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ÄÈÒÑÀÄÎÊ ðîçïî÷àëè áóäóâà-
òè ùå 21 ð³ê òîìó, àëå âèðîñëî
âæå ê³ëüêà ïîêîë³íü ìàëþê³â, à
íåäîáóäîâà òàê ³ çàëèøèëàñÿ ñòîÿ-
òè ïîñåðåä ì³êðîðàéîíó, ïîêè íå
ïåðåòâîðèëàñÿ íà ðó¿íè é ïðè-
õèñòîê äëÿ àñîö³àëüíèõ åëåìåí-
ò³â. Òîð³ê ñïåö³àë³ñòàìè Äåðæàâ-
íîãî ÍÄ² áóä³âåëüíèõ êîíñòðóê-
ö³é ¿¿ áóëî îáñòåæåíî é íàäàíî
ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî óñóíåííÿ äå-
ôåêò³â ³ ï³äñèëåííÿ êîíñòðóêö³é
äëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò.

ßê çàçíà÷èâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð
Ñïàñèáêî, âèð³øå-
íî áóëî äîáóäóâàòè
é ðåêîíñòðóþâàòè

ñîö³àëüí³ îá’ºêòè çà êîøòè ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. ² îñü ó ëèñòîïà-

ä³-ãðóäí³ â ì³êðîðàéîí³ ç’ÿâèòü-
ñÿ íîâèé äèòñàäîê íà 260 ä³òåé,
ÿê³ íàâ÷àòèìóòüñÿ â 14 ãðóïàõ.
Çàêëàä ìàòèìå áàñåéí, ñïîðòèâ-
íó é òàíöþâàëüíó çàëè, êàá³íå-
òè ëîãîïåäà é ïñèõîëîãà, ìåäè÷-
íèé áëîê ³, íàâ³òü, êîìï’þòåð-
íèé êëàñ.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÏ «Æèò-
ëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» Ìèêîëà Ëåñèê
ïîâ³äîìèâ, ùî íàðàç³ ðîáîòè òðè-
âàþòü íà òàê çâàíîìó «³íòåíñèâ-
íîìó åòàï³» é âèêîíàí³ íà 70-
75%.

Ïî çàâåðøåíí³ áóä³âíèöòâà
íà òåðèòîð³¿ ñàäî÷êà âñòàíîâëÿòü
ñó÷àñí³ ìàéäàí÷èêè ð³çíîãî ïðî-
ô³ëþ, ç’ÿâèòüñÿ àâòîì³ñòå÷êî äëÿ
âèâ÷åííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðó-
õó, âèñàäÿòü äåðåâà, êóù³ òà êâ³-
òè. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëåíî ïè-

òàííÿì åíåðãîçáåðåæåííÿ: óòåï-
ëÿòü ôàñàä, çìîíòóþòü åíåðãî-
çáåð³ãàþ÷å îñâ³òëåííÿ, ñèñòåìè
âåíòèëÿö³¿.

Îëåêñàíäð Ñïàñèáêî âèñëî-
âèâ óïåâíåí³ñòü, ùî ÷åðåç ð³ê-
äðóãèé ÷åðåç äîðîãó â³ä íîâîãî
ñàäî÷êà çàïðàöþº é â³äðåêîí-
ñòðóéîâàíà øêîëà, äå íàâ÷àòè-
ìåòüñÿ 1080 øêîëÿð³â.

Äðóãèé îá’ºêò ³íñïåêö³¿ — òå-
ðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â
òà Öåíòð ðàííüî¿ ñîö³àëüíî¿ ðå-
àá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â íà âóë.
Î. Òåë³ãè, 37-Ã òàêîæ ñòîÿâ ïîêè-
íóòèì ³ çàíåäáàíèì ùå ç 2002-
ãî. Äâà ðîêè òîìó ðîçïîðÿäæåí-
íÿì ÊÌÄÀ áóëî âèçíà÷åíî çà-
ìîâíèêà íà çàâåðøåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òà ââåäåííÿ îá’ºêòà â
åêñïëóàòàö³þ. Äîâãîáóä áóëî ïîâ-
í³ñòþ ïåðåïëàíîâàíî, îáëàäíà-
íî ïàíäóñàìè é ë³ôòàìè äëÿ ëþ-
äåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
Òóò áóäóòü çàä³ÿí³ äâ³ ñîö³àëüí³
ñëóæáè: äëÿ ïåíñ³îíåð³â ³ ðåá-
öåíòð äåííîãî ïåðåáóâàííÿ äëÿ
66 ä³òåé-³íâàë³ä³â. Òàêîæ ïðàöþ-
âàòèìóòü ïðàëüíÿ, ìàéñòåðíÿ ç ðå-
ìîíòó âçóòòÿ, îäÿãó, ïîáóòîâî¿
òåõí³êè, ³íâàë³äíèõ â³çê³â, êàôå,
áàñåéí ç ã³äðîìàñàæíèìè âàí-
íàìè, êàá³íåòè îçîêåðèòîòåðà-
ï³¿ òà ìàñàæó, ë³êóâàëüí³ êàá³íå-
òè, òðåíàæåðí³ çàëè, ³ãðîâ³ ê³ì-
íàòè. Ó ïðîñòîðîìó ñâ³òëîìó àò-
ð³óì³ ïëàíóºòüñÿ Öåíòð ïñèõî-

ëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ñïîðòñìå-
í³â-ïàðàîë³ìï³éö³â.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÏ «Æèò-
ëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» Ñåðã³é Äàíè-
ëîâè÷ çàïåâíèâ, ùî â³äêðèòòÿ
Öåíòðó áóäå ïîäàðóíêîì äî äíÿ
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, â ãðóäí³, é çà-
çíà÷èâ, ùî ãîòîâí³ñòü îá’ºêòà —
70-80 %.

Íàñòóïíèì ïóíêòîì ïåðåâ³ð-
êè ñòàâ Êè¿âñüêèé âåëîòðåê. Éî-
ãî óðî÷èñòî â³äêðèþòü âæå íà-
ïðèê³íö³ âåðåñíÿ ðàçîì ³ç ñïîðò-
øêîëîþ äëÿ ï³äãîòîâêè þíèõ âå-
ëîñèïåäèñò³â.

«Âåëîòðåê â³äïîâ³äàòèìå âñ³ì
ñó÷àñíèì âèìîãàì äî ñïîðóä òà-
êîãî êëàñó òà ïåðåòâîðèòüñÿ íà
ñïðàâæí³é öåíòð âåëîñèïåäíî¿
êóëüòóðè ñòîëèö³. Ðîáîòè âæå íà
ô³íàëüí³é ñòàä³¿»,— çàçíà÷èâ
Îëåêñàíäð Ñïàñèáêî.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà äèðåêòîðà ÊÏ «Æèòëî³íâåñò-
áóä-ÓÊÁ» Ïàâëà ×åñëîâñüêîãî,ïðî-
åêòîì ðåêîíñòðóêö³¿ âåëîòðåêó
ïåðåäáà÷åíî â³äíîâëåííÿ ïîëîò-
íà ç îáëàøòóâàííÿì ñó÷àñíîãî
ïîêðèòòÿ âèðîáíèöòâà â³äîìî¿
³òàë³éñüêî¿ êîìïàí³¿; ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ ñïîðòøêîëè é àäì³íáóä³âë³ ç
äóøîâèìè, ðîçäÿãàëüíÿìè, ìåä-
ïóíêòîì,òðåíàæåðíèìè çàëàìè;
â³äíîâëåííÿ òðèáóí íà 280 ãëÿ-
äà÷³â; ñòâîðåííÿ ìóçåþ âåëîñè-
ïåäíîãî ñïîðòó; âñòàíîâëåííÿ
çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ âåëîòðå-
êó òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ �

Áóä³âåëüíà ³íñïåêö³ÿ
� Ó÷îðà â³äáóëàñÿ ïåðåâ³ðêà ñîö³àëüíèõ îá’ºêò³â,

ÿê³ ñïîðóäæóþòü çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó

Ïðîåêòîì ðåêîíñòðóêö³¿ âåëîòðåêó ïåðåäáà÷åíî â³äíîâëåííÿ ïîëîòíà ç îáëàøòóâàííÿì ñó÷àñíîãî ïîêðèòòÿ; ðåêîíñòðóêö³ÿ ñïîðòøêîëè é àäì³íáóä³âë³ 
ç äóøîâèìè, ðîçäÿãàëüíÿìè, ìåäïóíêòîì, òðåíàæåðíèìè çàëàìè; â³äíîâëåííÿ òðèáóí íà 280 ãëÿäà÷³â

Äî ê³íöÿ ðîêó â ì³ñò³
â³äðåìîíòóþòü
40 áþâåò³â òà çáóäóþòü
8 íîâèõ ñâåðäëîâèí

Ïðî öå â ³íòåðâ’þ êàíàëó «Êè¿â» çà-

ÿâèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í çàóâàæèâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà ïî-

ñòàâèëà ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ â³ä-

íîâèòè ðîáîòó áþâåò³â, ç ÿêèõ ìåø-

êàíö³ ìîãëè á áðàòè âîäó ïèòíî¿ ÿêîñ-

ò³. Ìåð ì³ñòà íàãàäàâ, ùî òîð³ê â³ä-

íîâëåíà ðîáîòà 30 ñòîëè÷íèõ áþâå-

ò³â ³ ïðîáóðåí³ 2 íîâ³ ñâåðäëîâèíè.

«Êëþ÷îâå çàâäàííÿ — âñòàíîâëåííÿ

î÷èñíèõ ñïîðóä, àáè âæèâàòè âîäó

ïèòíî¿ ÿêîñò³ ç-ï³ä êðàíó,ÿê â ºâðîïåé-

ñüêèõ êðà¿íàõ. À òàêîæ â³äíîâëåííÿ

êîìïëåêñ³â — ðåìîíò ñòàðèõ ³ áóä³â-

íèöòâî íîâèõ, ùîá êèÿíè ìîãëè áåç-

êîøòîâíî îòðèìóâàòè ïðèäàòíó äëÿ

âæèâàííÿ ð³äèíó»,— äîäàâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà ÿðìàðêè

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â Äåïàð-

òàìåíò³ ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó

ï³äïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ, âèõ³äíèìè â

ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ òðàäèö³éí³ ñ³ëüñüêî-

ãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Çîêðåìà â ñó-

áîòó òîðãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ íà âóë. Ïàíüê³âñüê³é; â Äàð-

íèöüêîìó—íà âóë.Ðåâóöüêîãî; â Äåñ-

íÿíñüêîìó — íà âóë. Î. Ñàáóðîâà (â

ìåæàõ âóë.Î.Áàëüçàêà òà ïðîñï.Â. Ìà-

ÿêîâñüêîãî), íà âóë. Åëåêòðîòåõí³÷í³é,

2-á, 4-á, 6-á, 16, 10, 26, 28 (íà ïàðí³é

ñòîðîí³), 5, 5-à, 7, 11, 9, 9-à (íà íåïàð-

í³é ñòîðîí³); â Äí³ïðîâñüêîìó — íà

âóë. Â. Íåñòàéêà (ïîðÿä ç ïîøòàìòîì

«Ë³âîáåðåæíèé»); â Ïå÷åðñüêîìó —

íà âóë. Í³ìàíñüê³é, 3-7; â Ïîä³ëüñüêî-

ìó — íà ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè (á³-

ëÿ Êóðåí³âñüêîãî ïàðêó), íà âóë. Ñâ³ò-

ëèöüêîãî, 31-35; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó—

íà âóë.Ñòàä³îíí³é (â ìåæàõ âóë.Â.Ëèï-

ê³âñüêîãî òà Áîãäàí³âñüêî¿); ó Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó—íà âóë.Òàòàðñüê³é, 32—38.

Ó íåä³ëþ ÿðìàðêóâàòèìóòü â Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ãîëîñ³¿âñüê³é,

4-10; â Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë. ². Êóä-

ð³ (â ìåæàõ âóë. Ï. Ëóìóìáè òà ×èãî-

ð³íà); â Äåñíÿíñüêîìó— íà âóë. Åëåê-

òðîòåõí³÷í³é, 2-á, 4-á, 6-á, 16, 10, 26,

28 (íà ïàðí³é ñòîðîí³), 5, 5-à, 7, 11, 9,

9-à (íà íåïàðí³é ñòîðîí³); â Ïîä³ëü-

ñüêîìó— íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 31-35;

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Â. Âà-

ñèëåâñüêî¿, 1—17.

