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ÊÈßÍÀÌ çàïðîïîíóâàëè ÷èìà-
ëèé ïåðåë³ê ïðîáëåìíèõ êîìó-
íàëüíèõ ïèòàíü íà îáãîâîðåííÿ.
Ïðîòå ³ç á³ëüøå äåñÿòêà ì³ñòÿí,
ÿê³ äîäçâîíèëèñÿ ó÷îðà íà ïðÿ-
ìó ë³í³þ, êîæåí äðóãèé ñêàðæèâ-
ñÿ íà íåñïðàâí³ ë³ôòè.

Þëÿ Êîòëÿð, ÿêà ìåøêàº ïî
âóëèö³ Ìàòåþêà, 9 ðîçïîâ³ëà, ùî
ï³äéîìíèê ó ¿õíüîìó áóäèíêó
çíàõîäèòüñÿ ó æàõëèâîìó ñòàí³.
Ìåøêàíö³, à öå ïåðåâàæíî ëþäè
ïîõèëîãî â³êó, ³ ñ³ì’¿ ç ìàëèìè
ä³òüìè, ïðàêòè÷íî îïèíèëèñÿ â
çàðó÷íèêàõ ó ïðèìõëèâîãî àãðå-
ãàòà.

«Ó íàñ ó ï³ä’¿çä³ îäèí ë³ôò. Ðà-
í³øå â³í ëàìàâñÿ äåñü ðàç íà ì³-
ñÿöü, òåïåð — ìàëî íå ùîòèæíÿ.
Ó ìåíå ìàëåíüêà äèòèíà, ïîòð³á-

íî áàãàòî ãóëÿòè, ³ êîæåí ì³é äåíü
ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç òîãî, ùî ÿ âðàí-
ö³ «çàãàäóþ»: âäàñòüñÿ íàì ³ç â³-
çî÷êîì ñïóñòèòèñÿ ç 6-ãî ïîâåð-
õó ÷è í³», — ðîçïîâ³ëà ïàí³ Þëÿ.

×àñò³øå íå ïðàöþº, í³æ ñïðàâ-
íèé ³ ï³äéîìíèê ó áóäèíêó ïî âó-
ëèö³ Ì³ëþòåíêà 11-à. Ïðî ùî ðîç-
ïîâ³ëà ì³ñöåâà ìåøêàíêà Ëþáîâ
Êîíèê.Ó Àíäð³ÿ Äåêóøà ç Ðóñàí³â-
êè ñõîæà ³ñòîð³ÿ.

«Ðåìîíò ñõîäîâèõ êë³òèí,ëàì-
ïî÷êè íà ïîâåðõàõ, óòåïëåííÿ
ñò³í — öå âñå «äð³áíèö³», ÿê³ ìåø-
êàíö³ íàøîãî áóäèíêó «òÿãíóòü»
ñàìîñò³éíî ðîêàìè. Àëå â³äðå-
ìîíòóâàòè ë³ôòè ìè íå ìîæåìî.
Ó íàñ ¿õ äâà, ³ ëàìàþòüñÿ âîíè ç òà-
êîþ ðåãóëÿðí³ñòþ, ùî ³ç ïðàö³â-
íèêàìè ðåìîíòíî¿ ô³ðìè ìè óæå

äîáðå çíàéîì³ — â³òàºìîñÿ íà ³ì’ÿ
³ ïî áàòüêîâ³. Âîíè ñòâåðäæóþòü,
ùî íàø³ ï³äéîìíèêè íå ìàþòü
íàëåæíîãî íàãëÿäó â³ä îáñëóãî-
âóþ÷èõ îðãàí³çàö³é, ³ ÷åðåç òå òàê
÷àñòî âèõîäÿòü ç ëàäó», — ïîâ³-
äîìèâ ïàí Àíäð³é.

ßê âèÿâèëîñÿ, áóäèíêó Àí-
äð³ÿ Äåêóøà ïîùàñòèëî, íà â³ä-
ì³íó â³ä âèñîòîê, ó ÿêèõ æèâóòü
çãàäàí³ æ³íêè. Äî ñëîâà, éîãî
àäðåñà (áóëüâ. Äàâèäîâà 2/7) º
ó ïåðåë³êó ïðîãðàìè ìîäåðí³-
çàö³¿ é çàì³íè ï³äéîìíèê³â íà
2016 ð³ê. Ùîäî äâîõ ïåðøèõ àä-
ðåñ, òî çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà
Ìàëèõ³íà, çà ó÷àñòþ ðàéîííî-
ãî êåð³âíèöòâà áóäå ñòâîðåíî
â³äïîâ³äíó êîì³ñ³þ, ÿêà ñêëàäå
äåôåêòíèé àêò äëÿ òîãî, ùîá ö³
áóäèíêè ïîòðàïèëè ó ïðîãðàìó
íà 2017 ð³ê.

«Ó Êèºâ³ º çàòâåðäæåíèé àä-
ðåñíèé ïåðåë³ê áóäèíê³â äëÿ îíîâ-
ëåííÿ ë³ôò³â. Çîêðåìà, ó öüîìó
ðîö³ çàïëàíîâàíî â³äðåìîíòóâà-
òè ÷è çàì³íèòè 175 ë³ôò³â òà 12
ìîäåðí³çóâàòè,— íàãîëîñèâ Îëåê-
ñàíäð Ìàëèõ³í.

Êèÿíè ìîæóòü ïîäèâèòèñÿ,
ÿê³ áóäèíêè ïîòðàïèëè ó öåé ïå-
ðåë³ê íà ñàéò³ ÊÌÄÀ. Íà ö³ ðîáî-
òè ïåðåäáà÷åíî 104 507, 0 òèñ.
ãðí. Äî ñëîâà, óñ³ êè¿âñüê³ ë³ôòè,
åêñïëóàòàö³éíèé òåðì³í ÿêèõ
âèéøîâ (25 ðîê³â), ðåãóëÿðíî ïå-
ðåâ³ðÿþòüñÿ íà â³äïîâ³äí³ñòü íîð-
ìàì áåçïåêè äëÿ âèçíà÷åííÿ äå-

ôåêò³â òà çä³éñíåííÿ ¿õ ïîäàëü-
øîãî ðåìîíòó.

Ïðîòå íå ëèøå ïèòàííÿìè ë³ô-
ò³â ïåðåéìàþòüñÿ êèÿíè. Ö³êàâî,
ùî ïðàêòè÷íî êîæåí ³ç äîäçâî-
íþâà÷³â, ðîçêðèâøè ñâîþ îñíîâ-
íó êîìóíàëüíó ïðîáëåìó çãàäó-
âàâ é ³íø³, ìåíø³, ÿê³ íå âèìàãà-
þòü âèòðàò êàï³òàëüíèõ êîøò³â
³ç áþäæåòó, à ëèøå á³ëüøå ñòà-
ðàííîñò³ â³ä ïðîô³ëüíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â ³ ñëóæá. Çîêðåìà ìåøêàíö³
ïðîñèëè â³äãîðîäèòè êàøòàíè íà
ïîäâ³ð’¿ ñïåö³àëüíèì ïàðêàí÷è-
êîì, áî ìàøèíè ïàðêóþòü ïðîñ-
òî âïðèòóë äî ñòîâáóð³â äåðåâ.
Òàêîæ òåëåôîíóâàëè ³ç ïðîõàí-
íÿì ïåðåâàðèòè ÿùèêè ó ñì³òòº-
ïðîâîä³, ÿê³ ïðîãíèëè ç ÷àñó ââå-
äåííÿ áóäèíêó â åêñïëóàòàö³þ.
À ùå ïðîñèëè çàì³íèòè òàáëè÷-
êè ³ç íàçâàìè âóëèöü. Ó Êèºâ³ çà
ìèíóë³ ðîêè çã³äíî çàêîíó ïðî
äåêîìóí³çàö³þ ñâî¿ íàçâè çì³íè-
ëè äåñÿòêè âóëèöü, ïðîòå ñàì³
òàáëè÷êè íà áóäèíêàõ ì³íÿþòü
çîâñ³ì ç ³íøîþ øâèäê³ñòþ, í³æ
äåïóòàòè Êè¿âðàäè ãîëîñóþòü çà
ïåðåéìåíóâàííÿ. Çîêðåìà äëÿ
ìåøêàíöÿ êîëèøíüî¿ âóëèö³ Ùåð-
áàêîâà, à íèí³ Ùåðáàê³âñüêî¿ öå
ïðèíöèïîâå ïèòàííÿ. ×îëîâ³ê
ñëàáîçîðèé ³ ïðîñèòü, àáè íà éî-
ãî áóäèíêó òàêè âèâ³ñèëè íîâó
òàáëè÷êó, ùîá øâèäêà äîïîìî-
ãà ÷è ³íø³ ñîö³àëüí³ ñëóæáè íå
êðóæëÿëè ðàéîíîì ó ïîøóêàõ ïî-
òð³áíîãî áóäèíêó �

Ë³ôòè äèêòóþòü ïîðÿäîê äåííèé
� Êèÿíè ï³ä ÷àñ ïðÿìî¿ ë³í³¿ íàé÷àñò³øå ïðîñÿòü ïîëàãîäèòè ï³äéîìíèêè

Ùîâ³âòîðêà â Êîíòàêò-öåíòð³ 1551 â³äáóâàþòüñÿ
ïðÿì³ òåëåôîíí³ ë³í³¿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè — êåð³âíèêàìè äåïàðòàìåíò³â, ãîëîâà-
ìè ðàéîí³â, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü ôóíêö³îíóâàííÿ
ì³ñüêîãî îðãàí³çìó. Ó÷îðà ³ç êèÿíàìè ñï³ëêóâàâñÿ
çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìà-
ëèõ³í. Á³ëüø³ñòü çâåðíåíü ñòîñóâàëàñÿ íåñïðàâ-
íèõ ë³ôò³â — äëÿ Êèºâà öå äóæå àêòóàëüíà
ïðîáëåìà.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó Êèºâ³ º çàòâåðäæåíèé àäðåñíèé ïåðåë³ê áóäèíê³â äëÿ îíîâëåííÿ ë³ôò³â. Çîêðåìà, ó öüîìó ðîö³ çàïëàíîâàíî â³äðåìîíòóâàòè ÷è çàì³íèòè 175 ï³äéîìíèê³â 
òà 12 ìîäåðí³çóâàòè

Ó Êèºâ³ ïëàíóþòü
ñòâîðèòè ìåìîð³àë 
ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîêîñòó

Êè¿â ïîâèíåí ìàòè ìåìîð³àë ïàì’ÿò³
æåðòâ Ãîëîêîñòó, ÿêèé áè íàãàäóâàâ
íàì ïðî ñòðàøíó òðàãåä³þ ìèíóëîãî.
Ïðî öå â åô³ð³ ïðîãðàìè «Åõî Óêðà-
¿íè» ç Ìàòâ³ºì Ãàíàïîëüñüêèì íà òå-
ëåêàíàë³ NewsOne çàÿâèâ ìåð ñòîëè-
ö³ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî ìåìîð³àëè Ãî-
ëîêîñòó º â áàãàòüîõ ì³ñòàõ ñâ³òó —
Â³äí³, Áåðë³í³, Âàðøàâ³, Íüþ-Éîðêó,
ªðóñàëèì³ òà ³íøèõ. «À ó íàñ íà ì³ñ-
ö³, äå áóëî âáèòî ìàéæå 100 òèñÿ÷ ëþ-
äåé — äîñ³ í³÷îãî íåìàº», — ñêàçàâ
î÷³ëüíèê Êèºâà.

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, çà ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³â ³ç ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ
ì³ðêóâàíü öüîìó ïèòàííþ íå ïðèä³-
ëÿëîñÿ íàëåæíî¿ óâàãè. «Àëå, ÿêùî ìè
íå áóäåìî ïàì’ÿòàòè ñâîãî ìèíóëîãî,
òî áóäåìî ðîáèòè ò³ æ ïîìèëêè. Ìå-
ìîð³àë ïîâèíåí áóòè. Ìè ìàºìî ðîç-
ïîâ³äàòè ñâîþ ³ñòîð³þ», — çàçíà÷èâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ³ äîäàâ, ùî
íåçàáàðîì â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ
ñòâîðåííÿ ìåìîð³àëó «Áàáèí ßð».

Â³ä ðåêëàìè öüîãîð³÷ 
ì³ñòî îòðèìàëî 
ïîíàä 110 ìëí ãðí

Ïîíàä 110 ìëí ãðí ñïðÿìîâàíî äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó çà êîðèñòóâàííÿ
ì³ñöÿìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ äëÿ
ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çà
ïåð³îä ñ³÷åíü-ëèïåíü 2016 ðîêó. Öå
íà 27,2 ìëí ãðí (33%) á³ëüøå ïëàíî-
âîãî ïîêàçíèêà òà íà 29 ìëí ãðí ïå-
ðåâèùóº íàäõîäæåííÿ çà àíàëîã³÷-
íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Öå ñòàëî
ìîæëèâèì çàâäÿêè àêòèâíèì çàõî-
äàì, ÿê³ ôàõ³âö³ ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà»
ïðîâîäÿòü äëÿ ïîêðàùåííÿ ô³íàíñî-
âî¿ äèñöèïë³íè ç áîêó ðîçïîâñþäæó-
âà÷³â ðåêëàìè.

Ïðîãíîçóºòüñÿ, ùî çà ï³äñóìêàìè
2016 ðîêó ì³ñüêà ñêàðáíèöÿ ïîïîâ-
íèòüñÿ íà 185 ìëí ãðí çà ïðàâî òèì-
÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè äëÿ
ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³.Òîä³ ÿê
òîð³ê ñòîëèöÿ íà öüîìó çàðîáèëà 152
ì³ëüéîíè ãðèâåíü.

Ðóõ àâòî íà âóë. Âàäèìà
Ãåòüìàíà ÷àñòêîâî 
îáìåæàòü

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ÊÊ
«Êè¿âàâòîäîð», äî 21.00 14 ñåðïíÿ â
çâ’ÿçêó ç êàï³òàëüíèì ðåìîíòîì âóëèö³
Âàäèìà Ãåòüìàíà, íà ä³ëÿíö³ â³ä ²í-
äóñòð³àëüíîãî øëÿõîïðîâîäó äî øëÿ-
õîïðîâîäó Êàðàâàºâ³ äà÷³ (ïàðíà
ñòîðîíà âóë. Âàäèìà Ãåòüìàíà), áó-
äå ïåðåêðèòî 3 ñìóãè ðóõó àâòîòðàíñ-
ïîðòó.

Êîìóíàëüíà êîðïîðàö³ÿ ïðîñèòü
âîä³¿â ³ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèòèñÿ äî
òèì÷àñîâèõ íåçðó÷íîñòåé òà, çà ìîæ-
ëèâîñò³, îáèðàòè ³íø³ ìàðøðóòè ðóõó.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про визначення переліку земельних ділянок 
для опрацювання можливості продажу їх 

(або права оренди на них) на земельних торгах
Рішення Київської міської ради № 773/773 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 127, 134%136 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Зако%
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про внесення змін до деяких зако%
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою впоряд%
кування земельних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визначити�перелі��земельних�діляно��для

опрацювання�можливості�продаж��їх�(або�пра-

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор�ах,�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�рішення�(справа�№�Є-

1281).

