàâó ×îðíîâîëó, Ëå-
ñ³ Óêðà¿íêè òà äî ïàì’ÿòíîãî Õðåñ-
òà íà Àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³�

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí â³äâ³äàëà 
äåëåãàö³ÿ ç Ïîëüù³

ÍÀ ÌÈÍÓËÎÌÓ òèæí³ â ðàìêàõ ñï³ëüíîãî ïðî-
åêòó ùîäî ðîçâèòêó êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ Ñâÿ-
òîøèíñüêèì ðàéîíîì Êèºâà òà Áåìîâñüêèì ðàéî-
íîì Âàðøàâè íàøå ì³ñòî ç äðóæí³ì â³çèòîì â³ä-
â³äàëè ÷ëåíè ôîòîãðàô³÷íîãî òîâàðèñòâà ³ç ñó-
ñ³äíüî¿ äåðæàâè. Äëÿ íèõ òà ÷ëåí³â êè¿âñüêî¿ ðà-
äè êëóáó «Òâîð÷îãî ôîòîãðàô³÷íîãî îá’ºäíàííÿ
«²ÊÀÐ» çàñòóïíèê ãîëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ Íà-

òàë³ÿ Ãóñºâà òà êåð³âíèê àïàðàòó Îëåêñ³é Ìèõàéëîâ îðãàí³çóâàëè
îãëÿäîâó åêñêóðñ³þ Öåíòðîì íàäàííÿ àäì³íïîñëóã, îçíàéîìèëè
ãîñòåé ç îñíîâíèìè äîñÿãíåííÿìè òà ïåðñïåêòèâàìè ðîçâèòêó
ñâîãî ðàéîíó.

Ó÷àñíèêè äåëåãàö³¿ ö³êàâèëèñÿ îñîáëèâîñòÿìè ðåàë³çàö³¿ äåð-
æàâíî¿ ïîë³òèêè â ãàëóç³ íàäàííÿ àäì³íïîñëóã, âïëèâîì íà ÿê³ñòü
¿õ íàäàííÿ, øèðîêèì ñïåêòðîì àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ïóáë³÷íèõ ïî-
ñëóã, ùî ïðîïîíóþòü â îäíîìó ïðèì³ùåíí³ çà ïðèíöèïîì «ºäèíî-
ãî â³êíà», îòðèìàëè çìîãó ïîð³âíÿòè ÿê â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ â íà-
ø³é òà ¿õí³é äåðæàâ³, àäæå ïîëüñüêà ìîäåëü ÷àñòî ïðîïîíóºòüñÿ ÿê
ïðèêëàä äëÿ ðåôîðì â Óêðà¿í³ �

Äåñíÿíö³ ïðîâåëè àêö³þ 
äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè 
ç òîðã³âëåþ ëþäüìè

Ô À Õ ² Â Ö ²
óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîð-
òó Äåñíÿíñüêî¿
ÐÄÀ äîëó÷è-
ëèñü äî ì³ñü-
êîãî çàõîäó ç

íàãîäè â³äçíà÷åííÿ 30 ëèïíÿ Âñå-
ñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç òîðã³â-
ëåþ ëþäüìè. Çîêðåìà ç ìåòîþ
ï³äâèùåííÿ îá³çíàíîñò³ ãðîìà-
äÿí ùîäî ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ ëþäü-
ìè òà ï³äâèùåííÿ ïî³íôîðìîâà-

íîñò³ øèðîêîãî êîëà êèÿí òà ãîñ-
òåé ñòîëèö³ ñòîñîâíî ³ñíóþ÷èõ â
ñóñï³ëüñòâ³ ðèçèê³â ïîòðàïëÿííÿ
â ðàáñòâî â ñåðåäì³ñò³ Êèºâà áóëî
ïðîâåäåíî ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñ-
íþâàëüíó àêö³þ «ATTENTION! —
òîðã³âëÿ ëþäüìè!». ¯¿ ìåòà — ïî-
ïåðåäæåííÿ òà ðîç’ÿñíåííÿ ÿê íå
ñòàòè «æèâèì» òîâàðîì,àäæå ç-ïî-
ì³æ óñ³õ ïîðóøåíü ïðàâ ëþäèíè,
ÿê³ ïðèâåðòàþòü äî ñåáå îñîáëè-
âó óâàãó, òîðã³âëÿ ëþäüìè íàëå-
æèòü äî íàéá³ëüø áîëþ÷èõ òà ãà-
íåáíèõ ÿâèù � 

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ íà ïëÿæ³ «Âåðá-
íèé», ùî ðîçòàøîâàíèé â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, â³äáó-
ëîñÿ â³äêðèòòÿ âåëèêîãî ïàíäó-
ñà, ÿêèé âåäå ç òðîòóàðó âóëèö³
Ïðèîçåðíî¿ áåçïîñåðåäíüî äî çî-
íè â³äïî÷èíêó. Çà äàíèìè ï³ä-
ïðèºìñòâà, ïåðøèé â Êèºâ³ ïàí-

äóñ íà îô³ö³éíîìó ìóí³öèïàëüíîìó ïëÿæ³ º óí³-
âåðñàëüíèì: íèì ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ íå ëèøå ìà-
ëîìîá³ëüí³ ãðóïè íàñåëåííÿ, à é áàòüêè ç äèòÿ÷è-
ìè â³çî÷êàìè. Ñòâîðåíî òðè ðîçøèðåíèõ «êèøå-
í³», äå ìîæíà ðîç’¿õàòèñÿ ³ ïðîïóñòèòè îäèí îä-
íîãî.

Çàãàëüíà äîâæèíà êîíñòðóêö³¿ ñÿãàº 50 ìåòð³â,
øèðèíà ïðîõîäó — 120 ñì �

Ó ÏÎÄ²ËÜ-
ÑÜÊÎÌÓ ðàéî-
í³ íà âóë. Êîïè-
ë³âñüê³é, 8 ðå-
êîíñòðóþþòü
áóä³âëþ äî-
øê³ëüíîãî íà-
â÷àëüíîãî çà-

êëàäó ¹ 88 ³ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ
íàëåæíèõ óìîâ äëÿ íàâ÷àííÿ òà
âèõîâàííÿ ä³òåé. Â³äïîâ³äíå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çàìîâíèêîì ðîá³ò âèçíà÷åíî
ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä». Ï³äïðèºì-
ñòâî ìàº âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó
ïðîåêòíó òà ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó
áóä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêî-
íàííÿ çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â, à òà-

êîæ ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïðî-
åêòíó äîêóìåíòàö³þ.

Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ â ìå-
æàõ ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ
Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî òà ñî-
ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà
2016 ð³ê.

Êð³ì òîãî, Äåïàðòàìåíòó áóä³â-
íèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ÊÌÄÀ äîðó÷åíî íàäàòè ³íâåñ-
òèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ âêëþ÷åí-
íÿ ðîá³ò äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íî-
ãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Êèºâà
íà 2017 òà íàñòóïí³ ðîêè �

Äî ñâÿòà Íåçàëåæíîñò³ 
â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ï³äãîòóþòü âèñòàâêó

Íà Ïîäîë³ ðåêîíñòðóþþòü
äèòñàäîê
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