×àñòêîâî îáìåæåíî ðóõ
àâòî íà Ï³âäåííîìó
ìîñòó

Äî 1 âåðåñíÿ ÷åðåç ðåìîíò îðòîòðîï-

íî¿ ïëèòè ³ç çàì³íîþ ïîêðèòòÿ ïðî-

¿æäæî¿ ÷àñòèíè îáìåæàòü ðóõ àâòî-

òðàíñïîðòó ó òðåò³é òà ÷àñòêîâî äðó-

ã³é ñìóãàõ ðóõó íà Ï³âäåííîìó ìîñòó

â íàïðÿìêó â³ä Ñòîëè÷íîãî øîñå äî

ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà.
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Öüîãî ðîêó ñèëàìè ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» ãîòóþòü

äî çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ òðè íàäâè÷àéíî âàæëèâ³ ñî-

ö³àëüí³ îá’ºêòè: äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä íà

æèòëîâîìó ìàñèâ³ Îñîêîðêè, òåðèòîð³àëüíèé öåíòð

ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â, Öåíòð ðàí-

íüî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â 

íà âóë. Î. Òåë³ãè, 37-Ã òà Êè¿âñüêèé âåëîòðåê. Ó÷îðà ç

õîäîì âèêîíàííÿ ðîá³ò íà öèõ îá’ºêòàõ îçíàéîìèâñÿ

çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ñïàñèáêî.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку на

вул. Отто Шмідта, 26�б у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 359/359 від 26 травня 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51�53 Закону України «Про природно�запо�
відний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердже�
них наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово�комунального господарства України від
10.04.2006 № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень та збільшення їх
площі Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1�Надати�земельній�ділянці�орієнтовною�пло-

щею�0,14��а�біля�б�дин���на�в�л.�Отто�Шмід-

та,�26-б���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

стат�с�с�вер�.

2.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�в��становленом��поряд��.

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�оформлення�права�постійно�о��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою,�визначеною�п�н�-

том�1�цьо�о�рішення.

2.2.�У�місячний�термін�з�дня�наб�ття�чинно-

сті�цим�рішенням�вжити�заходів�щодо�держав-

ної�реєстрації�права��орист�вання�земельною

ділян�ою,�визначеною�п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�здійснити�ор�а-

нізаційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю

земельної�ділян�и�площею�0,14��а�біля�б�дин-

���на�в�л�Отто�Шмідта,�26-б���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва.

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

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

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

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381�та�продовжених�на�період�до�2015

ро���рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озелене-

ні�території�за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,

що�відповідають�типоло�ічним�озна�ам�та�пла-

н�вальним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ді-

лян��,�визначен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до

перелі���с�верів�Шевчен�івсь�о�о�район�.

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

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

рішити�в��становленом��поряд���питання�що-

до�фінанс�вання�заходів,�передбачених�п�н�-

тами�2�та�3�цьо�о�рішення.

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

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

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

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

містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орис-

т�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Овруцькій, 27 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 360/360 від 26 травня 2016 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра�

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51�53 Закону України «Про природно�запо�
відний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердже�
них наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово�комунального господарства України від
10.04.2006 № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень та збільшення їх
площі Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,31��а

на�в�л.�Овр�ць�ій,�27���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні� м.� Києва� (�адастровий� номер

8000000000:91:079:030)�стат�с�с�вер�.

2.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�в��становленом��поряд��:

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�оформлення�права�постійно�о��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою,�визначеною�п�н�-

том�1�цьо�о�рішення.

2.2.�У�місячний�термін�з�дня�наб�ття�чинно-

сті�цим�рішенням�вжити�заходів�щодо�держав-

ної�реєстрації�права��орист�вання�земельною

ділян�ою,�визначеною�п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�здійснити�ор�а-

нізаційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю

земельної�ділян�и�площею�0,31��а�на�в�л�Ов-

р�ць�ій.�27���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�адастровий�номер�8000000000:91:079:030).

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

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

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

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

Про внесення доповнення до рішення Київської 
міської ради від 26.05.2016 № 344/344 «Про порядок 

денний пленарного засідання І сесії Київської міської 
ради VIII скликання 26.05.2016»

Рішення Київської міської ради № 372/372 від 30 червня 2016 року
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
Доповнити�порядо��денний�пленарно�о�за-

сідання�І�сесії�Київради�VIII�с�ли�ання�26.05.2016,

затверджений�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�26.05.2016�№ 344/344,�та�ими�питан-

нями:

1.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до

Верховної�Ради�У�раїни�щодо�неприп�стимо-

сті�зростання�цін�та�тарифів�на�житлово-�ом�-

нальні�посл��и�без�інде�сації�розмір��заробіт-

них�плат�та�пенсій.

2.�Про�обрання�представни�ів��ромадсь�о-

сті�до�с�лад��поліцейсь�ої��омісії�Головно�о

�правління�Національної�поліції���м.�Києві.

3.�Про�підтрим����часті��ом�нальних�підпри-

ємств���прое�ті�«Про�рама�розвит���м�ніци-

пальної�інфрастр��т�ри�У�раїни».

4.�Про�відзначення�75-річчя�А�та�відновлен-

ня�У�раїнсь�ої�Держави.

Київський міський голова
В. Кличко

№806/3381�та�продовжених�на�період�до�2015

ро���рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озелене-

ні�території�за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,

що�відповідають�типоло�ічним�озна�ам�та�пла-

н�вальним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ді-

лян��,�визначен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до

перелі���с�верів�Шевчен�івсь�о�о�район�.

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

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

вирішити�в��становленом��поряд���питання

щодо�фінанс�вання�заходів,�передбачених�п�н�-

тами�2�та�3�цьо�о�рішення.

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

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

ди�з�питань�е�оло�ічної�політи�и,�на�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження детального плану території в межах вулиць
Мілютенка, Шолом�Алейхема, Братиславської та Лісового 

проспекту у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 910/910 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13�листопада�2013�ро���№ 518/10006�«Про

затвердження�місь�ої�про�рами�створення

(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації���м.�Ки-

єві»�та�і�зміни:

позицію�141�Перелі���містоб�дівної�до��мен-

тації�для�розроблення�(оновлення)���м.�Києві��

2013 —�2016�рр.�(додато��до�Про�рами�ство-

рення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації

в�м.�Києві)�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

2.�Затвердити�детальний�план�території

в�межах�в�лиць�Мілютен�а,�Шолом-Алей-

хема,�Братиславсь�ої�та�Лісово�о�проспе�-

т����Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�відпо-

відно�до�основних�техні�о-е�ономічних�по-

�азни�ів,�що�додаються,�я��основ��план�-

вальної�ор�анізації�та�ф�н�ціонально�о�зо-

н�вання�території,�розташ�вання�червоних

ліній�в�лиць�і�дорі�,��варталів�садибної�за-

б�дови,��раничної�поверховості�та�щільно-

сті�заб�дови,�для�подальшо�о�розроблен-

ня�до��ментації� із�земле�строю�та�прий-

няття�рішень�щодо�розміщення�об’є�тів�міс-

тоб�д�вання.

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

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

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

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

містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орис-

т�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п Показники Одиниця

виміру
Існуючий

стан
Етап на 5

років
Етап на 15�20

років

1. 2 3 4 5 6

1. Територія

Територія в межах проекту га / % 59,3/100 59,3/100 59,3/100

у тому числі:

1.1 � житлова забудова » 30,2/51 30,9/52 30,9/52

1.2 � ділянки установ і підприємств обслуговування (крім
підприємств і установ мікрорайонного значення) » 9,75/16 4,0/7 4,0/7

1.3 � зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного
значення) » 3,7/6 3,7/6 3,7/6

1.4 � вулиці в межах червоних ліній » 13,1/22 13,1/22 13,1/22

1.5
� території (ділянки) забудови іншого призначення
(виробничої, комунально�складської, інженерного
обладнання, курортної, лікувальної тощо)

» 1,5/3 0,9/2 0,9/2

1.6 � інші території » 6,5/11 6,7/10 6,7/10

2. Населення

2.1 Чисельність населення, всього тис. осіб 12,85 14,01 15,22

2.2 Щільність населення осіб/га 309 321 366

141.

ДПТ в межах вулиць Мілютенка,
Шолом�Алейхема, Братиславської та
Лісового проспекту у Деснянському
районі м. Києва

5.1.008 59,3

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.07.2016�№�910/910

Основні техніко�економічні показники детального плану території в межах
вулиць Мілютенка, Шолом�Алейхема, Братиславської та Лісового

проспекту у Деснянському районі м. Києва

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження Положення про конкурсний відбір 
кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання 

комунального сектора економіки в місті Києві
Рішення Київської міської ради № 786/786 від 21 липня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування питан�
ня визначення кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економі�
ки Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Положення�про��он��рсний

відбір��андидат�р�на�посади��ерівни�ів�с�б’є�-

тів��осподарювання��ом�нально�о�се�тора�е�о-

номі�и�в�місті�Києві,�що�додається.

« »
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2.�Київсь���місь�ом���олові�вжити�ор�аніза-

ційно-правових�заходів�щодо�ви�онання�цьо�о

рішення.

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

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

тримісячний�стро��з�дня�офіційно�о�оприлюд-

нення�цьо�о�рішення:

3.1.�Під�от�вати�та�подати�на�роз�ляд�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�прое�ти�рішень�з�метою�при-

ведення�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради���відпо-

відність�до�цьо�о�рішення.

3.2.�Привести�свої�нормативно-правові�а�-

ти���відповідність�із�цим�рішенням.

3.3.�Забезпечити�пере�ляд�і�приведення

стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�їх�нормативних�а�тів,�а

та�ож��становчих�до��ментів�с�б’є�тів��оспо-

дарювання��ом�нально�о�се�тора�е�ономі�и�в

місті�Києві���відповідність�із�цим�рішенням.

3.4.�Спільно�з�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�власності�розробити�про-

е�т�рішення�про�внесення�змін�до�цьо�о�рішен-

ня�в�межах�чинно�о�за�онодавства.

4.�До�приведення�нормативно-правових�а�-

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

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)���відповідність�із�цим

рішенням�відповідні�нормативно-правові�а�ти

застосов�ються�в�частині,�що�не�с�перечить

цьом��рішенню.

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

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»�та�на

офіційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради

www.kmr.gov.ua.

6.�Це�рішення�набирає�чинності�з�01�верес-

ня�2016�ро��.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.07.2016�№�786/786

Положення
про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів 

господарювання комунального сектора економіки в місті Києві
Це�Положення�визначає�правові�та�ор-

�анізаційні�засади��он��рсно�о�відбор���ан-

дидат�р�на�посади��ерівни�ів�с�б’є�тів��ос-

подарювання��ом�нально�о�се�тора�е�о-

номі�и�в�місті�Києві�(далі —��ерівні�поса-

ди).

Стаття�1.�Сфера�дії�Положення

1.�Відповідно�до�цьо�о�Положення�про-

водиться��он��рсний�відбір��андидат�р�на

заміщення�ва�антних�посад��ерівни�ів�с�б’-

є�тів��осподарювання��ом�нально�о�се�-

тора�е�ономі�и�в�місті�Києві,��рім�випад-

�ів,��оли�нормативно-правовими�а�тами

вищої�юридичної�сили�встановлено� інш�

процед�р���он��рсно�о�відбор��або�інший

порядо��заміщення�та�их�посад,�я�им�ви-

�лючається�проведення��он��рсної�проце-

д�ри.

2.�До�с�б’є�тів��осподарювання��ом�наль-

но�о�се�тора�е�ономі�и���роз�мінні�цьо�о�По-

ложення�відносяться:

1)�с�б’є�ти,�що�діють�на�основі�лише��ом�-

нальної�власності:��ом�нальні�підприємства�(за

КОПФГ��од�150)�та�їх�дочірні�підприємства�(за

КОПФГ��од�160),�засновни�ами�я�их�є�с�б’є�-

ти��осподарювання�(за�КОПФГ��од�150);

2)�с�б’є�ти,�част�а��ом�нальної�власності��

стат�тном���апіталі�я�их�перевищ�є�50�відсот-

�ів�(за�КОПФГ��оди�230,�231,�232,�240,�250�і

550);

3)�с�б’є�ти,�част�а��ом�нальної�власності��

стат�тном���апіталі�я�их�становить�величин�,�що

забезпеч�є�ор�анам�місцево�о�самовряд�ван-

ня�право�вирішально�о�вплив��на��осподар-

сь���діяльність�цих�с�б’є�тів�(за�КОПФГ��оди�230,

231,232,�240,�250�і�550).