2.�Надати�Департамент��земельних�рес�р-

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

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

звіл:

2.1.�На�опрацювання�визначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�рішення�земельних�діляно�,�я�і�мож�ть�б�-

ти�виставлені�на�земельні�тор�и.

2.2.�На�розроблення�до��ментації�із�земле-

�строю�та�іншої�до��ментації,�передбаченої�за-

�онодавством�У�раїни,�необхідної�для�під�о-

тов�и�визначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення�зе-

мельних�діляно��до�продаж��на�земельних�тор-

�ах.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�вжити�ор�ані-

заційних�заходів,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та

проведенням�земельних�тор�ів�з�продаж��зе-

мельних�діляно��(або�права�оренди�на�них),

визначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�відповід-

но�до�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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)

при�по�одженні�прое�тів�земле�строю�щодо

відведення�земельних�діляно��забезпечити�на-

дання�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

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

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

б�дівних��мов�і�обмежень�щодо�заб�дови�зе-

мельних�діляно�,�визначених���п�н�ті�1�цьо�о

рішення.

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

від�21.07 2016�№ 773/773

Перелік земельних ділянок для опрацювання можливості продажу 
їх або права оренди на них на земельних торгах

№
п/п

Місце розташування (адреса)
земельної ділянки Вид права

Цільове призначення згідно з Класифікатором
видів цільового призначення земель
(запропонований вид використання)

Орієнтовна
площа

земельної
ділянки, га 

Голосіївський район

1 вул. Плещеєва, 10 власність,
оренда

12.08 ' для розміщення та експлуатації будівель і
споруд додаткових транспортних послуг та

допоміжних операцій (для будівництва,
експлуатації та обслуговування станції технічного

обслуговування автомобілів та мийки)

0,13

2 вул. Академіка Заболотного,
47

власність,
оренда

03.07 ' для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (для будівництва, експлуатації та

обслуговування торговельного центру з
закладами громадського харчування)

0,22

3 вул. Промислова, 5 власність,
оренда

11.02 ' для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості (для будівництва, експлуатації та

обслуговування виробничої бази)

2,1

Солом'янський район

4 вул. Вадима Гетьмана, 46'а власність,
оренда

07.02 ' для будівництва та обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту (для будівництва,
експлуатації та обслуговування спортивного

комплексу)

0,12

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству з питань будівництва житлових 
будинків «Житлоінвестбуд%УКБ» на вул. Мельникова, 95 

у Шевченківському районі м. Києва для будівництва житлового
будинку та громадської споруди

Рішення Київської міської ради № 818/818 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд%
УКБ» на вул. Мельникова, 95 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра%
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян-

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

дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвест-

б�д-УКБ»�на�в�л.�Мельни�ова,�95���Шевчен-

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

щею�0,38��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної�Громади�міста�Ки-

єва)�в�постійне��орист�вання�для�б�дівниц-

тва�житлово�о�б�дин���та��ромадсь�ої�спо-

р�ди�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-26064).

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про внесення змін до пункту 2 рішення Київської міської ради
від 02.02.2006 № 40/3131 «Про передачу Парафії на честь Успіння

Пресвятої Богородиці у Деснянському районі м. Києва 
Української Православної Церкви земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування православної церкви 
на просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 802/802 від 21 липня 2016 року
Розглянувши звернення Парафії на честь Успіння Пресвятої Богородиці у Деснянському районі м. Києва

Української Православної Церкви від 11.06.2010, відповідно до статей 9, 92 Земельного кодексу України, стат%
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про оренду землі»
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Внести�зміни�до�п�н�т��2�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�02.02.2006�№ 40/3131

«Про�передач��Парафії�на�честь�Успіння�Прес-

вятої�Бо�ородиці���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�православної�цер�ви�на�просп.

Генерала�Ват�тіна���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»,�а�саме:

- слово�«Передати»�замінити�словом�«Нада-

ти»;

- слова�та�цифри�«��дов�остро�ов��оренд�

на�10�ро�ів»�замінити�словами�«в�постійне��о-

рист�вання»�(справа�А-19692).

2.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�оренди

земельної�ділян�и�від�13.04.2006�№ 66-6-00352

з�момент��державної�реєстрації�Парафії�на�честь

Успіння�Пресвятої�Бо�ородиці���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�-

ви�права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою,�площею�0,3741��а�на�просп.�Генера-

ла�Ват�тіна���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва

(�адастровий�номер�8000000000:66:034:0171)

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Дружині Тетяні Григорівні у пров. Залежному у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 830/830 від 21 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Дружині Тетяні Григорівні у пров. Залежному у Голосіївському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне%
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�Др�жині�Тетяні�Гри�орівні���пров.

Залежном����Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,07��а�(земельна�ділян-

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

мади�міста�Києва)���власність�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-25427).

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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки державній установі 

«Національний науковий центр радіаційної 
медицини Національної академії 

медичних наук України» для експлуатації, обслуговування 
існуючих корпусів на просп. Перемоги, 119%121 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 843/843 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван%
ня земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
Київська міська рада

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

відведення�земельної�ділян�и�площею�7,3113

�а�(�адастровий�номер�8000000000:75:177:0022)

державній��станові�«Національний�на��овий

центр�радіаційної�медицини�Національної�а�а-

демії�медичних�на���У�раїни»�для�е�спл�ата-

ції,�обсл��ов�вання�існ�ючих��орп�сів�на�просп.

Перемо�и,�119-121���Святошинсь�ом��райо-

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

лової� та� �ромадсь�ої� заб�дови,� справа�
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Д-5090,�заява�ДЦ�№ 01104-000195802-014

від�09.12.2015).

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 № 34 у 3%му мікрорайоні 
жилого масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва 

комунальному підприємству з питань будівництва житлових 
будинків «Житлоінвестбуд%УКБ» для будівництва блоку 

побутового обслуговування
Рішення Київської міської ради № 806/806 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 79%1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про зем%
леустрій», 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 клопотання комунального підприємства з питань будівництва
житлових будинків «Житлоінвестбуд%УКБ» від 14.09.2015 № К%25426 та технічну документацію із землеуст%
рою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�технічн��до��ментацію�із�земле-

�строю� щодо� поділ�� земельної� ділян�и�

площею� 0,5510� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:147:0042)�ділян�а�№ 34���3-м�

мі�рорайоні�жило�о�масив��Позня�и���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва��ом�нальном��підприєм-

ств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів

«Житлоінвестб�д-УКБ»�для�б�дівництва�бло��

поб�тово�о�обсл��ов�вання�на�дві�земельні�ді-

лян�и�площами�0,4060��а�та�0,1450��а�(�ате�о-

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

заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01005-000195745-014

від�08.12.2015,�справа�А-22006):

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 внесення змін до рішення Київської міської ради від
23.07.2015 № 908/1772 «Про поділ земельної ділянки, 
що перебуває в оренді обслуговуючого кооперативу 

садово%дачного товариства «СТАДНЕ» для ведення колективного
садівництва в мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі 

міста Києва та передачі громадянам, членам обслуговуючого 
кооперативу садово%дачного товариства «СТАДНЕ» у приватну

власність земельних ділянок для ведення колективного 
садівництва у Дарницькому районі міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 804/804 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законо%
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», враховуючи заяву обслуговуючого коопе%
ративу садово%дачного товариства «СТАДНЕ» від 01.02.2016 № 08/1532, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�23.07.2015�№ 908/1772�«Про�по-

діл�земельної�ділян�и,�що�переб�ває�в�оренді

обсл��ов�ючо�о��ооператив��садово-дачно�о

товариства�«СТАДНЕ»�для�ведення��оле�тивно-

�о�садівництва�в�мі�рорайоні�Осо�ор�и���Дар-

ниць�ом��районі�міста�Києва�та�передачі��ро-

мадянам,�членам�обсл��ов�ючо�о��ооперати-

в��садово-дачно�о�товариства�«СТАДНЕ»���при-

ватн��власність�земельних�діляно��для�веден-

ня��оле�тивно�о�садівництва���Дарниць�ом�

районі�міста�Києва»,�а�саме:

— ��третьом��абзаці�п�н�т��4�замінити�циф-

ри�та�слова�«39,6329�(тридцять�дев’ять�цілих�і

шість�тисяч�триста�двадцять�дев’ять�десяти-

тисячних)�на�цифри�та�слова�«39,6393�(три-

дцять�дев’ять�цілих�і�шість�тисяч�триста�дев’я-

носто�три�десятитисячних)»;

- ��п’ятом��абзаці�п�н�т��4�замінити�цифри

«8000000000:96:002:0029 —�0,1199»�на�циф-

ри�«8000000000:96:002:0029 —�0,1200»;

- ��п�н�ті�6�замінити�цифри�«31,5071»�на�циф-

ри�«31,5007»�(справа�№�А-22295).

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 у 2%му 

мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому 
районі м. Києва публічному акціонерному 

товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» 
для будівництва житлових будинків та об’єктів 

соціально%побутового призначення, комплексного 
благоустрою території для суспільних потреб

Рішення Київської міської ради № 810/810 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 79%1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про зем%

леустрій», 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 клопотання публічного акціонерного товариства «Холдинго%
ва компанія «Київміськбуд» від 27.04.2015 № К%24747 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�технічн��до��ментацію�із�земле-

�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и�площею

13,6702� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:146:0029)���2-м��мі�рорайоні

житлово�о�масив��Позня�и���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�п�блічном��а�ціонерном��товариств�

«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»�для�б�дів-

ництва�житлових�б�дин�ів�та�об’є�тів�соціально-

поб�тово�о�призначення,��омпле�сно�о�бла�о�ст-

рою�території�для�с�спільних�потреб�на�одинад-

цять�земельних�діляно��площами�3,5825��а,

0,0169��а,�0,0521��а,�0,0081��а,�3,8407��а,�1,0066

�а,�0,6027��а,�0,1287��а,�0,0281��а,�4,2702��а�та

0,1336��а�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови,�справа�А-21695).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання згоди на розроблення 
технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної 
медико%санітарної допомоги № 2 

Солом’янського району 
м. Києва на просп. Червонозоряному, 2 

у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування будівель лікарні

Рішення Київської міської ради № 814/814 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

поділу земельної ділянки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико%санітар%
ної допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва на просп. Червонозоряному, 2 у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 79%1 Земельного кодексу України, статтею 56 Закону
України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що%
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�з�од��на�розроблення�технічної

до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��зе-

мельної�ділян�и��ом�нальном��не�омерційно-

м��підприємств��«Центр�первинної�меди�о-са-

нітарної�допомо�и�№ 2»�Солом’янсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�на�просп.�Червонозоряном�,�2��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�площею�0,7303

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�лі�арні,�я�а

переб�ває�в�постійном���орист�ванні�полі�лі-

ні�и�№ 2�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва�на

підставі�державно�о�а�та�на�право�постійно�о

�орист�вання�земельною�ділян�ою�від�21.11.2011

№ 06-9-00140,�з�ідно�з�планом-схемою�(до-

дато��до�рішення)�(К-26270).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про передачу громадянину 
Васильченку Олександру Миколайовичу 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування виробничо%складської 

будівлі на вул. Павла Дибенка, 4%6 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 751/751 від 14 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��ромадянин��Ва-

сильчен���Оле�сандр��Ми�олайович��для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничо-с�лад-

сь�ої�б�дівлі�на�в�л.�Павла�Дибен�а,�4-6�в�Обо-

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

землі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер-

�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначення,�спра-

ва�Д-7585,�заява�ДЦ�№ 01025-212110-014�від

27.05.2016).

2.�Передати��ромадянин��Васильчен���Оле�-

сандр��Ми�олайович�,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�15�ро�ів�зе-

мельн��ділян���площею�0,1738��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:78:029:0007,�витя��з

Державно�о�земельно�о��адастр��№�НВ-

8000293112016)�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�виробничо-с�ладсь�ої�б�дівлі�на�в�л.

Павла�Дибен�а,�4-6�в�Оболонсь�ом��районі�

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

риторіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з�на-

б�ттям�права�власності�на�нер�хоме�майно�(до-

�овір���півлі-продаж��від�23.03.2011№ 839).

3.�Громадянин��Васильчен���Оле�сандр�

Ми�олайович�:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

від�29.03.2016�№ 4255/0/12/19-16,�Головно�о

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

20.04.2016�№ 226/41-16.

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�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

ня�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�о-

нодавством�У�раїни.

4.�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.

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

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

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

земле�орист�вання.

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

відповідальністю «Прайм будінвест» на вул. Кіквідзе, 10%а 
у Печерському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративної будівлі
Рішення Київської міської ради № 642/642 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Прайм будінвест» на вул. Кіквідзе, 10%а у Печер%
ському 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 дер%
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само%
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

ністю�«Прайм�б�дінвест»�на�в�л.�Кі�відзе,�10-

а���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,11��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�оренд��на�15�ро�ів�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�адміністративної�б�дівлі�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25759).

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 державному 

підприємству «Антонов» на вул. Академіка Туполєва, 3 
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд ДНЗ № 229
Рішення Київської міської ради № 640/640 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки державному підприємству «Антонов» на вул. Академіка Туполєва, 3 у Святошинському райо%
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 роз%
ділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак%
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

�и�державном��підприємств��«Антонов»�на�

в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�3���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,92

�а�(земельна�ділян�а�державної�власності)�в

постійне��орист�вання�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�ДНЗ�№ 229

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

(К-25594).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

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

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 551/551 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському районі м. Києва
та додані документи, враховуючи те, що відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України
відсутня згода землекористувача (архівна довідка Києво%Святошинської районної державної адміністрації
від 30.09.1997 № 494), та зважаючи на категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мік%
рорайону «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими
вони користуються, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду%
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

р�д�(К-26106).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Дніпровського району м. Києва 

на вул. Петра Вершигори, 9%г у Дніпровському районі 
м. Києва для облаштування скверу

Рішення Київської міської ради № 482/482 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 Дніпровського району м. Ки%
єва на вул. Петра Вершигори, 9%г у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями
9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра%

їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Дніпровсь�о�о�район�

м.�Києва�на�в�л.�Петра�Верши�ори,�9-����Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,48��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва)�в

постійне��орист�вання�для�облашт�вання�с�ве-

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

ня)�(К-25459).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Деснянського району м. Києва 

на перетині вулиць Миколи Закревського та Марини Цвєтаєвої 
у Деснянському районі м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених зон і зелених насаджень, 
експлуатації та обслуговування території скверу
Рішення Київської міської ради № 483/483 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва
на перетині вулиць Миколи Закревського та Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва та додані доку%
менти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час%
тини 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�перетині�в�лиць�Ми�оли�За�рев-

сь�о�о�та�Марини�Цвєтаєвої���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�2,38��а

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

риторіальної��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�вер��з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25409).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського
району м. Києва на вул. Градинській, 2, 4 у Деснянському районі

м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених
насаджень та обслуговування території скверу

Рішення Київської міської ради № 484/484 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. Градинській, 2, 4 у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За%
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��три-

манню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Градинсь�ій,�2,�4��

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

площею�0,60��а�(земельна�ділян�а��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва)�в�постійне��орист�вання�для��триман-

ня�та�бла�о�строю�зелених�зон�і�зелених�на-

саджень�та�обсл��ов�вання�території�с�вер�

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

ня)�(К-20653).