Стаття�2.�Вимо�и�до��андидатів�на��ерів-

ні�посади

1.�Кандидатом�на��ерівн��посад��може�б�ти

особа,�я�а:

1)�має�вищ��освіт��за�освітньо-�валіфі�ацій-

ними�рівнями�спеціаліст�або�ма�істр;

2)�має�досвід��правління�на�підприємствах,

�становах�або�ор�анізаціях�незалежно�від�форм

власності�(в�том��числі��осподарсь�их�товари-

ствах),�або�в�ор�анах�державної�влади,�ор�анах

місцево�о�самовряд�вання;

3)�вільно�володіє�державною�мовою;

4)�має�висо�і�моральні,�ділові,�професійні

я�ості�та�ор�анізаторсь�і�здібності,�здатна�за�сво-

їми�діловими�та�моральними�я�остями,�освіт-

нім�і�професійним�рівнем�ви�он�вати�відповід-

ні�обов’яз�и;

5)�щодо�я�ої�відс�тні�обставини,�передбаче-

ні�в�частині�др��ій�цієї�статті;

6)�відповідає�іншим�вимо�ам�для��ерівни�а

відповідно�о�с�б’є�та��осподарювання���ви-

пад�ах,�передбачених�за�онодавством�У�ра-

їни.

2.�Не�може�б�ти��андидатом�на��ерівн��по-

сад��особа,�я�а:

1)�за�рішенням�с�д��визнана�недієздатною�або

обмежено�дієздатною;

2)�має�с�димість�за�вчинення�злочин�,�я�що

та�а�с�димість�не�по�ашена�або�не�знята�в��с-

тановленом��за�оном�поряд���(�рім�реабіліто-

ваної�особи),�або�на�я���протя�ом�останньо�о

ро���на�ладалося�адміністративне�стя�нення

за�вчинення��ор�пційно�о�правопор�шення;

3)�притя�алася�на�підставі�обвин�вально�о

виро��,�я�ий�набрав�за�онної�сили,�до��римі-

нальної�відповідальності�за�вчинення��ор�пцій-

но�о�правопор�шення�або�правопор�шення,

пов’язано�о�з��ор�пцією;

4)�відповідно�до�виро���с�д�,�що�набрав�за-

�онної�сили,�позбавлена�права�займатися�ді-

яльністю,�пов’язаною�з�ви�онанням�ф�н�цій

держави�або�місцево�о�самовряд�вання,�або�обій-

мати�певні�посади;

5)�є�або�б�ла�членом�ор�анізації,��творення

і�діяльність�я�ої�заборонено�за�оном�або�с�-

дом�з�24�серпня�1991�ро��;

6)�призначення�(обрання)�я�ої�на�посад���е-

рівни�а�с�б’є�та��осподарювання��ом�нально-

�о�се�тора�е�ономі�и�в�місті�Києві�с�перечи-

тиме�вимо�ам�за�онодавства�щодо�роботи�іно-

земців,��ромадян�У�раїни,�я�і�мають��ромадян-

ство�іноземної�держави�(держав),�або�осіб�без

�ромадянства;

7)���разі�призначення�(обрання)�б�де,�безпо-

середньо�підпоряд�ована�особі,�я�а�є�її�близь-

�ою�особою�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

запобі�ання��ор�пції»;

8)�не�подала�де�ларацію�за�мин�лий�рі��за

формою�де�ларації,�встановленою�для�осіб,

�повноважених�на�ви�онання�ф�н�цій�держави

або�місцево�о�самовряд�вання�(де�ларацію

про�майно,�доходи,�витрати�і�зобов’язання�фі-

нансово�о�хара�тер�),���випад��,�я�що�повин-

на�б�ла�її�подавати;

9)�не�відповідає�вимо�ам,�встановленим�час-

тиною�першою�цієї�статті.

Стаття�3.�Керівні�посади,�визначення

�андидат�р�для�призначення�(обрання)�на

я�і�здійснюється�на��он��рсних�засадах

На��он��рсних�засадах�визначаються:

1)��андидат�ри�для�призначення�на�поса-

ди��ерівни�ів�с�б’є�тів,�що�діють�на�основі

лише��ом�нальної�власності�відповідно�до

п�н�т��1�частини�др��ої�статті�1�цьо�о�Поло-

ження;

2)��андидат�ри�для�внесення�їх�на�роз�ляд�від-

повідних�ор�анів���с�б’є�тах,�част�а��ом�наль-

ної�власності���стат�тном���апіталі�я�их�пере-

вищ�є�50�відсот�ів�або�част�а��ом�нальної�влас-

ності���стат�тном���апіталі�я�их�становить�ве-

личин�,�що�забезпеч�є�ор�анам�місцево�о�са-

мовряд�вання�право�вирішально�о�вплив��на��ос-

подарсь���діяльність�цих�с�б’є�тів�відповідно�до

п�н�тів�2,�3�частини�др��ої�статті�1�цьо�о�По-

ложення,�з�метою�їх�подальшо�о�призначення

(обрання).

Стаття�4.�Форм�вання�с�лад���он��рсної

�омісії

1.�Визначення��андидат�р�для�призначення

(обрання)�на��ерівні�посади,�зазначені�в�стат-

ті�3�цьо�о�Положення,�здійснюється�на�підста-

ві�від�рито�о��он��рсно�о�відбор��на�заміщен-

ня�відповідної�ва�антної�посади��ерівни�а�с�б’-

є�та��осподарювання��ом�нально�о�се�тора

е�ономі�и�в�місті�Києві�(далі –��он��рс),�що

проводиться��он��рсною��омісією�з�проведен-

ня��он��рсно�о�відбор��на�заміщення�відпо-

відної�ва�антної�посади��ерівни�а�с�б’є�та��ос-

подарювання��ом�нально�о�се�тора�е�ономі-

�и�в�місті�Києві�(далі –��он��рсна��омісія).

Для�проведення��он��рсно�о�відбор���ожен

с�б’є�т��правління�(відповідний�стр��т�рний

підрозділ�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради)��о-

т�є�та�подає�в��становленом��поряд���прое�т

розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�про

�творення�постійно�діючої��он��рсної��омісії

при�с�б’є�тові��правління�або�о�ремих��он-

��рсних��омісій�для��он��рсно�о�відбор���е-

рівни�ів�о�ремих�с�б’є�тів��осподарювання��о-

м�нально�о�се�тора�е�ономі�и.

2.�Кон��рсна��омісія�форм�ється�не�пізніше

ніж�за�два�місяці�до�завершення�стро���пов-

новажень�особи,�що�займає�відповідн���ерів-

н��посад��(я�що�та�ий�стро��встановлено�і�я�-

що�йо�о�не�б�ло�продовжено�в��становленом�

поряд��),�або��продовж�20�днів�з�дня�її�звіль-

нення�або�дня�її�смерті.

3.�До�с�лад���он��рсної��омісії�входять:

1)�4�особи:�3�особи,�визначені�Київсь�им

місь�им��оловою,���том��числі�з��ола��андида-

тів,�запропонованих�с�б’є�том��правління,�де-

п�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�та��ромадсь�і-

стю,�1�особа�з��ола��андидатів,�запропонова-

них�заст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ретарем

Київсь�ої�місь�ої�ради;

2)�2�особи,�визначені�постійною��омісією�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�до�ф�н�ціональної�спрямо-

ваності�я�ої�належить�питання�діяльності�с�б’є�-

тів��осподарювання��ом�нально�о�се�тора�е�о-

номі�и�в�місті�Києві,�я�і�знаходяться�в��прав-

лінні�відповідно�о�с�б’є�та��правління;

3)�1�особа,�визначена�постійною��омісією

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�за�онності,�пра-

вопоряд���та�запобі�ання��ор�пції;

4)�1�особа,�визначена�за�поданням�ор�аніза-

цій��ал�зевих�профспіло����місті�Києві,�неза-

лежних�профспіло����місті�Києві,�а�за�відс�т-

ності�та�их�подань —�особа,�визначена�на�за-

�альних�зборах�тр�дово�о��оле�тив��відповід-

но�о�с�б’є�та��осподарювання;

5)�2�особи,�визначені�за�поданням��ромад-

сь�их�ор�анізацій,�я�і�провадять�діяльність��

сфері�протидії��ор�пції�та�по�оджені�Анти�о-

р�пційною�радою�при�Київсь�ом��місь�ом���о-

лові;

6)�1�особа,�визначена�постійною��омісією

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місцево�о�са-

мовряд�вання,�ре�іональних�та�міжнародних

зв’яз�ів.

Деп�татсь�і�фра�ції,�про�створення�я�их�б�-

ло�о�олошено�на�першій�сесій�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�чер�ово�о�с�ли�ання,�мож�ть�деле��-

вати�по�1�представни���е�спертно�о�фахово-

�о�середовища���відповідній��ал�зі�е�ономі�и

(�осподарювання),�що�відповідає�сфері�діяль-

ності�відповідно�о�с�б’є�та��осподарювання,

до�с�лад���он��рсної��омісії.

Кон��рсна��омісія�вважається�повноважною

в�разі�визначення�більше�половини�від�її�с�ла-

д�,�визначено�о�відповідно�до�частини�третьої

цієї�статті.

С�лад��он��рсної��омісії�не�пізніше�я��на�тре-

тій�робочий�день�після�отримання�відомостей

про�визначення�її�с�лад��затвердж�ється�роз-

порядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,��

я�ом��та�ож�визначаються�дата,�час�та�місце

проведення�першо�о�засідання��он��рсної��о-

місії.

Розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

підля�ає�оприлюдненню�на�Єдином��веб-пор-

талі� територіальної� �ромади�міста�Києва

kievcity.gov.ua�на�наст�пний�робочий�день�з

дня�йо�о�видання.

4.�Членами��он��рсної��омісії�мож�ть�б�ти

лише�особи,�я�і�мають�бездо�анн��ділов��ре-

п�тацію,�висо�і�професійні�та�моральні�я�ості,

с�спільний�авторитет.

5.�Не�може�б�ти�членом��он��рсної��омісії

особа,�я�а:

1)�підпадає�під�дію�обмежень,�встановлених

п�н�тами�1-9�частини�др��ої�статті�2�цьо�о�По-

ложення;

2)�є��андидатом�на�заміщення�ва�антної�по-

сади��ерівни�а�відповідно�о�с�б’є�т���оспода-

рювання��ом�нально�о�се�тора�е�ономі�и,�йо-

�о�близь�ою�чи�пов’язаною�особою���роз�мін-

ні�За�он��У�раїни�«Про�захист�е�ономічної��он-

��ренції»�або�близь�ою�особою�с�б’є�т��фор-

м�вання;�с�лад���он��рсної��омісії�(б�дь-�о�о

з�йо�о�членів)�відповідно�до�За�он��У�раїни

«Про�запобі�ання��ор�пції»;

3)�своїм�в�люченням�до�с�лад���он��рсної

�омісії�з�мовлює�вини�нення�реально�о�або

потенційно�о��онфлі�т��інтересів.

6.�У�разі�вини�нення�щодо�одно�о�або��іль-

�ох�членів��он��рсної��омісії�обставин,�перед-

бачених�частиною�п’ятою�цієї�статті,�члени��он-

��рсної��омісії�зобов’язані�в�невід�ладном��по-

ряд���самостійно�подавати�Київсь�ом��місь-

�ом���олові�письмов��заяв��про�самовідвід.

У�разі�вини�нення�(виявлення)�щодо�одно�о

або��іль�ох�членів��он��рсної��омісії�обставин,

передбачених�частиною�п’ятою�цієї�статті,�піс-

ля�форм�вання�с�лад���он��рсної��омісії,�та�і

члени��он��рсної��омісії�підля�ають�заміні�від-

повідними�с�б’є�тами�подання,�я�і�запропон�-

вали��андидат�ри�членів��он��рсної��омісії,�що

підля�ають�заміні,�не�пізніше�5�робочих�днів

після�встановлення�(виявлення)�зазначених�об-

ставин.

Повноваження�членів��он��рсної��омісії�при-

пиняються�за�розпорядженням�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�та�ож���разі�проп�щення�ними�без

поважних�причин�двох�або�більше�засідань��он-

��рсної��омісії�поспіль.

Поважними�причинами�проп�щення�засідан-

ня��он��рсної��омісії�є:

1)�відс�тність�особи���зв’яз���з�відряджен-

ням,�тимчасовою�непрацездатністю,�відп�ст-

�ою;

2)�неоприлюднення�інформації�про�дат�,�час

та�місце�проведення�засідання��омісії�на�Єди-

ном��веб-порталі�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�kievcity.gov.ua�не�пізніше�ніж�за�48��о-

дини�до�їх�почат��.

3)��часть���пленарном��засіданні�Київсь�ої

місь�ої�ради�або�засіданні�її�постійної��омісії,�чле-

ном�я�ої�є�особа�(для�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради).