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 державному 

підприємству «Антонов» на вул. Академіка Туполєва, 5%а 
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд гуртожитку № 2

Рішення Київської міської ради № 488/488 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки державному підприємству «Антонов» на вул. Академіка Туполєва, 5%а у Святошинському
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 України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер%
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

державном��підприємств��«Антонов»�на�в�л.

А�адемі�а�Т�полєва,�5-а���Святошинсь�ом��райо-
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ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,22��а�(зе-

мельна�ділян�а�державної�власності)�в�постій-

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

вання�б�дівель�і�спор�д���ртожит���№ 2�з�ідно

з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25595).

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 
державному підприємству «Антонов» 

на вул. Депутатській, 7 у Святошинському 
районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд гуртожитку № 3
Рішення Київської міської ради № 489/489 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки державному підприємству «Антонов» на вул. Депутатській, 7 у Святошинському 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
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�державном��підприємств��«Антонов»�на

в�л.�Деп�татсь�ій,�7���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,32��а�(земель-

на�ділян�а�державної�власності)�в�постійне��о-

рист�вання�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівель�і�спор�д���ртожит���№ 3�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25593).

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 державному 
підприємству «Антонов» на 

просп. Перемоги, 89%б у Святошинському 
районі м. Києва для обслуговування 

та експлуатації існуючого будинку для приїжджих
Рішення Київської міської ради № 490/490 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки державному підприємству «Антонов» на просп. Перемоги, 89%б у Святошинському 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
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�державном��підприємств��«Антонов»�на

просп.�Перемо�и,�89-б���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києві�орієнтовною�площею�0,09��а�(зе-

мельна�ділян�а�державної�власності)�в�постій-

не��орист�вання�для�обсл��ов�вання�та�е�с-

пл�атації�існ�ючо�о�б�дин���для�приїжджих�з�ід-

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

26221).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Скурській Світлані 
Петрівні на вул. Весняній, 32%б 

у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 494/494 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Скурській Світлані Петрівні на вул. Весняній, 32%б у Голосіївському районі м. Ки%
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне%
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�С��рсь�ій�Світлані�Петрівні

на�в�л.�Весняній,�32-б���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,04��а�(земель-

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

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

дівництва�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-24051).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину Матвієнку
Олександру Ігоровичу на вул. Шевченка, 22%г у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 501/501 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Матвієнку Олександру Ігоровичу на вул. Шевченка, 22%г у Дарницькому райо%
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому%
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Матвієн���Оле�сандр��І�о-

рович��на�в�л.�Шевчен�а,�22-����Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,07��а

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

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-24066).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішеня�по-

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Вєдєрніковій
Олені Павлівні у пров. Сквирському, 1 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 503/503 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Вєдєрніковій Олені Павлівні у пров. Сквирському, 1 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�Вєдєрні�овій�Олені�Павлівні

��пров.�С�вирсь�ом�,�1���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,04��а�(земель-

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

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

дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25682).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

Костогризу Костянтину Анатолійовичу на вул. Вітавській, 41%б 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 504/504 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Костогризу Костянтину Анатолійовичу на вул. Вітавській, 41%б у Голосіївсько%
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду%
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

�ромадянин��Косто�риз��Костянтин��Анатолі-

йович��на�в�л.�Вітавсь�ій,�41-б���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,02

�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�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-24359).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Дибі Лесі 

Олександрівні на вул. Садовій, 51%а, діл. 1%ж у Дарницькому
районі м. Києва для ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 505/505 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Дибі Лесі Олександрівні на вул. Садовій, 51%а, діл. 1%ж у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

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

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

лян�и��ромадянці�Дибі�Лесі�Оле�сандрівні�на�в�л.

Садовій,�51-а,�діл.�1-ж���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05��а�(земель-

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

ної��ромади�міста�Києва)���власність�для�ве-

дення��оле�тивно�о�садівництва�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-24457).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

Валерію Вікторовичу на вул. 52%й Садовій, діл. 57 у Дарницькому
районі м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 506/506 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Згонніку Валерію Вікторовичу на вул. 52%й Садовій, діл. 57 у Дарницькому райо%
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому%
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

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

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

лян�и��ромадянин��З�онні���Валерію�Ві�торо-

вич��на�в�л.�52-й�Садовій,�діл.�57���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05

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

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

для�ведення�садівництва�з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-25302).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Грінченко 

Світлані Іванівні на вул. Новикова%Прибоя, 24%г в Оболонському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 507/507 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Грінченко Світлані Іванівні на вул. Новикова%Прибоя, 24%г в Оболонському райо%
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому%
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

�ромадянці�Грінчен�о�Світлані�Іванівні�на�в�л.

Нови�ова-Прибоя,�24-��в�Оболонсь�ом��райо-

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

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

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

дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(№�К-25986).

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

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

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

земле�орист�вання

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

Лахну Анатолію Володимировичу на вул. 9%й Луговій, діл. 1 
у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

колективного садівництва
Рішення Київської міської ради № 508/508 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Лахну Анатолію Володимировичу на вул. 9%й Луговій, діл. 1 у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра%
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко%
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

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

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

лян�и��ромадянин��Лахн��Анатолію�Володи-

мирович��на�в�л.�9-й�Л��овій,�діл.�1���Дар-

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

щею�0,08��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва)���власність�для�ведення��оле�тивно�о�са-

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

до�рішення)�(К-25478).

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

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

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

земле�орист�вання

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Левадній Ларисі

Олександрівні на вул. Сажина, 12%б у Подільському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 509/509 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Левадній Ларисі Олександрівні на вул. Сажина, 12%б у Подільському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�Левадній�Ларисі�Оле�сан-

дрівні�на�в�л.�Сажина,�12-б���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,07��а�(зе-

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

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-23168).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Пігулевській 
Даніелі Владиславівні на вул. Березневій, 40%з у Дарницькому

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

Рішення Київської міської ради № 510/510 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Пігулевській Даніелі Владиславівні на вул. Березневій, 40%з у Дарницькому райо%
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому%
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�Пі��левсь�ій�Даніелі�Владисла-

вівні�на�в�л.�Березневій,�40-з���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,04��а

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

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22368).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

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

Павловичу на вул. Садовій, 73%а, діл. 236%а у Дарницькому 
районі м. Києва для ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 521/521 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель%

ної ділянки громадянину Лещуку Юрію Павловичу на вул. Садовій, 73%а, діл. 236%а у Дарницькому районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле%
устрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Лецю
Олександру Анатолійовичу на вул. Ватутіна у Солом’янському

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого бу%
динку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 527/527 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Лецю Олександру Анатолійовичу на вул. Ватутіна у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодек%
су України відсутня згода землекористувача (наказ радгоспу «Совки» від 30.09.91 № 261), зважаючи на кате%
горичну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016
№ 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими користуються мешканці мікрорайону Жуля%
ни, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне%
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

земельної�ділян�и��ромадянин��Лецю�Оле�-

сандр��Анатолійович��на�в�л.�Ват�тіна���Соло-

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-23231).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

лян�и��ромадянин��Лещ����Юрію�Павлович��на

в�л.�Садовій,�73-а,�діл.�236-а���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,03��а

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

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

ведення��оле�тивно�о�садівництва�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-23151).

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 додаток до рішення Київської міської ради
від 17.09.2009 № 278/2347 «Про приватизацію земельних ділянок

для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд у Голосіївському районі 

м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 800/800 від 21 липня 2016 року

У зв’язку з технічною помилкою та враховуючи звернення громадян Максименко Т. О., Максименко О. М.
та Терещенко О. М. від 20.01.2016, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�17.09.2009�№ 278/2347

«Про�приватизацію�земельних�діляно��для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�житлових�б�дин-

�ів,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���Голосі-

ївсь�ом��районі�м.�Києва»,�а�саме:

— назв���рафи�2�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:�

«�од�/��адастровий�номер�земельних�діляно�»;

— в�одинадцятій�позиції���др��ій��рафі�циф-

ри�та�зна�и�«82:414:001»�замінити�цифрами�та

зна�ами�«8000000000:82:414:0134»�(справа�№

А-22296).

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 погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки на вул. Берковецькій, 10 

у Святошинському районі м. Києва товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«Торговий дім «Українські консерви» 
для експлуатації та обслуговування бази по виробництву 

продуктів харчування
Рішення Київської міської ради № 808/808 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 технічну доку?
ментацію 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� 0,9253� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:489:0005)�на�в�л.�Бер�овець-

�ій,�10���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�то-

вариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Тор-

�овий�дім�«У�раїнсь�і��онсерви»�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�бази�по�виробництв�

прод��тів�харч�вання�на�дві�земельні�ділян�и�пло-

щами�0,6373��а�та�0,2880��а�(справа�А-22072,

заява� ДЦ� № 01309-000205384-014� від

24.03.2016).

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 дитячо?юнацькій спортивній школі «Старт» 
земельної ділянки для експлуатації стадіону 

на бульв. Олексія Давидова, 10?12 у Дніпровському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 733/733 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк?
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про?
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�дитячо-юнаць-

�ій�спортивній�ш�олі�«Старт»�для�е�спл�ата-

ції�стадіон��на�б�льв.�Оле�сія�Давидова,�10-

12���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель —�землі�ре�реаційно�о�призна-

чення,�справа�№�Д-7103).

2.�Надати�дитячо-юнаць�ій�спортивній�ш�о-

лі�«Старт»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-

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

н��ділян���площею�1,8549��а�(�адастровий

номер�8000000000:63:082:0024)�для�е�спл�-

атації�стадіон��на�б�льв.�Оле�сія�Давидова,�10-

12���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Дитячо-юнаць�ій�спортивній�ш�олі�«Старт»:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

від�20.12.2013�№ 21677/0/12-1/19-13�та�Го-

ловно�о��правління�Держзема�ентства���м.�Ки-

єві�від�19.05.2015�№ 19-26-0.3-7047/2-15.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

вор��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��,�визначе-

ном��за�онодавством�У�раїни.

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

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

ною�ділян�ою���поряд��,�встановленом��За-

�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�ре-

чових�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�-

вання�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

ри�та�земле�орист�вання.
Київсь�ий	місь�ий	�олова	

В.	Клич�о

Про приватизацію громадянці 
Давиденко Антоніні Григорівні земельної ділянки 

для обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Івана Франка, 8 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 448/448 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При?

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь?
ної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ді?
лянки 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�Давиден�о�Антоніні�Гри�орівні�для

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Івана�Фран�а,

8���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

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

б�дови,�справа�№�П-9191).

2.�Передати��ромадянці�Давиден�о�Антоні-

ні�Гри�орівні���приватн��власність�земельн��ді-

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

8000000000:90:026:0006)�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.�Івана

Фран�а,�8���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Давиден�о�Антоніні�Гри�о-

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�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.

3.4.�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�ва-

ти�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�-

хоме�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.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Добровіцькій Галині Григорівні та Карачевській Олені Леонідівні

для обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Гомельській, 17/10 у Подільському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 446/446 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому?
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра?
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель?
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

земле�строю�щодо�встановлення�(віднов-

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

місцевості)�Добровіць�ій�Галині�Гри�орівні

та�Карачевсь�ій�Олені�Леонідівні�для�обсл�-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Гомельсь�ій,�17/10

��Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

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

б�дови,�П-9162).

2.�Передати��ромадянам�Добровіць�ій�Га-

лині�Гри�орівні�та�Карачевсь�ій�Олені�Лео-

нідівні���спільн��част�ов��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0871��а�(�адастровий

номер�8000000000:85:471:0013)�із�земель

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

мади�міста�Києва�для�обсл��ов�вання�жило-

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

на�в�л.�Гомельсь�ій,�17/10���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва�з�розподілом�часто����пра-

ві�спільної�част�ової�власності�на�вищеза-

значен��земельн��ділян��,�а�саме:

— част�а��ромадян�и�Добровіць�ої�Гали-

ни�Гри�орівни —�3/5�від�0,0871��а;

— част�а��ромадян�и�Карачевсь�ої�Олени

Леонідівни —�2/5�від�0,0871��а.

3.�Громадянам�Добровіць�ій�Галині�Гри-

�орівні�та�Карачевсь�ій�Олені�Леонідівні:

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

мельної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті

91�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначе-

ном��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

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

ством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�-

вати�в��становленом��поряд��.

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

трації�права�власності�на�земельн��ділян��

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

«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�ів�земельної�ділян-

�и,�що�право�власності�на�землю�може�б�ти

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

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

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

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

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

т�ри�та�земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
10 ñåðïíÿ 2016 ð.
¹85(4855)

8

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

Косенку Сергію Олександровичу на вул. Передовій, 45?д 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 831/831 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?

мельної ділянки громадянину Косенку Сергію Олександровичу на вул. Передовій, 45?д у Голосіївському райо?
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому?
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянин��Косен���Сер�ію�Оле�сан-

дрович��на�в�л.�Передовій,�45-д���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,07��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва)��

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

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

р�д�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-25381).

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 приватизацію громадянці Жиленко Ользі Олександрівні 
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Гречаному, 9 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 447/447 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При?

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь?
ної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ді?
лянки 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�Жилен�о�Ользі�Оле�сандрівні�для

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Гречаном�,�9��

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

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

дови,�справа�№�П-8898).

2.�Передати��ромадянці�Жилен�о�Ользі�Оле�-

сандрівні���приватн��власність�земельн��ділян-

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

8000000000:90:275:0037)�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.�Гречано-

м�,�9���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Жилен�о�Ользі�Оле�сандрів-

ні:

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�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.

3.4.�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�ва-

ти�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�-

хоме�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.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Шульзі Антоніні Максимівні 

та Аненкову Олександру Олександровичу для обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Івана Дубового, 19 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 449/449 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому?
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра?
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель?
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянам�Ш�льзі�Антоніні�Ма�симівні�та

Анен�ов��Оле�сандр��Оле�сандрович��для�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Івана�Д�бово�о,�19��

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

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

дови,�справа�П-9152).

2.�Передати��ромадянам�Ш�льзі�Антоніні

Ма�симівні�та�Анен�ов��Оле�сандр��Оле�сан-

дрович����спільн��част�ов��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0667��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:66:221:0018)�для�обсл��ов�-

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

і�спор�д�на�в�л.�Івана�Д�бово�о,�19���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�з�розподілом�часто���

праві�спільної�част�ової�власності�на�вищеза-

значен��земельн��ділян��,�а�саме:

— част�а��ромадян�и�Ш�ль�и�Антоніни�Ма�-

симівни —�82/100�від�0,0667��а;

— част�а��ромадянина�Анен�ова�Оле�сан-

дра�Оле�сандровича —�18/100�від�0,0667��а.

3.�Громадянам�Ш�льзі�Антоніні�Ма�симівні

та�Анен�ов��Оле�сандр��Оле�сандрович�:

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

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�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�-

хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�ів�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.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Ткачову Миколі Миколайовичу 

та Перебийніс Олександрі Павлівні для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Сосновій, 40 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 450/450 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому?
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра?
їні» та розглянувши технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на?
турі (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�Т�ачов��Ми�олі�Ми�олайович��та

Перебийніс�Оле�сандрі�Павлівні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

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

40���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови,�справа�П-9363).

2.�Передати��ромадянам�Т�ачов��Ми�олі�Ми-

�олайович��та�Перебийніс�Оле�сандрі�Павлів-

ні���спільн��част�ов��власність�земельн��ділян-

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

8000000000:90:096:0031)�із�земель��ом�наль-

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

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

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

на�в�л.�Сосновій,�40���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�з�розподілом�часто����праві�спільної

част�ової�власності�на�вищезазначен��земель-

н��ділян��,�а�саме:

— част�а��ромадянина�Т�ачова�Ми�оли�Ми-

�олайовича —�1/2�від�0,1000��а;

— част�а��ромадян�и�Перебийніс�Оле�сан-

дри�Павлівни —�1/2�від�0,1000��а.

3.�Громадянам�Т�ачов��Ми�олі�Ми�олайо-

вич��та�Перебийніс�Оле�сандрі�Павлівні:

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

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�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�-

хоме�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.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Київському міському психоневрологічному диспансеру № 4 
на вул. Виборзькій, 95 у Солом’янському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 451/451 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельної ділянки Київському міському психоневрологічному диспансеру № 4 на вул. Виборзькій, 95 у Соло?
м’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, За?
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер?
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само?
врядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�Київсь�ом��місь�ом��психоневроло�іч-

ном��диспансер��№ 4�на�в�л.�Виборзь�ій,�95
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��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,36��а�(земельна�ділян�а��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва)�в�постійне��орист�вання�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

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

25272).

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

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

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

ри�та�земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки управлінню освіти 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 
у 4?му мікрорайоні жилого масиву Позняки, діл. 36?б 

в Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації 
та обслуговування дитячого дошкільного закладу

Рішення Київської міської ради № 452/452 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?

мельної ділянки управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у 4?му мік?
рорайоні жилого масиву Позняки, діл. 36?б в Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��правлінню�освіти�Дарниць�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації���4-м��мі�-

рорайоні�жило�о�масив��Позня�и,�діл.�36-б�в

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

щею�1,37��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист�вання�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�дитячо�о�дош�іль-

но�о�за�лад��з�ідно�з�планом-схемою�(дода-

то��до�рішення)�(К-25652).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки управлінню освіти 

Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації
на бульв. Івана Лепсе, 81?а у Солом’янському районі м. Києва

для будівництва дитячого дошкільного закладу
Рішення Київської міської ради № 453/453 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельної ділянки управлінню освіти Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації на бульв. Іва?
на Лепсе, 81?а у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельно?
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз?
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра?
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��правлінню�освіти�Солом’янсь�ої�район-

ної�в�м.�Києві�державної�адміністрації�на�б�льв.

Івана�Лепсе,�81-а���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�1,04��а�(земель-

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

ної��ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�-

вання�для�б�дівництва�дитячо�о�дош�ільно�о

за�лад��з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-26266).

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 приватному підприємству

«Правен» на вул. Боженка, 2, вул. Леніна, 2 у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничих

та адміністративно?побутових приміщень
Рішення Київської міської ради № 455/455 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельної ділянки приватному підприємству «Правен» на вул. Боженка, 2, вул. Леніна, 2 у Деснянському райо?
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду?
вання в Україні», Київська міська рада  

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

приватном��підприємств��«Правен»�на�в�л.�Бо-

жен�а,�2,�в�л.�Леніна,�2���Деснянсь�ом��районі�м.

Києва�орієнтовною�площею�0,32��а�(земельна

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

�ромади�міста�Києва)�в�оренд��на�10�ро�ів�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничих�та�ад-

міністративно-поб�тових�приміщень�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-25938).

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 «РЕСПЕКТАЛ» на вул. Кулібіна, 11?а 
у Святошинському районі м. Києва для обслуговування 

та експлуатації адміністративних та складських приміщень 
існуючих будівель

Рішення Київської міської ради № 456/456 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСПЕКТАЛ» на вул. Кулібіна, 11?а у Святошин?
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са?
моврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

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

ністю�«РЕСПЕКТАЛ»�на�в�л.�К�лібіна,�11-а��

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

площею�0,27��а�(земельна�ділян�а��ом�наль-

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

єва)�в�оренд��на�10�ро�ів�для�обсл��ов�вання

та�е�спл�атації�адміністративних�та�с�ладсь�их

приміщень�існ�ючих�б�дівель�з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-25576).

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 

приватному підприємству «ВЕЛЕНА», товариству з додатковою
відповідальністю «Київське виробниче об’єднання 

«Медапаратура» на просп. Московському, 21 
в Оболонському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування виробничої будівлі ангару
Рішення Київської міської ради № 457/457 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельної ділянки приватному підприємству «ВЕЛЕНА», товариству з додатковою відповідальністю «Київське
виробниче об’єднання «Медапаратура» на просп. Московському, 21 в Оболонському районі м. Києва та до?
дані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне?
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�приватном��підприємств��«ВЕЛЕНА»,

товариств��з�додат�овою�відповідальністю

«Київсь�е�виробниче�об’єднання�«Медапара-

т�ра»�на�просп.�Мос�овсь�ом�,�21�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва)�в

оренд��на�15�ро�ів�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�виробничої�б�дівлі�ан�ар��з�ідно�з

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

(К-25867).

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

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

ди�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 

державній установі «Лабораторний центр 
на залізничному транспорті 

Держсанепідслужби України» на площі Вокзальній, 1?б 
у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративного будинку
Рішення Київської міської ради № 458/458 від 30 червня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельної ділянки державній установі «Лабораторний центр на залізничному транспорті Держсанепідслужби
України» на площі Вокзальній, 1?б у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат?
тями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому?
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�державній��станові�«Лабораторний�центр

на�залізничном��транспорті�Держсанепідсл�ж-

би�У�раїни»�на�площі�Во�зальній,�1-б���Соло-

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

щею�0,08��а�(земельна�ділян�а�державної�влас-

ності)�в�постійне��орист�вання�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�адміністративно�о�б�-

дин���з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-26070).

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

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

ди�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»

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,
а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 95/95 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе?

мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної

�рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:88:147:0001)�площею

3,0986��а�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�тор�овельно-розважально�о��ом-

пле�с�,��онцертно�о�зал�,��отелю�та�підзем-

но�о�пар�ін���на�в�л.�Злато�стівсь�ій,�11,�просп.

Перемо�и,�6,�8,�8�(літ.�А),�8�(літ.�Б)���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва,�що�підля�ає�прода-

ж��приватном��а�ціонерном��товариств��«НЕСТ-

ХАННЕР»�(справа�№�Є-1222).

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 поновлення Українській спілці ветеранів Афганістану 
(воїнів?інтернаціоналістів) договору оренди земельної ділянки
для будівництва житлово?офісного комплексу з вбудованими 

та прибудованими приміщеннями і підземним паркінгом 
на вул. Михайла Драгомірова, 2?а у Печерському районі

м. Києва (зі змінами)
Рішення Київської міської ради № 106/106 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання Української спілки
ветеранів Афганістану (воїнів?інтернаціоналістів) від 08.11.2013 № КОП?0108, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�09.12.2003�№ 82-6-00130

(із�змінами)�площею�0,7748��а�(�адастровий

номер�8000000000:82:244:0193),���ладений

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�У�раїнсь�ою

спіл�ою�ветеранів�Аф�аністан��(воїнів-інтерна-

ціоналістів)�на�підставі�п�н�т��43�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�10.07.2003�№ 638/798

«Про�надання�і�вил�чення�земельних�діляно�

та�припинення�права��орист�вання�землею»

(справа�А-20949).

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

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

ної�ділян�и�від�09.12.2003�№ 82-6-00130�(із

змінами),�підля�ає�приведенню���відповідність

до�норм�за�онодавства.

3.�У�раїнсь�ій�спілці�ветеранів�Аф�аністан�

(воїнів-інтернаціоналістів)���місячний�термін

надати�до�Департамент��земельних�рес�рсів�ви-

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

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

ти,�визначені�за�онодавством,�для���ладання

додат�ової���оди�про�поновлення�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�09.12.2003�№ 82-

6-00130�(із�змінами).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки державному підприємству

«Виробниче об’єднання «Київприлад» на вул. Гарматній, 8 
у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування 

та експлуатації котельні?корпусу № 11
Рішення Київської міської ради № 67/67 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельної ділянки державному підприємству «Виробниче об’єднання «Київприлад» на вул. Гарматній, 8 у Со?
лом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України,
пунктами 4, 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 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

ділян�и�державном��підприємств��«Вироб-

ниче�об’єднання�«Київприлад»�на�в�л.�Гар-

матній,�8���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,27��а�(земель-

на�ділян�а�державної�власності)�в�постійне

�орист�вання�для�обсл��ов�вання�та�е�с-

пл�атації��отельні-�орп�с��№ 11�з�ідно�з

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

(К-22095).

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 спеціалізованій

загальноосвітній школі I — III ступенів № 305 з поглибленим
вивченням іноземної мови на вул. Леніна, 53 у Дарницькому
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель

Рішення Київської міської ради № 75/75 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?

мельної ділянки спеціалізованій загальноосвітній школі I — III ступенів № 305 з поглибленим вивченням іно?
земної мови на вул. Леніна, 53 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За?
кону 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�спеціалізованій�за�альноосвітній�ш�олі

I —�III�ст�пенів�№ 305�з�по�либленим�вивчен-

ням�іноземної�мови�на�в�л.�Леніна,�53���Дар-

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

щею�3,71��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

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

обсл��ов�вання�б�дівель�з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-21232).

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 загальноосвітньому

навчальному закладу «Київська інженерна гімназія» 
на вул. Княжий Затон, 12?а у Дарницькому районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівель закладу
Рішення Київської міської ради № 77/77 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельної ділянки загальноосвітньому навчальному закладу «Київська інженерна гімназія» на вул. Княжий За?
тон, 12?а у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодек?
су України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до де?
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 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�за�альноосвітньом��навчальном��за�ла-

д��«Київсь�а�інженерна��імназія»�на�в�л.�Кня-

жий�Затон,�12-а���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�2,55��а�(земельна�ді-

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

�ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�ван-

ня�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель

за�лад��з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-21240).

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 школі — дитячому садку 
I ступеня «Веселка» імені Тимофія Лубенця на вул. Урлівській, 3?г

у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування будівель закладу

Рішення Київської міської ради № 78/78 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?

мельної ділянки школі — дитячому садку I ступеня «Веселка» імені Тимофія Лубенця на вул. Урлівській, 3?г у
Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України,
пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 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�ш�олі —�дитячом��сад���I�ст�пеня�«Ве-

сел�а»�імені�Тимофія�Л�бенця�на�в�л.�Урлів-

сь�ій,�3-����Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,92��а�(земельна�ділян�а

державної�власності)�в�постійне��орист�вання

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель

за�лад��з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-21277).

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 Київському будинку вчених

Національної академії наук України на вул. Володимирській,
45?а у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд
Рішення Київської міської ради № 81/81 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельної ділянки Київському будинку вчених Національної академії наук України на вул. Володимирській, 
45?а у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодек?
су України, пунктами 4, 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до де?
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 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�Київсь�ом��б�дин���вчених�Національ-

ної�а�адемії�на���У�раїни�на�в�л.�Володимир-

сь�ій,�45-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

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

�а�державної�власності)�в�постійне��орист�-

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

дівель�та�спор�д�з�ідно�з�планом-схемою�

(К-20479).

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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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про встановлення надбавки до посадового окладу Каретку В. О.

Розпорядження № 643 від 4 серпня 2016 року
Відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення ре?

жиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, та поста?
нови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання ком?
пенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», враховуючи роз?
порядження Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 19 травня 2016
року № 157ДСК про надання допуску до державної таємниці за формою два:

Встановити��олові�Святошинсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації�Карет��

Володимир��Оле�сандрович��надбав���до�по-

садово�о�о�лад�,�я��та�ом�,�що�відповідно�до

своєї�професійної�діяльності�постійно�працює

з�відомостями,�що�становлять�державн��таєм-

ницю,�в��мовах�режимних�обмежень,���розмі-

рі�15%.

Голова	В.	Клич�о

Про затвердження проекту «Реставрація із пристосуванням 
для сучасного використання велотреку 

на вул. Богдана Хмельницького, 58 та благоустроєм території 
у межах вулиць Богдана Хмельницького, 

Михайла Коцюбинського та В’ячеслава Липинського 
у Шевченківському районі міста Києва»

Розпорядження № 497 від 4 липня 2016 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто?герой Київ» та постано?

ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про?
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

1.�Затвердити�прое�т�«Реставрація�із�пристос�ванням�для�с�часно�о�ви�ористання�велотре-

���на�в�л.�Бо�дана�Хмельниць�о�о,�58�та�бла�о�строєм�території���межах�в�лиць�Бо�дана�Хмель-

ниць�о�о,�Михайла�Коцюбинсь�о�о�та�В’ячеслава�Липинсь�о�о���Шевчен�івсь�ом��районі�міс-

та�Києва»,�врахов�ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд��прое�тної�до��ментації�Державно�о�під-

приємства�«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба���раїнсь�ої

державної�б�дівельної�е�спертизи»�ДП�«У�рдержб�де�спертиза»�від�18�травня�2016�ро���№ 00-

0074-�16/ЦБ,�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва ? реставрація

Ступінь вогнестійкості будинків ? II

Площа ділянки га 1,0615

Площа забудови м2 978,8

Поверховість поверх 1;3

Площа полотна велотреку м2 2166,65

Загальна площа, у тому числі: м2 2487,82

адміністративної будівлі з трибунами м2 1056,23

підземного паркінгу м2 1129,00

кафетерію м2 236,28

громадської вбиральні м2 66,31

Корисна площа, у тому числі: м2 2350,34

адміністративної будівлі з трибунами м2 939,90

підземного паркінгу м2 1120,00

кафетерію м2 224,48

громадської вбиральні м2 65,96

Будівельний об'єм, у тому числі: м3 11237,32

адміністративної будівлі з трибунами м3 4925,50

підземного паркінгу м3 4971,70

кафетерію м3 1039,80

громадської вбиральні м3 300,32

Місткість трибун місце 280

Місткість паркінгу машино(місце 40

Кількість створених робочих місць місце 36

Річна потреба:

води тис. м3 4,245

електричної енергії тис.кВт.год 817,30

теплової енергії Гкал 210,64

Тривалість реставрації місяць 4,0

Загальна кошторисна вартість реставраційних робіт в поточних цінах
станом на 13.05.2016, у тому числі:

тис. грн 81572,305

будівельні роботи тис. грн 53359,913

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 9143,319

інші витрати тис. грн 19069,073

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ),�передбачених�зведеним��ошторисним

розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�замовни��б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�вальних�до��-

ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и���встановленом��поряд��.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова	В.	Клич�о

Про визначення замовника реконструкції об’єктів Київського
зоологічного парку загальнодержавного значення по проспекту

Перемоги, 32 у Шевченківському районі
Розпорядження № 572 від 15 липня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про природно?заповідний фонд
України», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про регулювання містобудівної діяль?
ності» та з метою поліпшення утримання тварин у Київському зоологічному парку загальнодержавного зна?
чення:

1.�Визначити�Київсь�ий�зооло�ічний�пар��за-

�альнодержавно�о�значення�замовни�ом�ре-

�онстр��ції�об’є�тів�Київсь�о�о�зооло�ічно�о

пар���за�альнодержавно�о�значення�по�прос-

пе�т��Перемо�и,�32���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні.