Заміна�члена�або�членів��он��рсної��омісії

не�має�наслід�ом�з�пинення�її�роботи�(о�рім

випад��,�я�що��он��рсна��омісія�є�неповно-

важною�відповідно�до�частини�третьої�статті�4

цьо�о�Положення)�або�проведення��он��рс�

спочат��.

Стаття�5.�Ор�анізація�роботи��он��рсної

�омісії

1.�Перше�засідання��он��рсної��омісії�про-

водиться�відповідно�до�розпорядження�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови.

2.�Рішення��он��рсної��омісії�приймаються

шляхом�від�рито�о�поіменно�о��олос�вання.

3.�Рішення��он��рсної��омісії�приймаються

більшістю�від�затверджено�о�с�лад���омісії�і

підпис�ються��сіма�прис�тніми�на�її�засіданні.

Непідписання�прото�ол��(рішення)��он��рсної

�омісії�одним�або�де�іль�ома�прис�тніми�на�за-

сіданні�членами��он��рсної��омісії�не�має�пра-

вових�наслід�ів�для�дійсності�та�о�о�прото�о-

л��(рішення).�Навпроти�прізвища�члена��он-

��рсної��омісії,�чий�підпис�відс�тній�на�прото-

�олі�(рішенні),�зазначається�причина�відс�тно-

сті�підпис�.

4.�Голова�та�се�ретар��он��рсної��омісії�оби-

раються�на�першом��засіданні��он��рсної��о-

місії�з�числа�її�членів�від�різних�с�б’є�тів�фор-

м�вання�с�лад���он��рсної��омісії.

Голова�або�се�ретар��он��рсної��омісії�не

пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�після�першо-

�о�засідання��он��рсної��омісії���письмовом�

ви�ляді�витребов�ють���с�б’є�та��осподарю-

вання�відомості�про�йо�о�фінансово-е�ономіч-

не�становище,�об�мовлені�частиною�сьомою

статті�7�цьо�о�Положення,�та�звіт�про�фінан-

сово-�осподарсь���діяльність�с�б’є�та��оспо-

дарювання�за�останні�12�місяців.�В�азані�відо-
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мості�в�еле�тронном��ви�ляді�надсилаються

�он��рсній��омісії�не�пізніше�ніж�на�п’ятий�день

після�отримання�відповідної�вимо�и�від��олови

або�се�ретаря��он��рсної��омісії.

5.�Засідання��он��рсної��омісії�є�від�ритими

для�представни�ів�засобів�масової�інформації,

ж�рналістів�та��ромадсь�ості�При�цьом��при-

с�тнім�заборонено�б�дь-я�им�чином�втр�чати-

ся�чи�переш�оджати�роботі��он��рсної��омісії.

Ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)

забезпеч�ється�відео-�та/або�а�діофі�сація�за-

сідань��он��рсної��омісії�з�подальшим�розміщен-

ням�записів�на�Єдином��веб-порталі�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�kievcity.�gov.�ua.

Неможливість�забезпечення�відео-�та/або

а�діофі�сації�засідання��он��рсної��омісії�має

наслід�ом�йо�о�перенесення�не�менш�я��на�

48��один.

6.�Інформація�про�дат�,�час�та�місце�прове-

дення�засідань��он��рсної��омісії�оприлюднює-

ться�на�Єдином��інформаційном��порталі�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�kievcity.�gov.

ua�не�пізніше�ніж�за�48��один�до�їх�почат��.

7.�Засідання��он��рсної��омісії,�прийняті�нею

рішення�та�рез�льтати�від�рито�о�поіменно�о

�олос�вання�оформлюються�прото�олом,�я�ий

підпис�ється�всіма�прис�тніми�на�засіданні�чле-

нами��он��рсної��омісії.

Кожен�член��он��рсної��омісії�може�додати

до�прото�ол��свою�о�рем��д�м���протя�ом�два-

надцяти��один�після�оформлення�прото�ол�.

Надана�о�рема�д�м�а�до�прото�ол��засідання

�он��рсної��омісії�є�невід’ємною�частиною�та-

�о�о�прото�ол�.

Копія�прото�ол��разом�з�доданими�до�про-

то�ол��о�ремими�д�м�ами�(��разі�наявності)

не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�після�за-

вершення�засідання,�з��рах�ванням�час�,�від-

ведено�о�на�с�ладання�о�ремої�д�м�и,�надси-

лаються�се�ретарем��он��рсної��омісії�стр��-

т�рном��підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�(районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації),�я�ом��підпоряд�ований�(до

сфери��правління�я�о�о�віднесено)�відповід-

ний�с�б’є�т��осподарювання.

Кон��рсна��омісія�оприлюднює�с�ановані��о-

пії�прото�ол��засідання�та�доданих�до�ньо�о

те�стів�о�ремої�д�м�и�на�Єдином��веб-порта-

лі�територіальної��ромади�міста�Києва�kievcity.

gov.�ua�невід�ладно�після�надсилання�стр��-

т�рном��підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�(районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації),�я�ом��підпоряд�ований�(до

сфери��правління�я�о�о�віднесено)�відповід-

ний�с�б’є�т��осподарювання��ом�нально�о�се�-

тора�е�ономі�и.

8.�Робот���он��рсної��омісії�забезпеч�є�стр��-

т�рний�підрозділ�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�(районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації),�я�ом��підпоряд�ований�(до�сфе-

ри��правління�я�о�о�віднесено)�відповідний

с�б’є�т��осподарювання.

Стаття�6.�Повноваження��он��рсної��о-

місії

1.�Кон��рсна��омісія:

1)�визначає�ре�ламент�своєї�роботи;

2)�розміш�є�о�олошення�про��мови�та�стро-

�и�проведення��он��рс�,�вичерпний�перелі�

необхідних�до��ментів�та�порядо��їх�подання

�андидатами�на�Єдином��веб-порталі�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�kievcity.�gov.�ua

не�пізніше�ніж�за�30�днів�до�завершення�стро-

���подання�до��ментів�для��часті����он��рсі;

3)�приймає�та�роз�лядає�до��менти,�подані

особами,�я�і�претенд�ють�на�зайняття��ерів-

ної�посади,�для��часті�в��он��рсі,�перевіряє�їх

�омпле�тність,�повнот��та�відповідність�вимо-

�ам�цьо�о�Положення;

4)�за�рез�льтатами�роз�ляд��до��ментів,�по-

даних�особами,�я�і�претенд�ють�на�зайняття

�ерівної�посади,�для��часті����он��рсі,��хвалює

рішення�про�доп�с��або�відмов����їх�доп�с��

до��он��рс�;

5)�забезпеч�є�від�ритість��он��рс��відповід-

но�до�вимо��цьо�о�Положення;

6)�відбирає�шляхом��олос�вання�з�числа

�часни�ів�двох��андидатів�на�одн���ерівн��по-

сад�,�я�і�з�ідно�з�обґр�нтованим�в�письмово-

м��ви�ляді�рішенням��он��рсної��омісії�мають

най�ращі�професійний�досвід,�знання�і�я�ос-

ті�для�ви�онання�обов’яз�ів�на��ерівній�поса-

ді,�що�оформлюється�рішенням��он��рсної

�омісії,�та�вносить�подання�с�б’є�т�,�я�ий

здійснює�призначення�(деле��вання�для�при-

значення�або�обрання)�на�відповідн���ерівн�

посад��(далі —�с�б’є�т�призначення�(деле��-

вання)),�щодо�призначення�(обрання)�одно�о

з�визначених��он��рсною��омісією��андидатів

на��ерівн��посад� —�на�вибір�с�б’є�та�при-

значення�(деле��вання);

7)�оприлюднює�на�Єдином��інформаційном�

порталі�територіальної��ромади�міста�Києва

kievcity.�gov.�ua�інформацію�про�осіб,�я�і�пода-

ли�заяв��на��часть����он��рсі,�інформацію�про

�андидатів,�я�і�б�ли�відібрані��он��рсною��омі-

сією�для�подання�на�роз�ляд�с�б’є�т��призна-

чення�(обрання),�обґр�нтоване�в�письмовом�

ви�ляді�рішення��он��рсної��омісії�про�відбір

не�більше�двох��андидатів�з�відображенням

рез�льтатів�персонально�о��олос�вання�та�об-

ґр�нтоване�в�письмовом��ви�ляді�рішення�с�б’-

є�тів�по�одження��андидат�р�про�відмов��в�та-

�ом��по�одженні;

8)�проводить�повторний��он��рс���разі:

а)�подання�на��он��рс�менше�двох�заяв;

б)�відбор��за�рез�льтатами��он��рс��менше

двох�претендентів�на�одн���ерівн��посад�;

в)�відхилення�(не�призначення)�всіх�визна-

чених��он��рсною��омісією��андидат�р�с�б’-

є�том�обрання�(деле��вання),�про�що�с�б’є�т

обрання�(деле��вання)�письмово�інформ�є��он-

��рсн���омісію�із�зазначенням�підстав;

9)�здійснює�інші�повноваження,�передбаче-

ні�цим�Положенням.

Стаття�7.�Порядо��проведення��он��рс�

1.�О�олошення�про��мови�та�стро�и�прове-

дення��он��рс��обов’яз�ово�повинне�містити

відомості�про:

1)�наймен�вання,�юридичне�та�фа�тичне�міс-

цезнаходження�с�б’є�та��осподарювання,�ос-

новні�напрями�йо�о�діяльності;

2)�стро��і�місце�приймання�до��ментів�для

�часті�в��он��рсі;

3)�номер�телефон��для�довідо�;

4)�адрес��еле�тронної�пошти��он��рсної��о-

місії;

5)�вичерпний�перелі��необхідних�до��мен-

тів�для��часті�в��он��рсі;

6)�вичерпний�перелі��необхідних�вимо��до

�андидатів�на�посад���ерівни�а�відповідно�о

с�б’є�та��осподарювання;

7)�інтернет-посилання�на�те�ст�цьо�о�Поло-

ження.

2.�Особа,�я�а�претенд�є�на�зайняття��ерів-

ної�посади�(далі —��андидат),�подає�особисто

��визначений�в�о�олошенні�стро��та�і�до��мен-

ти:

1)�заяв��в�довільній�формі�з�наданням�з�о-

ди�на�оброб���персональних�даних�відповідно

до�За�он��У�раїни�«Про�захист�персональних

даних»;

2)��серо�опії�першої�та�др��ої�сторіно��пас-

порта��ромадянина�У�раїни�та�сторіно�,�де�за-

значаються�відомості�про�місце�реєстрації��ан-

дидата,�або�до��мента,�що�надається��рома-

дянинові�У�раїни���зв’яз���з�втратою�паспор-

та�(для�іноземців�та�осіб�без��ромадянства —

іншо�о�до��мента,�що�посвідч�є�особ�);

3)�автобіо�рафію��андидата,�що�обов’яз�о-

во�повинна�містити:�прізвище�(�сі�прізвища��

разі�зміни),�власне�ім’я�(�сі�власні�імена,�в�то-

м��числі���разі�зміни)�та�по�бать�ові�(за�наяв-

ності),�число,�місяць,�рі��і�місце�народження,��ро-

мадянство,�відомості�про�освіт�,�тр�дов��ді-

яльність,�посад�,�місце�роботи�(заняття),��ро-

мадсь���робот��(в�том��числі�на�виборних�по-

садах),�членство���політичних�партіях,���том��чис-

лі�в�мин�лом�,�наявність�тр�дових�або�б�дь-

я�их�інших�до�овірних�відносин�з�політичною

партією��продовж�ро��,�що�перед�є�поданню

заяви�(незалежно�від�тривалості),�с�лад�сім’ї,

місце�реєстрації�та�фа�тично�о�проживання,

�онта�тний�номер�телефон�,�адрес��еле�трон-

ної�пошти,�відомості�про�наявність�чи�відс�тність

с�димості;

4)�чотири�фото�рафії��андидата�розміром

4x6�сантиметрів�на�паперових�носіях�та�в�еле�-

тронном��ви�ляді;

5)��опію�до��ментів�про�освіт�,�на��овий�ст�-

пінь,�вчене�звання;

6)��опію�заповненої�частини�тр�дової��ниж-

�и�(за�наявності);

7)��опію�війсь�ово�о��вит�а�(для�війсь�ово-

сл�жбовців�або�війсь�овозобов’язаних);

8)�довід���про�доп�с��до�державної�таємни-

ці�(за�наявності�та�о�о�доп�с��);

9)�де�ларацію�особи,��повноваженої�на�ви-

�онання�ф�н�цій�держави�або�місцево�о�само-

вряд�вання�(де�ларацію�про�майно,�доходи,

витрати�і�зобов’язання�фінансово�о�хара�те-

р�),�за�рі�,�що�перед�є�ро��,�в�я�ом��б�ло�опри-

люднене�о�олошення�про��он��рс,�за�формою,

встановленою�Національним�а�ентством�з�пи-

тань�запобі�ання��ор�пції.