2.�Київсь�ом��зооло�ічном��пар���за�ально-

державно�о�значення:

2.1.�По�одити�питання�ре�онстр��ції�об’є�-

тів�Київсь�о�о�зооло�ічно�о�пар���за�альнодер-

жавно�о�значення�з�Міністерством�е�оло�ії�та

природних�рес�рсів�У�раїни�та�одержати�дозвіл

відповідно�о�ор�ан��охорони���льт�рної�спад-

щини�на�проведення�робіт���встановленом�

поряд��.

2.2.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�підряд-

н��б�дівельн��ор�анізації�відповідно�до�за�о-

нодавства�У�раїни.

2.3.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�об’є�тів,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядни�ами��а-

рантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��а-

рантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�тів.

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

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�надати�в��с-

тановленом��поряд���до�Департамент��е�оно-

мі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�пропозиції�до�про�рам�е�оно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016

рі��та�наст�пні�ро�и�по�об’є�т�,�зазначеном��в

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

4.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�01��вітня�2004�ро���№ 545

«Про�б�дівництво�та�ре�онстр��цію�об’є�тів

Київсь�о�о�зоопар��»;

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�24��р�дня�2004�ро���№ 2350

«Про�внесення�змін�до�розпорядження�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�01.04.2004

№ 545»;

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�16�травня�2012�ро���№ 800

«Про�ре�онстр��цію�та�б�дівництво�об’є�тів

Київсь�о�о�зооло�ічно�о�пар���за�альнодер-

жавно�о�значення».

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова	В.	Клич�о

Про відрядження до м. Берлін 
(Федеративна Республіка Німеччина)

Розпорядження № 601 від 26 липня 2016 року
Відповідно до Указу Президента України від 28 серпня 1993 року № 357/93 «Про службові відрядження за

кордон посадових осіб органів виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 ро?
ку № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон», Порядку направлення
делегацій, здійснення відряджень за кордон у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки?
ївської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року № 407, Міської цільової програми зміцнен?
ня і розвитку міжнародних зв’язків на 2015?2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12
лютого 2015 року № 73/938, на виконання досягнутих між Київським міським головою В. Кличком та Дер?
жавним секретарем Німеччини Р. Бомбою домовленостей про надання Федеральним міністерством транс?
порту та цифрової інфраструктури Німеччини м. Києву снігоприбиральної техніки:

1.�Відрядити�до�м.�Берлін�(Федеративна�Рес-

п�блі�а�Німеччина)���період�з�26�до�29�липня

2016�ро���Баласиновича�Бо�дана�Оле�сандро-

вича —�начальни��відділ��аналітично�о�забез-

печення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

2.�Апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства

забезпечити�Баласиновича�Б.�О.�валютними

�оштами,�а�саме:��оштами�на�проживання�та

добовими�на�весь�час�йо�о�переб�вання�за

�ордоном�(із�розрах�н��,�що�відряджаюча�сто-

рона�забезпеч�є��оштами�на�триразове�хар-

ч�вання,�врахов�ючи,�що�Баласинович�Б.�О.

має�третій�ран��державно�о�сл�жбовця)�з�ід-

но�з��ошторисом,�затвердженим��ерівни�ом

апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції).

З.�Баласинович��Б.�О.���термін�до�5�серпня

2016�ро���надати�Київсь�ом��місь�ом���олові

письмовий�звіт�про�відрядження.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова	В.	Клич�о

Про відпустку Гаряги О. О.
Розпорядження № 621 від 29 липня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу»:

1.�Гарязі�Оле���Оле�сандрович� —��олові

Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації —�по�одити�частин��щорічної

основної�оплач�ваної�відп�ст�и�тривалістю�14

�алендарних�днів�з�01�по�14�серпня�2016�ро-

��.
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2.�Виплатити�Гарязі�О.�О.��рошов��допомо-

���за�2016�рі����розмірі�середньомісячної�заро-

бітної�плати�за�рах�но��фонд��оплати�праці

працівни�ів�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації.

3.�Ви�онання�обов’яз�ів��олови�Шевчен�ів-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації�на�період�відп�ст�и�Гаря�и�О.�О.�з�01

по�14�серпня�2016�ро���по�ласти�на�Андрє-

єва�В.�І.—�першо�о�заст�пни�а��олови�Шев-

чен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації.

Голова	В.	Клич�о

Про відпустку Каретка В. О.
Розпорядження № 622 від 29 липня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу»:

1.�Карет���Володимир��Оле�сандрович� —

�олові�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації —�по�одити�частин�

щорічної�основної�оплач�ваної�відп�ст�и�за

фа�тично�відпрацьований�час�тривалістю�09

�алендарних�днів�з�01�по�09�серпня�2016�ро-

��.

2.�Ви�онання�обов’яз�ів��олови�Святошин-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�на�період�відп�ст�и�Карет�а�В.�О.�з�01�по

09�серпня�2016�ро���по�ласти�на�Г�сєв��Н.�Г.—

заст�пни�а��олови�Святошинсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації.
Голова	В.	Клич�о

Про реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу 
загального типу № 88 Подільського району м. Києва 

на вул. Копилівській, 8
Розпорядження № 630 від 1 серпня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для навчання та виховання
дітей:

1.�Провести�ре�онстр��цію�б�дівлі�дош�іль-

но�о�навчально�о�за�лад��за�ально�о�тип��№ 88

Подільсь�о�о�район��м.�Києва�на�в�л.�Копилів-

сь�ій,�8.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(да-

лі —�КП�«Спецжитлофонд»)�замовни�ом�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�КП�«Спецжитлофонд»���встановленом��по-

ряд��:

3.1.�Визначити��енеральн��прое�тн��та��е-

неральн��підрядн��б�дівельн��ор�анізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тної�до��ментації.

3.3.�Забезпечити�дотримання�за�онодавства

щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

3.4.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�б�дівлі�дош�ільно�о�навчально-

�о�за�лад�,�зазначено�о�в�п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,�обов’яз�ово�передбачити.��мо-

ви�щодо�надання�підрядною�ор�анізацією��а-

рантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��а-

рантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�в

2016�році�б�де�здійснюватися�в�межах�по�аз-

ни�ів,�передбачених�Про�рамою�е�ономічно-

�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�.

5.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о

забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�надати�в��становленом��поряд���до

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

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

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

ційні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про-

�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2017�рі��та�наст�пні�ро�и.

6.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�май-

но�в��становленом��поряд���зарахов�ється�до

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

ди�міста�Києва.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спаси-

б�а�О.�В.
Голова	В.	Клич�о

Про внесення змін до посадового складу комісії 
з вирішення проблемних питань по об’єктах 

незавершеного будівництва та до посадового складу робочої
групи комісії з вирішення проблемних питань 

по об’єктах незавершених будівництвом 
та безхазяйних об’єктах в місті Києві всіх форм власності, 

затверджених розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 18 березня 2015 року № 236 
«Про створення комісії з вирішення проблемних питань 

по об’єктах незавершеного будівництва»
Розпорядження № 631 від 1 серпня 2016 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення роботи комісії з вирішення проблемних питань
по об’єктах незавершеного будівництва та робочої групи комісії з вирішення проблемних питань по об’єк?
тах незавершених будівництвом та безхазяйних об’єктах в місті Києві всіх форм власності:

1.�Унести�до�посадово�о�с�лад���омісії�з�ви-

рішення�проблемних�питань�по�об’є�тах�неза-

вершено�о�б�дівництва,�затверджено�о�роз-

порядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�від�18�березня�2015�ро���№ 236�«Про

створення��омісії�з�вирішення�проблемних�пи-

тань�по�об’є�тах�незавершено�о�б�дівництва»,

та�і�зміни;

1.1.�Абзац�одинадцятий�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

«Представни��Державної�архіте�т�рно-б�ді-

вельної�інспе�ції�У�раїни�(за�з�одою)»

1.2.�Доповнити�абзацами�тридцять�др��им,

тридцять�третім�та�тридцять�четвертим�та�о-

�о�зміст�:

«Дире�тор�Департамент��з�питань�держав-

но�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�міс-

та�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)

Радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(на��ро-

мадсь�их�засадах)�(за�з�одою)

Представни��Головно�о��правління�Сл�жби

безпе�и�У�раїни���м.�Києві�та�Київсь�ій�облас-

ті�(за�з�одою)»

2.�Унести�до�посадово�о�с�лад��робочої��р�-

пи��омісії�з�вирішення�проблемних�питань�по

об’є�тах�незавершених�б�дівництвом�та�без-

хазяйних�об’є�тах�в�місті�Києві�всіх�форм�влас-

ності,�затверджено�о�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�18

березня�2015�ро���№ 236�«Про�створення��о-

місії�з�вирішення�проблемних�питань�по�об’-

є�тах�незавершено�о�б�дівництва»,�та�і�змі-

ни:

2.1.�Абзац�двадцять�др��ий�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:�

«Представни��Державної�архіте�т�рно-б�ді-

вельної�інспе�ції�У�раїни�(за�з�одою)»

2.2.�Доповнити�абзацом�двадцять�третім�та-

�о�о�зміст�:�«Представни��Департамент��з�пи-

тань�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о

�онтролю�міста�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)».
Голова	В.	Клич�о

Про визначення величини опосередкованої вартості найму
(оренди) житла в місті Києві на одну особу за квітень — червень

2016 року
Розпорядження № 632 від 1 серпня 2016 року

Відповідно до Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в насе?
леному пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682, пункту
3 рішення Київської міської ради від 18 червня 2009 року № 621/1677 «Про затвердження величини опосе?
редкованої вартості найму (оренди) житла у м. Києві»:

1.�Визначити�величин��опосеред�ованої�вар-

тості�найм��(оренди)�житла�в�місті�Києві�на�од-

н��особ��за��вітень-червень,�2016�ро���в�роз-

мірі�450,00��рн.

2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�ви�ористов�вати�величин��опосе-

ред�ованої�вартості�найм��(оренди)�житла�в

місті�Києві,�визначен��п�н�том�1�цьо�о�розпо-

рядження,�для�встановлення�відповідно�до

за�он��права��ромадян�па�соціальний��вартир-

ний�облі��та�отримання�житла�з�житлово�о�фон-

д��соціально�о�призначення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів�та��олів�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій.
Голова	В.	Клич�о

Про зарахування майна до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 633 від 1 серпня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час?

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра?
ди від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі?
альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфра?
структури», враховуючи звернення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Ки?
єва від 05 серпня 2015 року № 1225, у зв’язку із закінченням робіт на об’єкті «Реконструкція будівлі Київської
міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф на вул. Богдана Хмельницького, 37?б у
Шевченківському районі м. Києва» (сертифікат серії IV № 164151880710 від 07 липня 2015 року, виданий Дер?
жавною архітектурно?будівельною інспекцією України на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації від
01 липня 2015 року):

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�майно�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�За�ріпити�за�Центром�е�стреної�медич-

ної�допомо�и�та�медицини��атастроф�міста�Ки-

єва�на�праві�оперативно�о��правління�майно

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

ди�міста�Києва,�зазначене���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Cпасиб�а�О.�В.
Голова	В.	Клич�о

Додато��

до�розпорядження�

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

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

01.08.2016�р.�№�633

Майно, що зараховується до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

№ Найменування об'єкта Балансова вартість, грн

1 Будівля на вул. Богдана Хмельницького, 37(б у Шевченківському районі,
загальна площа (3986,2 кв.м

22 535 535,36

2 Обладнання, утому числі: 2 839 395,94

2.1 Інженерне: 1 475 508,00

2.1.1 Ящик управління освітленням ЯУОН9602(3474(54(У3.1 ( 1 шт. 7 176,00

2.1.2 Госпитна насосна станція Gru№dfos, 0,55 кВт ( 1 шт. 332 640,00

2.1.3 Госпитна насосна станція Gru№dfos, 1,5 кВт( 1 шт. 432 432,00

2.1.4 Ліфт ( 1 шт. 520 000,00

2.1.5 Приточна установка ASYS, система П(2 ( 1 шт. 28 533,408

2.1.6 Приточна установка ASYS, система П(3 ( 1 шт. 33 674,46

2.1.7 Приточна установка ASYS, система П(4 ( 1 шт. 33 674,46

2.1.8 Приточна установка ASYS, система П(5 ( 1 шт. 33 674,46

2.1.9 Комплект автоматики з перетворювачем частот( 1 шт. 38 620,992

2.1.10 Змішувач SUXC(4 ( 1 шт. 15082,224

2.2 Побутова техніка: 60 693,00

2.2.1 Холодильник "Норд(548(7(010" ( 1 шт. 25187,50

2.2.2 Холодильник "Атлант МХМ(2823(80" ( 1 шт. 4 341,67

2.2.3 Холодильник "Норд(431(7(010(ДХ" ( 1 шт. 16 208,33

2.2.4 Мікрохвильова піч LG MS(2021C ( 1 шт. 1 950,00

2.2.5 Плита електрична "Норд(Електро" ЕП(4.00 (К) ( 1 шт. 2 890,00

2.3 Медичні меблі 43 995,00
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2.3.1 Медична кушетка процедурна ( 1 шт. 3 795,00

2.3.2 Медична шафа 2000 х 900 х 500 ( 1 шт. 11 350,00

2.3.3 Медична тумба 750 х 600 х 450 ( 1 шт. 4 800,00

2.3.4 Шафа (аптечний стелаж) 1800x2000x450 12 900,00

2.3.5 Медична металева шафа ( 1 шт. 2 400,00

2.3.6 Стіл медичний ( 1 шт. 4 350,00

2.3.7 Медична шафа 1800 х 800 х 400 ( 1 шт. 4 400,00

2.4 Побутові меблі 1 259 199,94

2.4.1 Комплект меблів для робочого кабінету: стіл письмовий з тумбою, кутовий сегмент, стіл
комп'ютерний, підставка для ніг, колір: горіх комо, розміри: 1400 х 800 х 780, 800 х 800 х
780, 350 х 300 х 200/100 (з нахилом), протислизькі гумові накладки, стільниця 22 мм.
Підставка під клавіатуру (невисувна, підставка під системний блок (невисувна і відкрита,
тумба висувна з 3 шухлядами

122 400,00

2.4.2 Багатоярусний стелаж, колір: металік, 2100x800x500 ( 1 шт. 37 800,00

2.4.3 Шафа 2(секційна для перевдягання персоналу, колір: металік, розміри: 2000 х 800 х 500,
замок навісний, ручка, в кожній секції ( полиця зверху і знизу, штанга

277 500,00

2.4.4 Шафа для інвентарю, колір: металік, розміри: 1800 х 600 х 500, замок навісний, одна
дверця, поличка зверху і знизу

7 200,00

2.4.5 Меблі для їдальні, колір: бежевий, корпус ДСП 16 мм, фасад ( ваніль МДФ 16 мм, розмір:
3 пог. м, стільниця ( мармур онікс,

15 030,00

сушка для посуду ( 2 шт., ящик для столового приладдя, полиці для посуду, опора
регулювальна

2.4.6 Методична стінка, колір: горіх комо, розміри: 2000x2000x3200x560 Стінка з 5 секцій з
антресолями: шафа для одягу ( 1шт. (штанга, полиця зверху і знизу), шафа книжкова закрита
(полиця) ( 1шт., вітрина (полиця) ( 2 шт., шафа кутова відкрита (кутова полиця) ( 1 шт.

62 400,00

2.4.7 Стіл для засідань, колір: горіх комо, розмір: 3000 х 600 х 760 (два столи 1500 х 600 х 760),
стільниця 22 мм (передня панель повинна повністю закривати ноги)

1 200,00

2.4.8 Стіл для засідань, колір: горіх комо, розмір: 4000 х 1000 х 760, (3 столи: 2 столи 1500 х
1000 х 760, стільниця заокруглена з однієї сторони, 1 стіл 1000x1000x760, стільниця
прямокутна), стільниця 32 мм

2 550,00

2.4.9 Стіл засідань, колір: горіх комо, розміри: 3000 х 1000 х 760 (2 столи 1500 х 1000 х 760,
стільниця заокруглена з одного боку), стільниця 32 мм

2 100,00

2.4.10 Трибуна для залу, колір: горіх комо, розміри: 1350x600x600 900,00

2.4.11 Трибуна для навчального классу, колір: горіх комо, розміри: 1350 х 600 х 600 720,00

2.4.12 Кушетка м'яка для відпочинку, колір: горіх комо, розміри: 1960 х 580 х 570. Одна з
бокових стінок по висоті спинок, місце для лежання на дерев'яному каркасі, знімне, м'яке,
з тканевої оббивки, короб для білизни, пластикові опори

102 000,00

2.4.13 Стіл секретаря, колір: горіх комо, розміри: 1400 х 900 х 780, стільниця 22 мм, підставка
для системного блоку відкрита, тумба висувна з 3 шухлядами, висувна панель для
клавіатури

2 700,00

2.4.14 Стіл письмовий без тумби, колір: горіх комо, розміри: 1400x700x780 26 460,00

2.4.15 Стіл комп'ютерний, колір: горіх комо, розміри: 1300 х 800 х 780, стільниця 22 мм фігурна,
підставка під клавіатуру ( невисувна, підставка під системний блок (невисувна і відкрита,
тумба висувна з 3 шухлядами

10 956,00

2.4.16 Комплект меблів для робочого кабінету: стіл письмовий з тумбою, кутовий сегмент, стіл
комп'ютерний, підставка для ніг, колір: горіх комо, розміри: 1400 х 800 х 780, 800 х 800 х
780, 350 х 300 х 200/100 (з нахилом), протислизькі гумові накладки, стільниця 22 мм,
підставка під клавіатуру (невисувна, підставка під системний блок (невисувна і відкрита,
тумба висувна з 3 шухлядами

79 500,00

2.4.17 Столик для оргтехніки, колір: горіх комо, розміри: 1000 х 500 х 660, стільниця 22 мм,
полиця

7 722,00

2.4.18 Меблі для їдальні: стіл ( 1шт., колір: мармур онікс, (постформінг LuxeForm 28 мм),
розміри: 800 х 800 х 750, нога Ro№dela хром, стілець: Ve№us(4 шт., штучна шкіра

13 320,00

2.4.19 Шафа для документів, колір: горіх комо, розміри: 2000 х 840 х 400, полиці без
перегородок, на металевих з пластмасовими вставками опорах

34 500,00

2.4.20 Шафа для документів, колір: горіх комо, розміри: 2000 х 840 х 400, полиці без
перегородки, на металевих з пластмасовими вставками опорах

27 960,00

2.4.21 Шафа офісна для одягу, колір: горіх комо, розмір: 2000 х 560 х 1000, штанга, полиці
зверху, полиці знизу, на металевих з пластмасовими вставками опорах

23 766,00

2.4.22 Шафа(картотека, колір: горіх комо, розміри: 1380 х 400 х 220, 20 комірок з шухлядками
для карт формату А4, направляючі телескопічні для повного висовування

4 200,00

2.4.23 Дошка учнівська, розмір: 1500 х 1000( 1 шт. 576,00

2.4.24 Крісло офісне (для диспетчерів) "Комфорт", штучна шкіра ( 1 шт. 20 988,00

2.4.25 Крісло офісне "Комфорт" або еквівалент, штучна шкіра ( 1 шт. 19 800,00

2.4.26
.

Стілець звичайний типу "Аскона", стілець на металевій рамі, сидіння та спинка оббиті
м'яким синтетичним матеріалом чорного кольору. Рама хромована або пофарбована
чорною порошковою фарбою

37 629,00

2.4.27 Крісло офісне (адмінхозперсонал) "Орман", штучна шкіра. Модель оснащена механізмом
качання.  Крісло  комплектується підлокітниками  та  металевою п'ятипроменевою базою з
пластиковими накладками, ширина ( 640 мм. Ширина сидіння ( 525 мм, висота (
1080/1170 мм

37 398,00

2.4.28 Крісло для відпочинку м'яке "Фокстрот", ширина ( 1050 х 1000 мм 57 600,00

2.4.29 Крісла театральні для залу, колір: синій "Колізей" 115 200,00

2.4.30 Банкетка, колір: горіх комо, основою банкетки слугує профільний модуль, верхня частина
виробу обшита штучною шкірою світло(сірого кольору та випущена на 2 см з усіх боків.
Банкетка розміщена на ніжках заввишки 12 см з регульованими опорами, розмір(
1200x400x450

7 200,00

2.4.31 Жалюзі  вертикальні  "Ітака"  (1402(127,36 кв. м 21141,76

2.4.32 Жалюзі горизонтальні № 201 ( 28 кв. м 3500,00

2.4.33 Жалюзі вертикальні  "Ітака"  (1402(131,28 кв. м 21792,48

2.4.34 Жалюзі горизонтальні №201 ( 10 кв.м. 1250,00

3 Зовнішні мережі, у тому числі: 375 785,80

3.1 Електропостачання 59 830,96

3.1.1 Кабель 4 х 240 кв. мм, АВВГ ( 210,0 м

3.1.2 Заземлювач вертикальний 50 х 50 х 5 мм (10 шт.

3.2 Каналізації 120 537,27

3.2.1 Труби поліетиленові, діаметр 100 мм ( 12,0 м

3.2.2 Труби поліетиленові, діаметр 150 мм ( 34,0 м

3.2.3 Колодязі круглі, діаметр 1,0 м ( 7 шт.

3.2.4 Засувки, діаметр 150 мм ( 1 шт.

3.3 Водопостачання: 142 951,01

3.3.1 Колодязі круглі ( 1 шт.

3.3.2 Засувка Havle, діаметр 200 мм ( 2 шт.

3.3.3 Труби сталеві, діаметр ( 300 мм ( 1,2 м

3.3.4 Труби сталеві, діаметр ( 150 мм ( 2 м

3.3.5 Труби поліетиленові, діаметр (100 мм(7,0 м

3.3.6 Засувка Havle, діаметр ( 150 мм ( 2 шт.

3.3.7 Засувки Пн 10, діаметр ( 100 мм ( 6 шт.

3.3.8 Пожежні гідранти підземні ( 2 шт.

3.4 Теплопостачання 52 466,56

3.4.1 Труби сталеві, діаметр ( 50 мм ( 63 м

3.4.2 Труби сталеві, діаметр ( 70 мм ( 63 м

3.4.3 Крани кульові №AVAL, діаметр 50 мм ( 2 шт.

3.4.4 Крани кульові №AVAL, діаметр 65 мм ( 2 шт.

4 Благоустрій: 557 906,28

4.1 Асфальтобетонне покриття( 1561 кв. м

4.2 Бордюри ( 26 м

4.3 Металеві огорожі оглядової ями ( 7,7 м

Всього 26 308 623,38 

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до пункту 2 розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 27 травня 2016 року № 363 «Про відрядження
до м.м. Чикаго та Нью?Йорк (Сполучені Штати Америки)»

Розпорядження № 634 від 2 серпня 2016 року
У зв’язку зі змінами у термінах перебування:

У�п�н�ті�2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�27�травня�2016�ро-

���№ 363�«Про�відрядження�до�м.м.�Чи�а�о�та

Нью-Йор��(Спол�чені�Штати�Амери�и)»�слова

та�цифри�«з�31�травня�до�08�червня�2016�ро-

��»�замінити�словами�та�цифрами�«з�28�трав-

ня�до�08�червня�2016�ро��».

Голова	В.	Клич�о

Про внесення змін до пункту 2 розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 22 червня 2016 року № 460 «Про відрядження 
до м. Єрусалим (Держава Ізраїль)»

Розпорядження № 635 від 2 серпня 2016 року
У зв’язку зі змінами у термінах перебування:

У�п�н�ті�2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�22�червня�2016

ро���№ 460�«Про�відрядження�до�м.�Єр�салим

(Держава�Ізраїль)»�слова�та�цифри�«з�23�до�24

червня�2016�ро��»�замінити�словами�та�циф-

рами�«з�22�до�24�червня�2016�ро��.»
Голова	В.	Клич�о

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Київської
міської ради народних депутатів від 11 листопада 1991 року
№ 832 «Про реєстрацію статуту незалежної помісної церкви
/релігійної громади/ євангельських християн «Нове життя» 

в Московському районі м. Києва»
Розпорядження № 637 від 4 серпня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го?
лови Ради релігійної громади євангельських християн «Хвала і поклоніння» у Голосіївському районі м. Ки?
єва від 26 травня 2016 року та протокол загальних зборів членів релігійної організації від 21 травня 2016 ро?
ку № 3/16:

1.�Унести�до�рішення�ви�онавчо�о��омітет�

Київсь�ої�місь�ої�ради�народних�деп�татів�від

11�листопада�1991�ро���№ 832�«Про�реєстра-

цію�стат�т��незалежної�помісної�цер�ви�/релі-

�ійної��ромади/�єван�ельсь�их�християн�«Нове

життя»�в�Мос�овсь�ом��районі�м.�Києва»�та�і

зміни:

��за�олов���рішення�слова�«незалежної�по-

місної�цер�ви�/релі�ійної��ромади/�єван�ель-

сь�их�християн�«Нове�життя»�в�Мос�овсь�ом�

районі�м.�Києва»�замінити�словами�«релі�ійної

ор�анізації�«Християнсь�а�релі�ійна��ромада

Повно�о�Єван�елія�«Повернення�Царя»���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва»;

��те�сті�рішення�слова�«незалежної�помісної

цер�ви�/релі�ійної��ромади/�єван�ельсь�их

християн�«Нове�життя»�в�Мос�овсь�ом��райо-

ні�м.�Києва»�замінити�словами�«релі�ійної�ор-

�анізації�«Християнсь�а�релі�ійна��ромада�Пов-

но�о�Єван�елія�«Повернення�Царя»���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ійної

�ромади�єван�ельсь�их�християн�«Хвала�і�по-

�лоніння»���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,�за-

реєстровано�о�рішенням�ви�онавчо�о��оміте-

т��Київсь�ої�місь�ої�ради�народних�деп�татів

від�11�листопада�1991�ро���№ 832�(��реда�ції

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�від�11�жовтня�2003�ро���№ 1891),�ви-

�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова	В.	Клич�о
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Про проведення конкурсу із залучення інвестора 
до реконструкції будівлі на бульв. Ігоря Шамо, 15?а 

у Дніпровському районі під клініко?лабораторний центр
Розпорядження № 639 від 4 серпня 2016 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк?
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже?
нерно?транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, рішення Київської міської ради від 24 червня 2004 року № 322/1532 «Про за?
твердження переліку об’єктів реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать до ко?
мунальної власності територіальної громади міста Києва» та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно?траиспортної інфраструктури міста Ки?
єва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 11 квітня 2012 року № 18/2012), з метою підви?
щення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити�Дніпровсь���районн��в�місті

Києві�державн��адміністрацію�замовни�ом�ре-

�онстр��ції�за�об’є�том�інвест�вання,�зазна-

ченим���перелі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�за-

л�чення�інвестицій.

3.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь�е�інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом�під-

�отовчих�(передінвестиційних)�робіт�для�про-

ведення�інвестиційно�о��он��рс��за�об’є�том

інвест�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,

я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»:

4.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

нІ�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропо-

зиції�за�об’є�том�інвест�вання,�зазначеним���пе-

релі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій.

4.2.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�за�об’є�том�інвес-

т�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�з�Департа-

ментом�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Депар-

таментом�земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�Департаментом�охо-

рони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�Дніпровсь�ою�районною�в�місті�Ки-

єві�державною�адміністрацією�та��ом�нальним

не�омерційним�підприємством�«Конс�льтатив-

но-діа�ностичний�центр�Дніпровсь�о�о�райо-

н��м.�Києва».

4.3.�Подати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по-

�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропозиції�та�про-

позиції�до��мов��он��рс��за�об’є�том�інвест�ван-

ня,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і�потре-

б�ють�зал�чення�інвестицій,�до�Департамент�

е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�для�під�отов�и��мов��он��рс�.

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

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації),�Департамент��охорони

здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації,��ом�нальном��не�омерційном�

підприємств��«Конс�льтативно-діа�ностичний

центр�Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва»�за�запи-

тами��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестиційне

а�ентство»�надавати�необхідні�виснов�и,�по�оджен-

ня�та�матеріали�для�під�отов�и�техні�о-е�оно-

мічних�по�азни�ів�за�об’є�том�інвест�вання,�за-

значеним���перелі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�за-

л�чення�інвестицій.