Кандидат�та�ож�може�подати�інші�додат�о-

ві�матеріали�на�власний�розс�д.

Особа�пред’являє�се�ретарю��он��рсної��о-

місії�або�іншій��повноваженій��он��рсною��о-

місією�особі�ори�інали�до��ментів�на��часть��

�он��рсі,��опії�я�их�подаються�ним�до��он��рс-

ної��омісії.�Се�ретар��он��рсної��омісії�або�ін-

ша��повноважена��он��рсною��омісією�особа

після�ознайомлення�з�ори�іналом�до��мента

ставить�на�всіх�сторін�ах�йо�о��опії�відміт��

«Ори�інал�пред’явлено,�[прізвище,�ініціали],

[підпис�се�ретаря��омісії],�[дата�проставлен-

ня�відміт�и]».

3.�Се�ретар��он��рсної��омісії�надає��он-

с�льтаційн��допомо����андидатам�з�питань

оформлення�та�подання�до��ментів�для��час-

ті����он��рсі.

4.�Кон��рсна��омісія�на�своєм��засіданні

�хвалює�рішення�про�доп�с���андидата�або

відмов��в�доп�с���до��часті����он��рсі.

У�разі�відмови��андидат��в�доп�с���до��час-

ті����он��рсі�в�прото�олі�форм�люється�підста-

ва�для�та�ої�відмови.�У�випад��,�я�що�підстав

для�відмови�де�іль�а,���прото�олі�обов’яз�ово

вичерпно�форм�люються��сі�підстави.

Кандидат,�я�ом��б�ло�поверн�то�до��менти

через�їх�невірне�оформлення�або�подання�не-

повно�о�па�ет��до��ментів,�має�право�на�повтор-

не�подання�до��ментів�для��часті����он��рсі�в

межах�о�олошено�о��он��рсною��омісією�стро-

���подання�та�их�до��ментів.

5.�У�разі�наявності�лише�одно�о��андидата

на�одн��посад��на��часть����он��рсі�або�від-

мови�в�доп�с���до��часті����он��рсі�всім�заяв-

леним��андидатам��он��рсна��омісія�протя�ом

5�днів�з�дня�завершення�стро���на�подання�до-

��ментів�на��часть����он��рсі�(останньої�відмо-

ви�від�доп�с����андидата�до��часті�в��он��рсі)

о�олош�є�проведення�ново�о��он��рс�.

Новий��он��рс�проводиться�та�ож���разі�від-

хилення��сіх�запропонованих��андидат�р�с�б’-

є�том�обрання�(деле��вання).�Новий��он��рс��

цьом��разі�о�олош�ється�протя�ом�5�днів�з�дня

отримання�рішення�с�б’є�та�обрання�(деле��-

вання).

6.�Відомості�з�до��ментів,�що�подаються�осо-

бами�для��часті�в��он��рсі,�оприлюднюються�на

Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади

міста�Києва�kievcity.gov.ua��продовж�10�днів

після�за�інчення�стро���подання�до��ментів�на

�часть����он��рсі�та��хвалення�рішень�про�до-

п�с��або�відмов����доп�с���до��часті����он��р-

сі�щодо��ожної��андидат�ри.

Перелі��відомостей�визначається��он��рс-

ною��омісією�з��рах�ванням�За�он��У�раїни

«Про�захист�персональних�даних».

7.�Не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�піс-

ля�за�інчення�стро���подання�до��ментів�на

�часть����он��рсі�та��хвалення�рішень�про�до-

п�с��або�відмов����доп�с���до��часті����он��р-

сі�щодо��ожної��андидат�ри�се�ретар��он��рс-

ної��омісії�надсилає�за�адресами�еле�тронної

пошти��андидатів,�доп�щених�до��часті����он-

��рсі,�відомості�про�фінансово-е�ономічне�ста-

новище�с�б’є�та��осподарювання�(файли��

форматі�*.doс,�*.doсx,�*.rtf�або���ви�ляді�с�ано-

ваних��опій�до��ментів):

1)�відомості�про�баланс�(форма�№ 1):

2)�звіт�про�фінансові�рез�льтати�(форма�№ 2);

3)�звіт�про�р�х��оштів�(форма�№ 3):

4)�приміт�и�до�річної�фінансової�звітності

(форма�№ 4):

5)�розшифров���простроченої��редиторсь�ої

забор�ованості,�фінансовий�план�підприєм-

ства,�звіт�про�інвестиції�в�основний��апітал;

6)�стат�т�с�б’є�та��осподарювання��ом�наль-

но�о�се�тора�е�ономі�и�в�місті�Києві;

7)�а�диторсь�ий�звіт�(��разі�йо�о�наявності)

та�звіт�про�фінансово-�осподарсь���діяльність

с�б’є�та��осподарювання�за�останні�12�міся-

ців.

Для��ом�нальних�не�омерційних�підприємств

відомості�про�фінансово-е�ономічне�станови-

ще�подаються�із��рах�ванням�специфі�и�їх�ді-

яльності.

8.�За�допомо�ою�відомостей�про�фінансо-

во-е�ономічне�становище�с�б’є�та��оспода-

рювання��ом�нально�о�се�тора�е�ономі�и�в

місті�Києві��андидати�зобов’язані�протя�ом�20

�алендарних�днів�з�дня�їх�отримання�розроби-

ти��он��рсні�пропозиції�та�подати�їх�особисто

�он��рсній��омісії.

Кон��рсні�пропозиції�повинні�містити:

1)�прое�т�страте�ічно�о�план��розвит���с�б’-

є�та��осподарювання�на�середньостро�ов�

перспе�тив�;

2)�детальний�першочер�овий�план�рефор-

м�вання�с�б’є�та��осподарювання

протя�ом�одно�о�ро��;

3)�заходи�з�ви�онання�завдань,�поставлених

перед�с�б’є�том��осподарювання,�та�рез�льта-

ти�аналіз��можливих�ризи�ів,�а�та�ож�пропо-

зиції�з�поліпшення�техні�о-е�ономічних�та�фі-

нансових�по�азни�ів�с�б’є�та��осподарюван-

ня,�підвищення�йо�о��он��рентоспроможності

на�рин��;

4)�обся��надходжень��оштів�до�бюджет�;

5)�пропозиції�щодо�зал�чення�інвестицій�для

розвит���с�б’є�та��осподарювання;

6)�пропозиції�щодо�очі��ваної�динамі�и�по-

ліпшення�основних�по�азни�ів�фінансово-�ос-

подарсь�ої�діяльності�с�б’є�та��осподарюван-

ня;

7)�інші�відомості�на�розс�д��андидата.

Членам��он��рсної��омісії�забороняється

б�дь-я�им�чином�ознайомлювати��андидатів�з

�он��рсними�пропозиціями�інших��андидатів

до�за�інчення�стро���їх�подання.

Кон��рсні�пропозиції��андидатів�підля�ають

оприлюдненню�на�Єдином��веб-порталі�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�kievcity.�gov.

ua�в�день�останньо�о�засідання��он��рсної��о-

місії�(після�йо�о�завершення).

Кон��рсні�пропозиції��андидатів�на�посади

дире�торів��ом�нальних�не�омерційних�під-

приємств�подаються�з��рах�ванням�специфі�и

їх�діяльності�та�мають�б�ти�спрямовані�на�опти-

мізацію�видат�ів,�я�і�здійснюються�на��триман-

ня�та�их�підприємств.�Подання�та�ими��анди-

датами��он��рсних�пропозицій,�спрямованих

на�збільшення�доходів��ом�нальних�не�омер-

ційних�підприємств,�не�вима�ається.

9.�Протя�ом�5�днів�з�дня�за�інчення�стро���для

подання��он��рсних�пропозицій��он��рсна��о-

місія�проводить�засідання,�на�я�ом��вивчає

�он��рсні�пропозиції.

О�рім�вивчення��он��рсних�пропозицій�та

до��ментації�на��часть����он��рсі,��он��рсна

�омісія�проводить�з��андидатами�співбесіди

та�врахов�є�їх�здатність�висловлювати�свої�д�м-

�и,�вміння�ви�ладати�інформацію�в�письмовій

формі,��ом�ні�абельність,�та�товність,�ділові

та�вольові�я�ості,��отовність�брати�на�себе�від-

повідальність,��міння�аналіз�вати�проблеми�і

нала�одж�вати�ділові�зв’яз�и,�виявляти�творчий

підхід�до�роботи,�емоційн��врівноваженість�то-

що.

10.�За�рез�льтатами�дослідження��он��рс-

них�пропозицій�та�проведених�співбесід��он��рс-

на��омісія�шляхом��олос�вання�відбирає�з�чис-

ла��часни�ів�не�більше�двох��андидатів�на�од-

н���ерівн��посад�,�я�і�з�ідно�з�обґр�нтованим

��письмовом��ви�ляді�рішенням��он��рсної��о-

місії�відповідають�вимо�ам�цьо�о�Положення,

вносить�подання�с�б’є�т�,�я�ий�здійснює�при-

значення�(деле��вання�для�призначення�або

обрання)�на�відповідн���ерівн��посад��(далі —

с�б’є�т�призначення�(деле��вання),�щодо�при-

значення�(деле��вання)�одно�о�з�визначених

�он��рсною��омісією��андидатів�на��ерівн��по-

сад� —�на�вибір�с�б’є�та�призначення�(деле-

��вання).

Стаття�8.�Рез�льтати�проведення��он��рс�

1.�Визначена�(-і)��он��рсною��омісією��анди-

дат�ра�(-и)�подається�на�роз�ляд�с�б’є�т��при-

значення.
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С�б’є�т�призначення�протя�ом�30�днів�з�дня

внесення��он��рсною��омісією�відповідно�о

подання�своїм�рішенням�призначає�на��ерівн�

посад��одно�о�з��андидатів,�запропонованих

йом���он��рсною��омісією,�та���ладає�з�ним

�онтра�т�на�стро�,�ре�омендований��он��рсною

�омісією,�але�не�більше�трьох�ро�ів.

2.�У�випад���проведення��он��рс��для�ви-

значення��андидат�р�для�внесення�їх�на�роз-

�ляд�відповідних�ор�анів���с�б’є�тах��оспода-

рювання���формі��осподарсь�их�товариств�з

метою�їх�подальшо�о�призначення�(обрання),

визначені��он��рсною��омісією��андидат�ри

подаються�до��повноважено�о�стр��т�рно�о

підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�я�ий�здійснює�подання�від�імені�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�на�призначен-

ня�(обрання)�їх�на�посад�.

У�разі�відхилення�с�б’є�том�призначення�(об-

рання)�обох�визначених��он��рсною��омісією

�андидат�р�(необрання�жодно�о�з��андидатів)

на��ерівн��посад���он��рсна��омісія�протя�ом

5�днів�з�дня�відхилення�(необрання)�останньої

�андидат�ри�о�олош�є�проведення�ново�о��он-

��рс�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів
України щодо перерозподілу коштів у рамках реалізації проекту

цільових екологічних (зелених) інвестицій
Рішення Київської міської ради № 866/866 від 28 липня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто�
герой Київ», з метою забезпечення модернізації вагонів КП «Київський метрополітен» у рамках реалізації про�
екту цільових екологічних (зелених) інвестицій Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Направити�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради

до�Кабінет��Міністрів�У�раїни�щодо�перерозподі-

л���оштів���рам�ах�реалізації�прое�т��цільових�е�о-

ло�ічних�(зелених)�інвестицій�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої

ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�транспорт�,�зв’яз���та�ре�лами.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.07.2016�№�866/866

Звернення
до Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу коштів 

у рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій
Ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�відпо-

відно�до�План��заходів�для�реалізації�прое�тів

цільових�е�оло�ічних�(зелених)�інвестицій���пе-

ріод�дії�зобов’язань�сторін�Кіотсь�о�о�прото-

�ол��до�Рам�ової��онвенції�ООН�про�змін���лі-

мат�,�я�і�спрямовані�на�с�орочення�ви�идів�або

збільшення�по�линання�парни�ових��азів,�адап-

тацію�до�наслід�ів�зміни��лімат��і�по�оджені�із

стороною�до�овор��про�продаж�частин��ста-

новленої��іль�ості�ви�идів�парни�ових��азів,

�спішно�реаліз�вав��омпле�сн��модернізацію

ва�онів�тип��«Е»�та�йо�о�модифі�ації�з�впрова-

дженням�асинхронно�о�тя�ово�о�привод��на

КП�«Київсь�ий�метрополітен»����іль�ості�120

ва�онів,�я�і�введені�в�е�спл�атацію�на�Святошин-

сь�о-Броварсь�ій�лінії�Київсь�о�о�метрополіте-

н�.�До��інця�березня�2017�ро���заплановано

модерніз�вати�ще�15�ва�онів,���лютом��цьо�о

ро���профінансовано�аванс�на�за��півлю�ім-

портно�о�обладнання�та��стат��вання�для�цих

ва�онів.

Ос�іль�и�прое�т�з��омпле�сної�модернізації

ва�онів�тип��«Е»�та�йо�о�модифі�ації�з�впрова-

дженням�асинхронно�о�тя�ово�о�привод��на

КП�«Київсь�ий�метрополітен»�японсь�ою�сторо-

ною�визнано��спішним,�а�інші�прое�ти,�на�я�і

б�ло�передбачено��ошти�в�рам�ах�міждержав-

ної���оди,�не�б�ло�реалізовано,�Київсь�а�місь-

�а�рада�просить�перерозподілити��ошти�від

нереалізованих�прое�тів�на�прое�т��омпле�с-

ної�модернізації�ва�онів���Київсь�ом��метро-

політені.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті
Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду

охорони навколишнього природного середовища у 2016 році
Рішення Київської міської ради № 710/710 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статті 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 47 Закону України
"Про охорону навколишнього природного середовища", постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня
1996 року № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів",
Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 24 вересня 1998 року № 10/111 "Про Київський міський фонд охорони
навколишнього природного середовища" (в редакції рішення Київської міської ради від 26 лютого 2010 року
№ 18/3456), та з метою подальшого оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного і санітарного стану
столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�перелі��природоохоронних

заходів���місті�Києві,�що�фінанс�ватим�ться�з

Київсь�о�о� місь�о�о� фонд�� охорони

нав�олишньо�о�природно�о�середовища���2016

році�(далі�–�Перелі�)�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

здійснювати�фінанс�вання�природоохоронних

заходів�відповідно�до�Перелі��,�затверджено�о

п�н�том�1�цьо�о�рішення,�в��становленом�

поряд��.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.07.2016�№�710/710

Перелік 
природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться 

з Київського міського фонду охорони навколишнього природного
середовища у 2016 році

І. ЗАХОДИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ РОЗПОЧАТА В МИНУЛИХ РОКАХ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Розчистка та ремонт споруд на озері Голубе (ставок Блакитний) в Подільському районі м. Києва.

1.2. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та
приведення його до належного технічного стану:

Розчистка закритої частини колектора р. Либідь у Голосіївському районі м. Києва (на ділянці від вул.
Саперно�Слобідської до ур. Лиса Гора);

у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах відкритої частини русла р. Либідь.

1.3.

Будівництво та реконструкція очисних споруд зливових вод ж/м Вигурівщина�Троєщина (II черга), у т. ч.
проектні роботи (реконструкція недобудованих очисних споруд зливових вод житлового масиву
Вигурівщина�Троєщина (II черга) по вул. Електротехнічній у Деснянському районі м. Києва, в т. ч. проектні
роботи).

1.4. Паспортизація водойм м. Києва (Вербне, Тельбин, Райдуга).

1.5. Розчистка та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва, в т. ч. проектні роботи.

1.6. Реконструкція озер в Шулявській балці Київського зоопарку, у тому числі погашення боргів минулих
періодів.

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2.1. Роботи з озеленення території Київського зоологічного парку, у тому числі погашення боргів минулих
періодів.

3. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

3.1. Будівництво центру захисту тварин по вулиці Автопарковій у Дарницькому районі м. Києва (проектні
роботи).

4. Збереження природно�заповідного фонду

4.1. Продовження створення експозиції (вольєрів) "Пташника" в Київському зоопарку, в тому числі погашення
боргів минулих періодів.

4.2. Реконструкція та розширення експозицій (вольєрів) копитного ряду, у т.ч. проектні роботи.

4.3. Будівництво установки утилізації продуктів метаболізму тварин у Київському зоологічному парку, у т.ч.
проектні роботи, у тому числі погашення боргів минулих періодів.

4.4. Розробка проекту землеустрою регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови".

4.5. Розробка проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території іхтіологічно�ботанічного
заказника місцевого значення "Озеро Вербне".

5. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

5.1.
Невідкладні заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення,
утилізації, видалення, знешкодження і захоронения хлорорганічних та неідентифікованих сполук на
території ВАТ "Радикал".

5.2. Заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал".

5.3
Роботи з обладнання виробничих баз та теплично�парникових господарств КП УЗН районів та КП ЛПГ
м. Києва твердопаливними котлами та переведення їх на індивідуальну систему опалення, у т.ч. проектні
роботи.

II. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У 2016 РОЦІ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а
також заходи для боротьби з шкідливою дією вод.

1.2. Реконструкція гідротехнічних споруд р. Либідь, у т.ч. проектні роботи.

1.3. Розчистка та благоустрій водних об'єктів м. Києва, у т.ч. проектні роботи.

1.4. Винесення в натуру прибережних захисних смуг водних об'єктів м. Києва.

2. Охорона і раціональне використання земель

2.1.
Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів,
усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку "Нивки" (східна
частина), у т.ч. проектні роботи.

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

3.1. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо�зрошувальних систем.

3.2. Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів.

4. Збереження природно�заповідного фонду

4.1. Розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів
природно�заповідного фонду м. Києва.

5. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

5.1. Закупівля контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі
побутових.

6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у
діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму

забезпечення охорони навколишнього природного середовища

6.1.
Проведення науково�технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо
пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з
екологічної тематики.

6.2. Створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними
відходами.

№
п/п Назва заходу

1 2

Київський міський голова
В. Кличко
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Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 
«БУДСИСТЕМ» в поновленні договору оренди земельної ділянки

для будівництва, обслуговування та експлуатації 
житлово�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими 

приміщеннями та підземною автостоянкою на просп. Маршала
Рокоссовського, 7�а в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 845/845 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83 93 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про оренду зем�

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні», розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «БУДСИСТЕМ»
від 23.12.2014 № КОП�0494 про поновлення договору оренди земельної ділянки, враховуючи витяг з прото�
колу № 1 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та земле�
користування від 26.01.2016, а також те, що земельна ділянка не забудована відповідно до умов договору її
оренди, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

відальністю�«БУДСИСТЕМ»�в�поновленні�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�від�17.03.2005

№ 78-6-00263�(із�змінами)�площею�0,5906��а

(�адастровий�номер�8000000000:78:011:0066),

��ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«БУДСИСТЕМ»�для�б�дівництва,�обсл��ов�ван-

ня�та�е�спл�атації�житлово-офісно�о��омпле�-

с��з�вб�довано-приб�дованими�приміщення-

ми�та�підземною�автостоян�ою�на�просп.�Мар-

шала�Ро�оссовсь�о�о,�7-а�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�(справа�№�А-21397).

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

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

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

форм�вати�товариство�з�обмеженою�відпо-

відальністю�«БУДСИСТЕМ»�про�прийняття

цьо�о�рішення.

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 відмову товариству з обмеженою відповідальністю 
«ПРОДЖЕК» в поновленні договору оренди земельної ділянки

для будівництва автосалону з автомагазином і кафе 
на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі 
м. Києва та визначення переліку земельних ділянок для 

опрацювання можливості їх продажу (або права оренди на них)
на земельних торгах

Рішення Київської міської ради № 837/837 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 93, 127, 134 – 136 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про

оренду землі», пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської
міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 «Про врегулювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві»
(зі змінами і доповненнями), пункту 4 частини першої статті 416 Цивільного кодексу України, розглянувши
клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДЖЕК» від 15.06.2010 про поновлення договору
оренди земельної ділянки, та враховуючи те, що будівництво автосалону з автомагазином і кафе не прове�
дено, земельна ділянка для забудови протягом семи років не використана, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

відальністю�«ПРОДЖЕК»�в�поновленні�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян�и�від�19.11.2007

№ 66-6-00433�площею�0,3138��а�(�адастровий

номер�8000000000:66:000:0023),���ладено�о

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством

з�обмеженою�відповідальністю�«ПРОДЖЕК»�для

б�дівництва�автосалон��з�автома�азином�і��а-

фе�на�в�л.�С�леймана�Стальсь�о�о���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�26.07.2007�№ 90/1924

«Про�передач��земельної�ділян�и�товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«ПРОДЖЕК»�для

б�дівництва�автосалон��з�автома�азином�і��а-

фе�на�в�л.�С�леймана�Стальсь�о�о���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�№�А-18493).

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�земельної�ділян�и�орі-

єнтовною�площею�0,3138��а�для�б�дівництва

автосалон��з�автома�азином�і��афе�на�в�л.�С�-

леймана�Стальсь�о�о���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва�щодо�можливості�її�продаж��або�про-

даж��права�її�оренди�на�земельних�тор�ах.

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

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

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

тов�и�зазначеної�земельної�ділян�и�до�прода-

ж��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):

3.1.�Проінформ�вати�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ПРОДЖЕК»�про�прий-

няття�цьо�о�рішення.

3.2.�Вжити�ор�анізаційних�заходів,�пов’яза-

них�з�під�отов�ою�та�проведенням�земельних

тор�ів�з�продаж��земельної�ділян�и�орієнтов-

ною�площею�0,31��а�для�б�дівництва�автоса-

лон��з�автома�азином�і��афе�на�в�л.�С�лейма-

на�Стальсь�о�о���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

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�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�зазначеної�в�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�цьо-

�о�рішення�земельної�ділян�и�забезпечити�на-

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

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

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

дівних��мов�і�обмежень�її�заб�дови.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «Авва�сервіс» земельної 

ділянки для створення озеленених 
територій загального користування та влаштування інженерних

споруд (берегоукріплення) на просп. Оболонському 
(біля озера Опечень) в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 745/745 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 59, 83, 93, 116, 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», розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та враховуючи лист�звернення товариства
з обмеженою відповідальністю «Авва�сервіс» від 17.02.2016 № 2/2, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«Авва-сервіс»�для

створення�озеленених�територій�за�ально�о

�орист�вання�та�влашт�вання�інженерних�спо-

р�д�(бере�о��ріплення)�на�просп.�Оболонсь�о-

м��(біля�озера�Опечень)�в�Оболонсь�ом��райо-

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

�о�фонд�,�справа�Д-7048,�заява�ДЦ�№ 01062-

000202160-014�від�16.02.2016).

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

повідальністю�«Авва-сервіс»,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�5

ро�ів�земельн��ділян���площею�0,6800��а,�в

межах�прибережних�захисних�см���(�адастро-

вий�номер�8000000000:78:153:0048,�витя��з

Державно�о�земельно�о��адастр��№�НВ-

8000262982016),�для�створення�озеленених

територій�за�ально�о��орист�вання�та�влаш-

т�вання�інженерних�спор�д�(бере�о��ріплен-

ня)�на�просп.�Оболонсь�ом��(біля�озера�Опе-

чень)�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

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

тю�«Авва-сервіс»:

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

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

�оде�с��У�раїни,�статей�88,�89�Водно�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�13.08.2014�№ 7965/0/12/09-14,�Департа-

мент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження

природно�о� середовища� від� 17.12.2014

№ 064/1949-ЄО,�Головно�о��правління�Дер-

жзема�ентства���м.�Києві�від�02.12.2014�№ 19-

26-0.3-6729/2-14,�Державно�о�а�ентства�вод-

них�рес�рсів�У�раїни�від�16.11.2015�№ 6793/9/11-

15,��правління�водних�рес�рсів���м.�Києві�та

Київсь�ій�області�від�27.02.2015�№ 63,��ом�-

нально�о�підприємства�по�охороні,��триман-

ню�та�е�спл�атації�земель�водно�о�фонд��

м.�Києва�«Плесо»�від�16.10.2015�№ 4360.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.6.�Земельн��ділян���в�межах�прибережних

захисних�см���ви�ористов�вати�з�обмеження-

ми�відповідно�до�вимо��статті�61�Земельно�о

�оде�с��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

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

ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Гоголівській, 44 – 46 

у Шевченківському районі м. Києва для організації 
будівельного майданчика

Рішення Київської міської ради № 826/826 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Гоголівській, 44 – 46 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, ке�
руючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких зако�
нодавчих 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�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�на�в�л.�Го�олів-

сь�ій,�44 –�46� ��Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,01��а�(земель-

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

ної��ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�-

вання�для�ор�анізації�б�дівельно�о�майданчи-

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

ня)�(К-26003).