6.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�-

дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�міста�Києва�в��становленом��поряд���про-

вести��он��рс�із�зал�чення�інвестора.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Пліса�Г.�В.
Голова	В.	Клич�о

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

04.08.2016�р.�№�639

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Ре�онстр��ція�б�дівлі�на�б�льв.�І�оря�Шамо,�15-а���Дніпровсь�ом��районі�під��ліні�о-лабора-

торний�центр.
Керівни�	апарат�	В.	Бондарен�о

Про затвердження акта приймання?передачі окремого 
індивідуально визначеного майна зі сфери управління 

Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України до
сфери управління виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

1.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�о�ре-

мо�о�індивід�ально�визначено�о�майна�зі�сфери

�правління�Державної�сл�жби�з�питань�інвалідів

та�ветеранів�У�раїни�до�сфери��правління�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова	В.	Клич�о

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

04.08.2016�р.�№�641

АКТ 
приймання?передачі окремого індивідуально визначеного майна зі сфери
управління Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України до
сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
Комісія,�створена�відповідно�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�20�травня�2016�ро���№ 349�«Про�безоплатне

прийняття�до�сфери��правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�о�ремо�о�індивід�ально�визначено�о�майна»

��с�ладі:

Шм�ляр�Оле��Васильович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент���ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ції),��олова��омісії

Алімова�Ірина�Ми�олаївна заст�пни��начальни�а�відділ��форм�вання�та�розподі-

л��майна��правління�форм�вання�та�ви�ористання�май-

на�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови��омісії

Кащ���Оле�сандр�Дмитрович заст�пни���оловно�о�лі�аря�з�технічних�питань�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��лінічно�о�шпиталю�інвалідів�Вели�ої

Вітчизняної�війни

Клімч���Оль�а�Василівна е�ономіст�І��ате�орії�Київсь�о�о�місь�о�о�палац��вете-

ранів

Назарен�о�Віта�Віталіївна �оловний�спеціаліст�відділ��форм�вання�та�розподіл�

майна��правління�форм�вання�та�ви�ористання�май-

на�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

�ої�державної�адміністрації»)

Самойлен�о�Тамара�Ми�олаївна начальни��відділ��б�х�алтерсь�о�о�облі����правління

б�х�алтерсь�о�о�облі���та�фінансів�Департамент��со-

ціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Сєдов�Оле�сандр�Андрійович начальни��відділ��розвит���матеріальних�а�тивів��прав-

ління�е�ономі�и�Департамент��охорони�здоров’я�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)

30�травня�2016�ро���провела�обстеження�о�ремо�о�індивід�ально�визначено�о�майна:

— �ондиціонерів�McQuay�M5WMO25G2R/M5LC025CR����іль�ості�4

одиниць;

— системних�бло�ів�I№tel�E5700/G41/2048MB/500GB/DVD-RW/ATX400W

���іль�ості�2�одиниць;

— моніторів�18.5" ASUS�LED�VH197DR�Black�5ms����іль�ості�2�одиниць;
— БФП�А4�ч/б�Ca№o№�i-SE№SYS�MF4430����іль�ості�2�одиниць;

— стола�операційно�о�«Біомед»�3008�(А)����іль�ості�1�одиниці;

— світильни�а�операційно�о�безтіньово�о�«Біомед»�L2000-6+3-II����іль�ості�1�одиниці,�

я�е�належить�до�державної�власності,�віднесене�до�сфери��правління�Державної�сл�жби�з�пи-

тань�інвалідів�та�ветеранів�У�раїни�та�безоплатно�передається�до�сфери��правління�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Комісія�встановила:

1.�До�с�лад��о�ремо�о�індивід�ально�визначено�о�майна�входять:

— �ондиціонери�McQuay�M5WMO25G2R/M5LC025CR����іль�ості

4�одиниць;

— системні�бло�и�I№tel�E5700/G41/2048MB/500GB/DVD-RW/ATX400W��

�іль�ості�2�одиниць;

— монітори�18.5" ASUS�LED�VH197DR�Black�5ms����іль�ості�2�одиниць;
— БФП�А4�ч/б�Ca№o№�i-SE№SYS�MF4430����іль�ості�2�одиниць;

— стіл�операційний�«Біомед»�3008�(А)����іль�ості�1�одиниці;

— світильни��операційний�безтіньовий�«Біомед»�L2000-6+3-II����іль�ості�1�одиниці.

2.�За�альні�відомості:

Розпорядження № 641 від 4 серпня 2016 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єк?

тів права державної та комунальної власності», враховуючи наказ Державної служби з питань інвалідів та
ветеранів України від 05 жовтня 2015 року № 8 «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна»,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
20 травня 2016 року № 349 «Про безоплатне прийняття до сфери управління виконавчого органу Київської місь?
кої ради (Київської міської державної адміністрації) окремого індивідуально визначеного майна», в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 08 лютого 2011 року № 162 
«Про реконструкцію вул. Трускавецької у Дарницькому районі»

Розпорядження № 638 від 4 серпня 2016 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо?

більні дороги», частини четвертої статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», вра?
ховуюч звернення ТОВ «Лівобережжя плюс» від 16 лютого 2016 року № 16/02/16?3, метою покращення транс?
портного руху в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�п�н�ті�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�08�люто�о�2011

ро���№ 162�«Про�ре�онстр��цію�в�л.�Тр�с�а-

вець�ої���Дарниць�ом��районі»�слова�та�циф-

ри�«в�2011-2015�ро�ах»�замінити�словами�та

цифрами�«в�2011-2017�ро�ах».
Голова	В.	Клич�о
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Про закріплення нежилих приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

за КДЮСШ «Ринг»
Розпорядження № 640 від 4 серпня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час)
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціаль)
ної інфраструктури», звернення Комплексної дитячо)юнацької спортивної школи «Ринг» від 18 листопада
2015 року № 224, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Ки)

1.�За�ріпити�на�праві�оперативно�о��правлін-

ня�за�Компле�сною�дитячо-юнаць�ою�спортив-

ною�ш�олою�«Рин�»�нежилі�приміщення�за�аль-

ною�площею�703,7��в.�м���б�дин���№ 31-а, літ.

А�на�в�л.�Героїв�Дніпра.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київжитло-

спеце�спл�атація»�спільно�з�Компле�сною�ди-

тячо-юнаць�ою�спортивною�ш�олою�«Рин�»

здійснити�в��становленом��поряд���прийман-

ня-передач��нежилих�приміщень�з�ідно�з�п�н�-

том�1�цьо�о�розпорядження�та��опії�а�тів�прий-

мання-передачі�надати�Департамент���ом�-

нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації).

3.�У��рафі�«Площа»�в�позиції�207�таблиці�2

додат�а�1�до�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�від�22�люто�о�2002�ро-

���№�347�«Про�за�ріплення�нежилих�б�дин�ів

та�приміщень��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва»�цифри�«1457,6»

замінити�цифрами�«282,6».�

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова�В.�Клич�о

Про встановлення надбавки 
до посадового окладу Сагайдаку І. В.

Розпорядження № 642 від 4 серпня 2016 року
Відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення ре)

жиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, та поста)
нови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри І порядок надання компен)
сації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», враховуючи розпоря)
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 лип)
ня 2016 року № 23р/дск «Про надання доступу до секретної інформації Сагайдаку І. В.»:

Встановити�заст�пни�ові��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�питань�здійс-

нення�самоврядних�повноважень�Са�айда���Іл-

лі�Вадимович��надбав���до�посадово�о�о�лад�,

я��та�ом�,�що�відповідно�до�своєї�професійної

діяльності�постійно�працює�з�відомостями,�що

становлять�державн��таємницю,�в��мовах�ре-

жимних�обмежень,���розмірі�15%.

Голова�В.�Клич�о

Про уповноваження заступника голови  Київської міської 
державної адміністрації Поворозника М. Ю.  на підписання 
угоди про співпрацю  між Київським міським відділенням 

Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа
людей,  які живуть з ВІЛ/СНІД»,  виконавчим органом Київської
міської ради  (Київською міською державною адміністрацією),

Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
та Подільською районною в місті Києві державною 

адміністрацією
Розпорядження № 578 від 26 липня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою зміцнення системи охорони здоров’я в місті Києві:

1.�Уповноважити�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Поворозни�а

Ми�ол��Юрійовича�на�підписання���оди�про

співпрацю�між�Київсь�им�місь�им�відділенням

Все��раїнсь�ої�бла�одійної�ор�анізації�«Все-

��раїнсь�а�мережа�людей,�я�і�жив�ть�з�ВІЛ/СНІД»,

ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),

Оболонсь�ою�районною�в�місті�Києві�держав-

ною�адміністрацією�та�Подільсь�ою�районною

в�місті�Києві�державною�адміністрацією.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�залишаю�за�собою.
Голова�В.�Клич�о

Назва закладів, за
якими закріплюється на
праві оперативного
управління майно

Найменування Кількість,
шт.

Ціна, грн Всього,
грн

Київський міський
палац ветеранів

Кондиціонер McQuay M5WMO25G2R/M5LC025CR 4 17388,00 69552,00

Системний блок Intel E5700/G41/2048MB/500GB/
DVD"RW/ATX400W

2 2923,20 5846,40

Монітор 18.5" ASUS LED VH197DR Black 5ms 2 1216,80 2433,60

БФП А4 ч/б Canon i"SENSYS MF4430 2 2580,00 5160,00
Київський міський
клінічний шпиталь
інвалідів Великої
Вітчизняної війни

Стіл операційний "Біомед" 3008 (А) 1 24000,00 24000,00

Світильник операційний безтіньовий "Біомед" L2000"
6+3"H

1 33500,00 33500,00

4.3.�Встановити,�що�Київсь�ий�місь�ий�палац�ветеранів�та�Київсь�ий�місь�ий��лінічний�шпи-

таль�інвалідів�Вели�ої�Вітчизняної�війни�має�право�здійснювати��сі�дії�щодо�ефе�тивно�о�цільо-

во�о�ви�ористання�о�ремо�о�індивід�ально�визначено�о�майна,�я�е�належить�до�державної�влас-

ності,�з�дотриманням�чинно�о�за�онодавства�У�раїни�стосовно�відч�ження,�списання,�переда-

чі����орист�вання�третім�особам,�тощо.

5.�До�а�та�приймання-передачі�додається:

1.�На�аз�Державної�сл�жби�з�питань�інвалідів�та�ветеранів�У�раїни�від�05�жовтня�2015�ро���№ 8

«Про�передач��о�ремо�о�індивід�ально�визначено�о�майна»�на�2�ар�.

2.�Витя��з�баланс��(форми�№1)�Державної�сл�жби�з�питань�інвалідів�та�ветеранів�У�раїни�на

1�ар�.
Голова��омісії�Шм�ляр�О.В.

3.�Рез�льтати�о�ляд�:�о�реме�індивід�ально�визначене�майно,�я�е�безоплатно�передається

зі�сфери��правління�Державної�сл�жби�з�питань�інвалідів�та�ветеранів�У�раїни�до�сфери��прав-

ління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�зна-

ходиться���задовільном��стані.

4.�Пропозиції��омісії:

4.1.�Безоплатно�прийняти�зі�сфери��правління�Державної�сл�жби�з�питань�інвалідів�та�вете-

ранів�У�раїни�до�сфери��правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�о�реме�індивід�ально�визначене�майно�відповідно�до�розпорядження

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�20�трав-

ня�2016�ро���№ 349�«Про�безоплатне�прийняття�до�сфери��правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�о�ремо�о�індивід�ально�визначе-

но�о�майна».

4.2.�За�ріпити�о�реме�індивід�ально�визначене�майно�на�праві�оперативно�о��правління:

№ Найменування Кількість, шт. Ціна, грн Всього, грн

1 Кондиціонер McQuay M5WMO25G2R/M5LC025CR 4 17388,00 69552,00

2 Системний блок Intel E5700/G41/2048MB/500GB/DVD"
RW/ATX400W

2 2923,20 5846,40

3 Монітор 18.5" ASUS LED VH197DR Black 5ms 2 1216,80 2433,60

4 БФП А4 ч/б Canon i"SENSYS MF4430 2 2580,00 5160,00

5 Стіл операційний "Біомед" 3008 (А) 1 24000,00 24000,00

6 Світильник операційний безтіньовий "Біомед" L2000"6+3"II 1 33500,00 33500,00

Всього 140492,00

ївської міської державної адміністрації) від 24 грудня 2015 року № 063)11075, комунального підприємства
«Київжитлоспецексплуатація» від 25 листопада 2015 року № 155/1/16)7605, та в межах функцій органу міс)
цевого самоврядування:

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.Îðåíäîäàâåöü—Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. Êîëàñà, 6-à, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèòèêà îá'ºêòà îðåíäè:

• Êîðïóñ ¹5, 3 ïîâåðõ òà êîðïóñ ¹4, 3 ïîâåðõ ÑØ ¹76 íà âóë. Æìåðèíñüêà, 8, çàãàëüíà ïëîùà 51,39 êâ.ì.

Âàðò³ñòü 1 023 200,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 12 790,00 ãðí, çà 1 ãîäèíó — 26,65 ãðí.

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ìàòåìàòèêè, ðèòîðèêè,

óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì òåðì³í îðåíäè — 1 ð³ê.

• 4 ïîâåðõ ÑØ ¹76 íà âóë.Æìåðèíñüêà,8, çàãàëüíà ïëîùà 34,80êâ.ì.Âàðò³ñòü 652 850,00 ãðí.Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 8 160,62 ãðí, çà 1 ãîäèíó 16,45 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ — ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç øàõ³â. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì òåðì³í îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

• 3 ïîâåðõ ÑÇØ ¹304 íà âóëèö³ Àêàäåì³êà ªôðåìîâà, 21-à, çàãàëüíà ïëîùà 20 êâ.ì. Âàðò³ñòü 366 880,00 ãðí.

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 4 586,00 ãðí, çà 1 ãîäèíó 9,55 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà

âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç øàõ³â. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì òåðì³í îðåíäè — 2 ðîêè.

• 1,2 ïîâåðõè ÄÍÇ ¹785 íà âóë. Ñèìèðåíêà, 2-à, çàãàëüíà ïëîùà 79,35 êâ.ì. (1 ïîâåðõ — 11,60 êâ.ì., 2

ïîâåðõ 67,75 êâ.ì.) Âàðò³ñòü — 1 318 700,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 16 483,75 ãðí, çà

1 ãîäèíó 34,34 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì òåðì³í îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. 450-07-15.

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) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 17-ã, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 16,20 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè
— ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 331 900,00 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1 382,92 ãðí, òåðì³í îðåíäè
2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³
ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî,29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Êè¿âñüêå îá'ºäíàííÿ àâòîìîá³ë³ñò³â "Ðóñàí³âêà"ïîâ³äîìëÿº

ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ Êîíôåðåíö³¿ ÷ëåí³â îðãàí³çàö³¿, ùî â³äáóäåòüñÿ

10 âåðåñíÿ 2016ð. îá 11.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóë. ². Øàìî, 17, â àêòîâ³é çàë³

ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹182 ç íàñòóïíèì ïîðÿäêîì äåííèì:

1.Âèçíà÷åííÿ óìîâ ïîäàëüøî¿ ìîæëèâîñò³ êîðèñòóâàííÿ òåðèòîð³ºþ êîëèøíüî¿

àâòîñòîÿíêè çà àäðåñîþ: âóë. Åíòóç³àñò³â, 49 ÷ëåíàìè îðãàí³çàö³¿.