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 передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МІЖНАРОДНА ТЕНІСНА АКАДЕМІЯ» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
будівель та споруд спортивно�оздоровчого 
комплексу «Міжнародна тенісна академія» 

на вул. Міській, 9 в Оболонському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 736/736 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України

«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме�
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста�
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«МІЖНАРОДНА�ТЕНІСНА�АКАДЕМІЯ»

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель

та�спор�д�спортивно-оздоровчо�о��омпле�с�

«Міжнародна�тенісна�а�адемія»�на�в�л.�Місь-
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�ій,�9�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

чення,�справа�№�А-22377,�заява�ДЦ�№ 01065-

000211221-014�від�18.05.2016).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«МІЖНАРОДНА�ТЕНІС-

НА�АКАДЕМІЯ»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,�в�оренд��на�25�ро�ів�земель-

н��ділян���площею�2,6824��а�(�адастровий

номер�8000000000:85:126:0001,�витя��з�Дер-

жавно�о� земельно�о� �адастр�� №� НВ-

8000270782016)�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дівель�та�спор�д�спортивно-оздо-

ровчо�о��омпле�с��«Міжнародна�тенісна�а�а-

демія»�на�в�л.�Місь�ій,�9�в�Оболонсь�ом�

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

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

зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�нер�-

хоме� майно� (інвестиційний� до�овір� від

02.04.2012�№ 02-04/12-1,�а�ти�приймання-

передачі�від�13.07.2015,�від�31.03.2016).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«МІЖНАРОДНА�ТЕНІСНА�АКАДЕ-

МІЯ»:

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.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

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

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

��межах�земельної�ділян�и.

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

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.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

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

25.04.2016�№ 5460/0/12/19-16.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Матвійчуку 

Олександру Володимировичу 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 549/549 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве�

дення земельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи, що відповідно до пункту 6 статті 118 Земельного
кодексу України немає згоди землекористувача (архівна довідка архівного відділу Києво�Святошин�
ської районної державної адміністрації від 23.06.2005 № 448) та категоричну вимогу органу само�
організації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопу�
щення відведення земельних ділянок, якими користуються мешканці мікрорайону «Жуляни», іншим
громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь�
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

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

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

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,09

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

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

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

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

(К-26113).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Плаксію Петру 
Михайловичу на вул. Кадетський гай 

та вул. Івана Пулюя у Солом’янському районі 
м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 550/550 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве�

дення земельної ділянки громадянину Плаксію Петру Михайловичу на вул. Кадетський гай та вул. Іва�
на Пулюя у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що зазначена зе�
мельна ділянка знаходиться в межах земельної ділянки, на якій згідно з рішенням Київської міської
ради від 12.02.2015 № 70/935 «Про створення парку з бюветним комплексом на земельній ділянці пло�
щею 5,5 га на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Солом’янському районі м. Києва» вирішено
створити парк, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь�
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

земельної�ділян�и��ромадянин��Пла�сію�Петр�

Михайлович��на�в�л.�Кадетсь�ий��ай�та�в�л.

Івана�П�люя���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,12��а�(земельна�ді-

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

�ромади�м.�Києва)���власність�для�ведення�са-

дівництва�(К-26104).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди
яких виставляється на земельні торги (Є�1236)

Рішення Київської міської ради № 573/573 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134 – 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої стат�

ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний
кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ста�
тей 6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодав�
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», враховуючи те, що зе�
мельні ділянки не були продані на земельних торгах, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�04.09.2014�№ 96/96�«Про�продаж

земельної�ділян�и�на�земельних�тор�ах�(а��-

ціоні)�для�б�дівництва�та�е�спл�атації�адмініс-

тративно-виробничо-с�ладсь�их�б�дівель�на

розі�пров.�Виборзь�о�о�та�в�л.�Козелець�ої���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва»,�а�саме:�п�н�т

1�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельних�діляно��для�продаж��на

земельних�тор�ах�(а��ціонах)�для�б�дівництва

та�е�спл�атації�адміністративно-виробничо-

с�ладсь�их�б�дівель�на�розі�пров.�Виборзь�о-

�о�та�в�л.�Козелець�ої�(діл.�1)���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�та�для�влашт�вання�від�ри-

тої�автостоян�и�на�розі�пров.�Виборзь�о�о�та

в�л.�Козелець�ої�(діл.�2)���Солом’янсь�ом��райо-

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

ловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер�ети�и,�обо-

рони�та�іншо�о�призначення)�(справа�Є-1146)».

2.�Затвердити�перелі��земельних�діля-

но�,�право�оренди�я�их�виставляється�на

земельні�тор�и,�з�ідно�з�додат�ом�№ 1�до

цьо�о�рішення.

3.�Встановити��ро��земельних�тор�ів�по�зе-

мельних�ділян�ах,�визначених���п�н�ті�1�цьо�о

рішення,���розмірі�0,5�відсот�а�їх�стартової�пла-

ти�за��орист�вання.

4.�Затвердити��мови��орист�вання�земель-

ними�ділян�ами,�визначеними�в�п�н�ті�1�цьо-

�о�рішення,�з�ідно�з�додат�ами�№ 2 –�№ 7�до

цьо�о�рішення.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації):

5.1.�Забезпечити�передач��ви�онавцю�зе-

мельних�тор�ів��опій�до��ментів�та�матеріалів

на�лоти�не�пізніше�30��алендарних�днів�після

надходження�цьо�о�рішення�до�Департамент�

земельних�рес�рсів.

5.2.�Забезпечити�під�отов���прое�тів�до�о-

ворів�оренди�земельних�діляно�,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

6.�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)�не

пізніше�10�робочих�днів�після�надходження�цьо-

�о�рішення�надати�Департамент��земельних

рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�містоб�дівні��мови�та�обмеження�щодо�за-

б�дови�по�земельних�ділян�ах,�визначених��

п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��№ 1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.12.2014�№ 573/573

Перелік земельних ділянок, право оренди яких виставляється 
на земельні торги

№
п/п

Кадастровий номер
земельної ділянки

Місце розташування
земельної ділянки Площа, га Вид використання

Строк
користування

земельною
ділянкою,

років

Стартова
ціна

лота*

1 8000000000:90:926:0005 вул. Зарічна, 46 у
Дарницькому районі 1,0428

для будівництва та
експлуатації

торгово�офісного
центру

20 3

2 8000000000:90:015:0047 вул. Колекторна у
Дарницькому районі 19,3280

для будівництва,
експлуатації та

обслуговування
складського
комплексу

20 3

3 8000000000:78:119:0031
вул. Куренівська, 27�а

у Оболонському
районі

1,2088

для будівництва,
експлуатації та

обслуговування
автотранспортного

підприємства з
автосалоном,
виставковими

приміщеннями та
прибудованою

станцією
техобслуговування з

офісними
приміщеннями

20 3

4 8000000000:69:153:0008

на розі пров.
Виборзького та вул.

Козелецької (діл. 1) у
Солом'янському

районі

0,1630

для будівництва та
експлуатації

адміністративно�
виробничо�

складських будівель

20 3

5 8000000000:69:153:0012

на розі пров.
Виборзького та вул.

Козелецької (діл. 2) у
Солом'янському

районі

0,0753
для влаштування

відкритої
автостоянки

5 3

6 8000000000:66:560:0003
вул. Луначарського,

24�а у Дніпровському
районі

0,2505

для будівництва,
обслуговування та

експлуатації кафе та
магазину

20 3

Додато��№ 2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

10.12.2014�№ 573/573

УМОВИ
користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте на земель�
них торгах (аукціоні), для будівництва та експлуатації торгово�офісного

центру на вул. Зарічній, 46 у Дарницькому районі м. Києва

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:926:0005)�на�в�л.

Зарічній,�46���Дарниць�ом��районі�м.�Києва
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площею�1,0428��а�передається�переможцю�зе-

мельних�тор�ів�в�дов�остро�ов��оренд��на�20

ро�ів�для�б�дівництва�та�е�спл�атації�тор�ово-

офісно�о�центр�.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�перемож-

цем�земельних�тор�ів�до�їх�проведення,�зара-

хов�ється�до�річної�орендної�плати�за�перший

рі���орист�вання�земельною�ділян�ою,�вста-

новленої�за�рез�льтатами�земельних�тор�ів.

3.�Річна�орендна�плата�за�перший�рі���орис-

т�вання�земельною�ділян�ою,�визначена�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів,�підля�ає�сплаті�пе-

реможцем�земельних�тор�ів�не�пізніше�трьох�бан-

�івсь�их�днів�з�дня���ладення�відповідно�о�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и.

4.�Право�оренди�на�земельн��ділян���вини-

�ає���переможця�земельних�тор�ів�після�нота-

ріально�о�посвідчення�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�та�державної�реєстрації�пра-

ва�оренди�земельної�ділян�и�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни�за��мови�сплати�пере-

можцем�земельних�тор�ів�річної�орендної�пла-

ти�за�перший�рі���орист�вання�земельною�ді-

лян�ою.

5.�У�разі�несплати���встановлений�за�оно-

давством�стро���оштів�за�до�овором�оренди

земельної�ділян�и�рез�льтати�земельних�тор�ів

мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���арантій-

ний�внесо��переможцю�тор�ів�не�повертається.

6.�Право��орист�вання�земельною�ділян�ою

може�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

7.�Переможцю�земельних�тор�ів:

7.1.�У�ласти�до�овір�оренди�земельної�ділян-

�и�безпосередньо�в�день�проведення�тор�ів.

7.2.�Своєчасно�вносити�орендн��плат�,�що-

річна�с�ма�я�ої�за��ожний�наст�пний�рі��орен-

ди�не�може�б�ти�меншою�розмір��(с�ми)�річ-

ної�орендної�плати�за�перший�рі���орист�ван-

ня�земельною�ділян�ою,�визначено�о�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів.

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

ча�з�ідно�з�вимо�ами�статті�96�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

7.4.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�орен-

дованої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�до-

триманням�орендарем��мов�ви�ористання�зе-

мельної�ділян�и,�для�про�ладання�нових,�ре-

монт��та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�ме-

реж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної

ділян�и.

7.5.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

7.6.�Питання�відш�од�вання�відновної�вар-

тості�зелених�насаджень�та�інші�питання�май-

нових�відносин�виріш�вати�в��становленом�

поряд��.

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

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

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

20.03.2007�№ 19-2554/АП�та�від�27.07.2010

№ 09-9125,�Державно�о��правління�охоро-

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

в�м.�Києві�від�30.08.2012�№ 05-09/5616�та

від�05.11.2012�№ 05-08/6833,�Київсь�ої�місь-

�ої�санітарно-епідеміоло�ічної�станції�від

31.01.2012�№ 542,�дочірньо�о�підприємства

«Інстит�т��енерально�о�план��міста�Києва»

від�18.12.2006�№ 2971,��ом�нальної�ор�ані-

зації�«Центр�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри»

від�27.04.2010�№ 15-1246,�Головно�о��прав-

ління� охорони� ��льт�рної� спадщини� від

15.01.2007�№ 195.

7.8.�Завершити�заб�дов��земельної�ділян�и

в�стро�и,�встановлені�прое�тною�до��мента-

цією,�затвердженою�в��становленом��поряд-

��,�але�не�пізніше�ніж�через�три�ро�и�з�момен-

т��державної�реєстрації�права�оренди.

8.�Інші��мови��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою�встановлюються�до�овором�оренди�зе-

мельної�ділян�и�та�за�онодавством�У�раїни.

Київський міський голова
В. Кличко

№ 15148/0/12/09-13,�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�Державно�о�а�ент-

ства�земельних�рес�рсів�У�раїни�від�25.07.2013

№ 2606,�Головно�о��правління�охорони���ль-

т�рної�спадщини�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�від�23.10.2012�№ 5921,�Головно�о

�правління�Держсанепідсл�жби���м.�Києві�від

27.11.2012�№ 2762�та�п�блічно�о�а�ціонерно-

�о�товариства�«Київобленер�о»�від�01.07.2013

№ 27/1/198.

7.8.�Завершити�заб�дов��земельної�ділян�и

в�стро�и,�встановлені�прое�тною�до��мента-

цією,�затвердженою�в��становленом��поряд-

��,�але�не�пізніше�ніж�через�три�ро�и�з�момен-

т��державної�реєстрації�права�оренди.

8.�Інші��мови��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою�встановлюються�до�овором�оренди�зе-

мельної�ділян�и�та�за�онодавством�У�раїни.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��№ 3

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.12.2014�№ 573/573

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте 
на земельних торгах (аукціоні), для будівництва, експлуатації 
та обслуговування складського комплексу на вул. Колекторній 

у Дарницькому районі м. Києва

1.�Земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:015:0047)�на�в�л.