2.Ïèòàííÿ ÷ëåíñòâà.
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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 49142
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²
Ïðàâîîõîðîíö³ ïðèïèíèëè
ä³ÿëüí³ñòü äâîõ íåçàêîííèõ
ãàçîâèõ çàïðàâîê

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÈÌÈ ñï³âðîá³òíèêàìè ÃÓ ÄÔÑ ó ì. Êè-
ºâ³ ñï³ëüíî ç ïðàö³âíèêàìè Íàöïîë³ö³¿ òà ïðîêóðà-
òóðè ïðèïèíåíî íåçàêîííó ä³ÿëüí³ñòü äâîõ ãàçîâèõ
àâòîçàïðàâîê. Ïðîòè ïîðóøíèê³â â³äêðèòî êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ îäðàçó çà äåê³ëüêîìà ñòàòòÿ-
ìè ÊÊ Óêðà¿íè, â õîä³ ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî íà òå-
ðèòîð³¿ äâîõ ÀÇÑ òðèâàëà ðîçäð³áíà ðåàë³çàö³ÿ ïà-
ëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â ³ç ïîðóøåííÿì âèìîã
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Çîêðåìà, âèÿâëåíî ôàêòè
ñàìîóïðàâñòâà, ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè ïðè ïðî-

âåäåíí³ íåáåçïå÷íèõ ðîá³ò, ñàìîâ³ëüíîãî çàõîïëåí-
íÿ ä³ëÿíîê òà íåçàêîííîãî áóä³âíèöòâà.

Ó ðåçóëüòàò³ äâîõ îáøóê³â âèëó÷åíî 11 òèñÿ÷ ë³ò-
ð³â ñêðàïëåíîãî ãàçó òà ãàçîâ³ çàïðàâí³ ìîäóë³ çà-
ãàëüíîþ âàðò³ñòþ ïîíàä ì³ëüéîí ãðèâåíü �

Íà âóë. Ñîñíèöüê³é ç’ÿâèâñÿ 
ï³äâèùåííèé ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä

ÏÐÎ ÖÅ ÏÎÂ²ÄÎÌÈÂ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ëëÿ Ñàãàéäàê ï³ä
÷àñ ï³äïèñàííÿ Ìåìîðàíäóìó ïðî
ñï³âïðàöþ ì³æ Äåðæàâíîþ ñëóæ-
áîþ Óêðà¿íè ç áåçïåêè íà òðàíñïîð-
ò³ (Óêðòðàíñáåçïåêà) òà Äåïàðòà-
ìåíòîì òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ÊÌÄÀ.

Ãîëîâíà ìåòà óãîäè — öå îá’ºä-
íàííÿ çóñèëü ùîäî âèêîíàííÿ ð³-
øåíü, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü âðåãóëþ-
âàííþ ñèòóàö³¿ ó ñôåð³ ïàñàæèð-
ñüêèõ ïåðåâåçåíü.

«Ò³ëüêè óÿâ³òü ñîá³, ùî çà äîáó
íåëåãàëüí³ ïåðåâ³çíèêè ðîáëÿòü
äî 10 òèñÿ÷ ðåéñ³â! Íàø³ çàõîäè
áóäóòü ñïðÿìîâàí³ íà ïîâíå óíå-

ìîæëèâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàáî-
ðîíåíèõ ìàðøðóòîê ³ ïîñàäêè ÷è
âèñàäêè ïàñàæèð³â ïîçà ìåæàìè
àâòîñòàíö³é ïðèì³ñüêèìè ïåðå-
â³çíèêàìè. Ó ïåðøó ÷åðãó öå çà-
áåçïå÷èòü áåçïåêó äîðîæíüîãî ðó-
õó â ñòîëèö³ òà ñòâîðèòü íàëåæí³
óìîâè äëÿ ìåøêàíö³â ³ ãîñòåé ì³ñòà
â ñôåð³ íàäàííÿ ïîñëóã», — íàãî-
ëîñèâ ²ëëÿ Ñàãàéäàê.

Òàêîæ ó Ìåìîðàíäóì³ çàçíà-
÷åíî ïðî ñòâîðåííÿ ìîá³ëüíèõ
ãðóï, ÿê³ ïîêëèêàí³ ïåðåâ³ðÿòè
òà ñë³äêóâàòè çà ïåðåâ³çíèêà-
ìè, êîòð³ ïðîâîäÿòü ñâîþ ä³ÿëü-
í³ñòü ïîçà ìåæàìè ïðàâîâîãî
ïîëÿ �

Ïàñàæèðè ï³äçåìêè 
ïåðåõîäÿòü íà êàðòêè

ÄËß ÎÏËÀÒÈ ïðî¿çäó ó ñòîëè÷-
íîìó ìåòðîïîë³òåí³ ïàñàæèðè
íàäàþòü ïåðåâàãó áåçêîíòàêò-
íèì ñïîñîáàì. Çà îñòàíí³ìè äà-
íèìè, ñï³ââ³äíîøåííÿ æå-
òîí/êàðòêà ñêëàäàº 40-51% íà
êîðèñòü îñòàííüî¿, òîáòî á³ëüøå
ïîëîâèíè. Ùå 9% — ïàñàæèðè,
ÿê³ çà ï³ëüãîâèìè ïîñâ³ä÷åííÿ-
ìè ïðîõîäÿòü ÷åðåç ïóíêòè ðó÷-
íîãî êîíòðîëþ.

Ùå ð³ê òîìó êàðòêàìè ó ìåò-
ðî êîðèñòóâàëîñÿ ëèøå 42% ïà-
ñàæèð³â, ó 2014 — 31%, à ó 2013 —
ò³ëüêè 22% àáî êîæåí ï’ÿòèé.
Íàéá³ëüøå ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿
îö³íèëè íà ñòàíö³¿ «Ãåðî¿â Äí³ï-
ðà», äå çà äîïîìîãîþ áåçêîí-
òàêòíèõ òåõíîëîã³é ïðîõîäèòü
57% ïàñàæèð³â. Ó ïåðåë³êó ïðî-
ãðåñèâíèõ òàêîæ ñòàíö³¿ «Îë³ì-
ï³éñüêà», «Îáîëîíü» òà «Òåàò-

ðàëüíà» — 55% êîæíà. À ìåíø çà
âñå ñõèëüí³ äî ³ííîâàö³é íà ñòàí-
ö³¿ «Âîêçàëüíà» — 31%.

Íàãàäàºìî, ùî ó Êè¿âñüêîìó
ìåòðîïîë³òåí³ âåäåòüñÿ ÷³òêèé
ïàñàæèðîîáë³ê. Ïðè âèêîðèñòàí-
í³ æåòîíó âàðò³ñòü ïî¿çäêè ñòà-
íîâèòü 4 ãðí. Ó òîé ÷àñ, ÿê ïðè
ïîïîâíåíí³ êàðòêè íà 50 ïî¿ç-
äîê ðàçîâèé ïðîõ³ä îá³éäåòüñÿ
ó 3,5 ãðí �

Þíèõ êèÿí ÷åêàþòü íà êíèæêîâ³é 
âèñòàâö³-ÿðìàðêó

«25-28 ÑÅÐÏÍß çà ñïðè-
ÿííÿ Äåðæàâíîãî êîì³òå-
òó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâ-
ëåííÿ Óêðà¿íè â ÍÖ «Óêðà-
¿íñüêèé ä³ì» (âóëèöÿ Õðå-
ùàòèê, 2) äî Äíÿ çíàíü ïðî-
âîäèòüñÿ ùîð³÷íà Êè¿âñüêà
êíèæêîâà âèñòàâêà-ÿðìà-
ðîê.

Ó ïðîãðàì³ — ïðåçåí-
òàö³¿ äèòÿ÷î¿, øê³ëüíî¿ òà
íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè.

Ïðåäñòàâëÿòèìóòü òà-
êîæ ð³çíîæàíðîâó ë³òåðà-
òóðó îáëàñíèõ âèäàâíè÷èõ
îðãàí³çàö³é.

Ãîñò³ «Ë³òåðàòóðíîãî ñàëîíó» çìîæóòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ÿê ç â³-
äîìèìè, òàê ³ ç ìîëîäèìè ïèñüìåííèêàìè.

Òðàäèö³éíî â ðàìêàõ çàõîäó ïðîâîäèòüñÿ Áëàãîä³éíà àêö³ÿ «Ïðè-
äáàé êíèæêó — ïîäàðóé ñâÿòî ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêî¿ òóð-
áîòè»: ïðèäáàâøè êíèãó, ïåðåäàòè ¿¿ äèòáóäèíêó àáî øêîë³-³íòåð-
íàòó. Ñâÿòî ñîëîäîù³â ³ ðîçâàã «Ôåñòèâàëü ìîðîçèâà», êð³ì ñìàêîëèê³â,
ïîäàðóº òâîð÷³ ìàéñòåð-êëàñè äëÿ ä³òåé, ðîçâàæàëüí³ àòðàêö³îíè
òà áàãàòî ³íøèõ ö³êàâèõ ïîä³é �

Ó âèõ³äí³ âóëèöÿ Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî
ñòàíå ï³øîõ³äíîþ

Ó ÂÈÕ²ÄÍ², ñâÿòêîâ³ òà íåðîáî÷³ äí³ ç 12.00 äî 22.00 áóäå îáìåæå-
íî ðóõ àâòîòðàíñïîðòó íà âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, â ìåæàõ â³ä
Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³ äî âóë. Àíäð³¿âñüêî¿. Ó çàçíà÷åíèé ÷àñ òàêîæ
çàïðîâàäÿòü äâîñòîðîíí³é ðóõ ³ îáìåæàòü çóïèíêó òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â íà âóë. Áîðèñîãë³áñüê³é, â ìåæàõ â³ä âóë. Áðàòñüêî¿ äî âóë.
Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî. Â³äïîâ³äíî âíåñóòü çì³íè â ðîáîòó ìàðøðó-
ò³â ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó, ùî ïðîëÿãàþòü çàçíà÷å-
íèìè âóëèöÿìè.

Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿòî ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ â³ä-
ïî÷èíêó ìåøêàíö³â ³ ãîñòåé ñòîëèö³, à òàêîæ äëÿ çìåíøåííÿ âè-
êèä³â â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â àâò³âîê ó ïîâ³òðÿíèé áàñåéí öåíòðàëü-
íî¿ ÷àñòèíè Êèºâà �

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÊÈ ïðîäîâæóþòü
âïðîâàäæóâàòè çàõîäè ç ïîë³ï-
øåííÿ áåçïåêè ðóõó ï³øîõîä³â íà
âóëè÷íî-äîðîæí³é ìåðåæ³ ì³ñòà.
Òàê, öèìè âèõ³äíèìè ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ñîñíèöüê³é
(ïåðåõðåñòÿ ç âóë. Ñèâàñüêîþ) áó-
ëî âëàøòîâàíî ï³äâèùåíèé ï³øî-
õ³äíèé ïåðåõ³ä.

Òàê³ ïåðåõîäè çìóøóþòü âîä³-
¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çíèæóâà-
òè øâèäê³ñòü ïåðåä íèìè çà àíà-

ëîã³ºþ ïðèñòðî¿â ïðèìóñîâîãî
çíèæåííÿ øâèäêîñò³, ùî çíà÷íî
çìåíøóº â³ðîã³äí³ñòü íà¿çäó íà ï³-
øîõîä³â. ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ïëà-
íóº óïðîäîâæ ñåðïíÿ âëàøòóâàòè
ïîä³áí³ îá’ºêòè ó êîæíîìó ðàéîí³
ñòîëèö³.

Íàãàäàºìî, ïåðø³ ï³äâèùåí³
ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè ç’ÿâèëèñÿ ó
òðàâí³ íà âóë. Ñóâîðîâà òà âóë. Íî-
âîãîñï³òàëüí³é (á³ëÿ Â³éñüêîâîãî
øïèòàëþ) �

ÄËß ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ãîñòðèõ êèøêîâèõ ³íôåê-
ö³é íåîáõ³äíî:

� äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè;
� ðåòåëüíî ìèòè ðóêè ç ìèëîì ïåðåä âæèâàííÿì

¿æ³, ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç âóëèö³ òà ï³ñëÿ êîæíîãî â³ä-
â³äóâàííÿ âáèðàëüí³;

� ìèòè òà òðèìàòè â ÷èñòîò³ âñ³ ïîâåðõí³ òà êó-
õîíí³ ïðèëàäè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðèãîòó-
âàííÿ ¿æ³, íå äîïóñêàòè ïðîíèêíåííÿ ìóõ òà êîìàõ;

� ðåãóëÿðíî ìèòè òà îáäàâàòè îêðîïîì ïîñóä òà
äèòÿ÷³ ³ãðàøêè;

� âèêîðèñòîâóâàòè áåçïå÷íó âîäó, íå ïèòè ¿¿ ç
íåïåðåâ³ðåíèõ äæåðåë;

� íå âæèâàòè ïðîäóêòè ç âè÷åðïàíèì òåðì³íîì

ïðèäàòíîñò³, äîòðèìóâàòèñü íåîáõ³äíîãî òåìïåðà-
òóðíîãî ðåæèìó ïðè ¿õ çáåð³ãàíí³ òà ïðèãîòóâàíí³;

� ìèòè òà îáäàâàòè îêðîïîì îâî÷³ é ôðóêòè ïå-
ðåä âæèâàííÿì ¿õ ó ñèðîìó âèãëÿä³;

� íå êóïóâàòè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ó âèïàäêî-
âèõ îñ³á òà ó ì³ñöÿõ íåñàíêö³îíîâàíî¿ òîðã³âë³;

� íå êóïàòèñÿ ó íåñàíêö³îíîâàíèõ âîäîéìàõ òà
íå êîâòàòè âîäó ïðè êóïàíí³;

� óíèêàòè êîíòàêòó ç îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü îçíàêè
³íôåêö³éíîãî çàõâîðþâàííÿ;

�ïðè ïîÿâ³ ñèìïòîì³â çàõâîðþâàííÿ (ï³äâèùåí-
íÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà, ãîëîâíèé á³ëü, áëþâàííÿ, ð³ä-
ê³ âèïîðîæíåííÿ, á³ëü ó æèâîò³ òîùî) íåãàéíî çâåð-
òàòèñü äî ë³êàðÿ.
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Ìîá³ëüí³ ãðóïè ïåðåâ³ðÿòèìóòü
ðîáîòó íåëåãàëüíèõ ìàðøðóòîê

Ïàì’ÿòêà ùîäî ïðîô³ëàêòèêè ãîñòðèõ êèøêîâèõ ³íôåêö³é
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