Коле�торній���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

площею�19,3280��а�передається�переможцю

земельних�тор�ів�в�дов�остро�ов��оренд��на

20�ро�ів�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�с�ладсь�о�о��омпле�с�.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�перемож-

цем�земельних�тор�ів�до�їх�проведення,�зара-

хов�ється�до�річної�орендної�плати�за�перший

рі���орист�вання�земельною�ділян�ою,�вста-

новленої�за�рез�льтатами�земельних�тор�ів.

3.�Річна�орендна�плата�за�перший�рі���орис-

т�вання�земельною�ділян�ою,�визначена�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів,�підля�ає�сплаті�пе-

реможцем�земельних�тор�ів�не�пізніше�трьох�бан-

�івсь�их�днів�з�дня���ладення�відповідно�о�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и.

4.�Право�оренди�на�земельн��ділян���вини-

�ає���переможця�земельних�тор�ів�після�нота-

ріально�о�посвідчення�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�та�державної�реєстрації�пра-

ва�оренди�земельної�ділян�и�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни�за��мови�сплати�пере-

можцем�земельних�тор�ів�річної�орендної�пла-

ти�за�перший�рі���орист�вання�земельною�ді-

лян�ою.

5.�У�разі�несплати���встановлений�за�оно-

давством�стро���оштів�за�до�овором�оренди

земельної�ділян�и�рез�льтати�земельних�тор-

�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���аран-

тійний�внесо��переможцю�тор�ів�не�повертає-

ться.

6.�Право��орист�вання�земельною�ділян�ою

може�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

7.�Переможцю�земельних�тор�ів:

7.1.�У�ласти�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�безпосередньо�в�день�проведення�тор-

�ів.

7.2.�Своєчасно�вносити�орендн��плат�,�що-

річна�с�ма�я�ої�за��ожний�наст�пний�рі��орен-

ди�не�може�б�ти�меншою�розмір��(с�ми)�річ-

ної�орендної�плати�за�перший�рі���орист�ван-

ня�земельною�ділян�ою,�визначено�о�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів.

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

ча�земельної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті

96�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

7.4.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�орен-

дованої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�до-

триманням�орендарем��мов�ви�ористання�зе-

мельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ре-

монт��та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�ме-

реж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної

ділян�и.

7.5.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

7.6.�Питання�відш�од�вання�відновної�вар-

тості�зелених�насаджень�та�інші�питання�май-

нових�відносин�виріш�вати�в��становленом�

поряд��.

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

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

16.04.2013�№ 5017/0/12/19-13�та�від�29.08.2013

Додато��№ 4

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.12.2014�№ 573/573

УМОВИ
користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте на 

земельних торгах (аукціоні), для будівництва, експлуатації та 
обслуговування автотранспортного підприємства з автосалоном, 

виставковими приміщеннями та прибудованою станцією 
техобслуговування з офісними приміщеннями на вул. Куренівській, 27�а 

в Оболонському районі м. Києва

1.�Земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�(�адастро-

вий�номер�8000000000:78:119:0031)�на�в�л.

К�ренівсь�ій,�27-а�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�площею�1,2088��а�передається�пе-

реможцю�земельних�тор�ів�в�дов�остро�ов�

оренд��на�20�ро�ів�для�б�дівництва,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�автотранспортно�о

підприємства�з�автосалоном,�вистав�овими

приміщеннями�та�приб�дованою�станцією�тех-

обсл��ов�вання�з�офісними�приміщеннями.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�перемож-

цем�земельних�тор�ів�до�їх�проведення,�зара-

хов�ється�до�річної�орендної�плати�за�перший

рі���орист�вання�земельною�ділян�ою,�вста-

новленої�за�рез�льтатами�земельних�тор�ів.

3.�Річна�орендна�плата�за�перший�рі���орис-

т�вання�земельною�ділян�ою,�визначена�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів,�підля�ає�сплаті�пе-

реможцем�земельних�тор�ів�не�пізніше�трьох�бан-

�івсь�их�днів�з�дня���ладення�відповідно�о�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и.

4.�Право�оренди�земельної�ділян�и�вини�ає

��переможця�земельних�тор�ів�після�нотаріаль-

но�о�посвідчення�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�та�державної�реєстрації�права�оренди

земельної�ділян�и�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни�за��мови�сплати�переможцем�зе-

мельних�тор�ів�річної�орендної�плати�за�пер-

ший�рі���орист�вання�земельною�ділян�ою.

5.�У�разі�несплати���встановлений�за�оно-

давством�стро���оштів�за�до�овором�оренди

земельної�ділян�и�рез�льтати�земельних�тор-

�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���аран-

тійний�внесо��переможцю�тор�ів�не�повертає-

ться.

6.�Право��орист�вання�земельною�ділян�ою

може�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

7.�Переможцю�земельних�тор�ів:

7.1.�У�ласти�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�безпосередньо�в�день�проведення�тор-

�ів.

7.2.�Своєчасно�вносити�орендн��плат�,�що-

річна�с�ма�я�ої�за��ожний�наст�пний�рі��орен-

ди�не�може�б�ти�меншою�розмір��(с�ми)�річ-

ної�орендної�плати�за�перший�рі���орист�ван-

ня�земельною�ділян�ою,�визначено�о�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів.

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

ча�з�ідно�з�вимо�ами�статті�96�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

7.4.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�орен-

дованої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�до-

триманням�орендарем��мов�ви�ористання�зе-

мельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ре-

монт��та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�ме-

реж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної

ділян�и.

7.5.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

7.6.�Питання�відш�од�вання�відновної�вар-

тості�зелених�насаджень�та�інші�питання�май-

нових�відносин�виріш�вати�в��становленом�

поряд��.

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

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

05.02.2013�№ 1280/0/12/19-13�та�від�01.10.2013

№ 17502/0/12-1/19-13,�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�11.06.2013

№ 1997,�Державно�о��правління�охорони�нав-

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

єві�від�04.12.2012�№ 05-07/7481/2,�Головно-

�о��правління�охорони���льт�рної�спадщини

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

24.10.2012�№ 5952.

7.8.�Завершити�заб�дов��земельної�ділян�и

в�стро�и,�встановлені�прое�тною�до��мента-

цією,�затвердженою�в��становленом��поряд-

��,�але�не�пізніше�ніж�через�три�ро�и�з�момен-

т��державної�реєстрації�права�оренди.

8.�Інші��мови��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою�встановлюються�до�овором�оренди�зе-

мельної�ділян�и�та�за�онодавством�У�раїни.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��№ 5

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.12.2014�№ 573/573

УМОВИ
користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте

на земельних торгах (аукціоні), для будівництва та експлуатації 
адміністративно�виробничо�складських будівель на розі пров. Виборзького

та вул. Козелецької (діл. 1) у Солом’янському районі м. Києва
1.�Земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�(�адастро-

вий�номер�8000000000:69:153:0008)�на�розі

пров.�Виборзь�о�о�та�в�л.�Козелець�ої�(діл.�1)

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�площею

0,1630��а�передається�переможцю�земельних

тор�ів���дов�остро�ов��оренд��на�20�ро�ів�для

б�дівництва�та�е�спл�атації�адміністративно-

виробничо-с�ладсь�их�б�дівель.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�перемож-

цем�земельних�тор�ів�до�їх�проведення,�зара-

хов�ється�до�річної�орендної�плати�за�перший

рі���орист�вання�земельною�ділян�ою,�вста-

новленої�за�рез�льтатами�земельних�тор�ів.

3.�Річна�орендна�плата�за�перший�рі���орис-

т�вання�земельною�ділян�ою,�визначена�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів,�підля�ає�сплаті�пе-

реможцем�земельних�тор�ів�не�пізніше�трьох�бан-

�івсь�их�днів�з�дня���ладення�відповідно�о�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и.
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4.�Право�оренди�земельної�ділян�и�вини�ає

��переможця�земельних�тор�ів�після�нотаріаль-

но�о�посвідчення�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�та�державної�реєстрації�права�оренди

земельної�ділян�и�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни�за��мови�сплати�переможцем�зе-

мельних�тор�ів�річної�орендної�плати�за�пер-

ший�рі���орист�вання�земельною�ділян�ою.

5.�У�разі�несплати���встановлений�за�оно-

давством�стро���оштів�за�до�овором�оренди

земельної�ділян�и�рез�льтати�земельних�тор-

�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���аран-

тійний�внесо��переможцю�тор�ів�не�повертає-

ться.

6.�Право��орист�вання�земельною�ділян�ою

може�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

7.�Переможцю�земельних�тор�ів:

7.1.�У�ласти�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�безпосередньо�в�день�проведення�тор-

�ів.

7.2.�Своєчасно�вносити�орендн��плат�,�що-

річна�с�ма�я�ої�за��ожний�наст�пний�рі��орен-

ди�не�може�б�ти�меншою�розмір��(с�ми)�річ-

ної�орендної�плати�за�перший�рі���орист�ван-

ня�земельною�ділян�ою,�визначено�о�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів.

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

ча�з�ідно�з�вимо�ами�статті�96�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

7.4.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�орен-

дованої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�до-

триманням�орендарем��мов�ви�ористання�зе-

мельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ре-

монт��та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�ме-

реж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної

ділян�и.

7.5.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

7.6.�Питання�відш�од�вання�відновної�вар-

тості�зелених�насаджень�та�інші�питання�май-

нових�відносин�виріш�вати�в��становленом�

поряд��.

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

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

23.04.2010�№ 19-5173� та� від� 19.12.2011

№ 15055/0/18/09-11,�Державно�о��правління

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

вища�в�м.�Києві�від�07.11.2011�№ 05-08/8231

та�від�01.03.2012�№ 05-09/1,�Головно�о��прав-

ління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�02.03.2009

№ 1289�та�від�05.12.2011�№ 6067.

7.8.�Завершити�заб�дов��земельної�ділян�и

в�стро�и,�встановлені�прое�тною�до��мента-

цією,�затвердженою�в��становленом��поряд-

��,�але�не�пізніше�ніж�через�три�ро�и�з�момен-

т��державної�реєстрації�права�оренди.

8.�Інші��мови��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою�встановлюються�до�овором�оренди�зе-

мельної�ділян�и�та�за�онодавством�У�раїни.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��№ 6

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.12.2014�№ 573/573

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте 

на земельних торгах (аукціоні), для влаштування відкритої 
автостоянки на розі пров. Виборзького та вул. Козелецької (діл. 2) 

у Солом’янському районі м. Києва

1.�Земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�(�адастро-

вий�номер�8000000000:69:153:0012)�на�розі

пров.�Виборзь�о�о�та�в�л.�Козелець�ої�(діл.�2)

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�площею

0,0753��а�передається�переможцю�земельних

тор�ів�в��орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів�для

влашт�вання�від�ритої�автостоян�и�(без�права

заб�дови).

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�перемож-

цем�земельних�тор�ів�до�їх�проведення,�за-

рахов�ється�до�річної�орендної�плати�за�пер-

ший�рі���орист�вання�земельною�ділян�ою,

встановленої�за�рез�льтатами�земельних�тор-

�ів.

3.�Річна�орендна�плата�за�перший�рі���орис-

т�вання�земельною�ділян�ою,�визначена�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів,�підля�ає�сплаті�пе-

реможцем�земельних�тор�ів�не�пізніше�трьох�бан-

�івсь�их�днів���ладення�відповідно�о�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян�и.

4.�Право�оренди�земельної�ділян�и�вини-

�ає���переможця�земельних�тор�ів�після�но-

таріально�о�посвідчення�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�та�державної�реєстрації

права�оренди�земельної�ділян�и�відповідно

до�за�онодавства�У�раїни�за��мови�сплати�пе-

реможцем�земельних�тор�ів�річної�орендної

плати�за�перший�рі���орист�вання�земель-

ною�ділян�ою.

5.�У�разі�несплати���встановлений�за�оно-

давством�стро���оштів�за�до�овором�оренди

земельної�ділян�и�рез�льтати�земельних�тор-

�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���аран-

тійний�внесо��переможцю�тор�ів�не�повертає-

ться.

6.�Право��орист�вання�земельною�ділян�ою

може�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

7.�Переможцю�земельних�тор�ів:

7.1.�У�ласти�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�безпосередньо�в�день�проведення�тор-

�ів.

7.2.�Своєчасно�вносити�орендн��плат�,

щорічна�с�ма�я�ої� за��ожний�наст�пний

рі��оренди�не�може�б�ти�меншою�розмі-

р�� (с�ми)�річної�орендної�плати�за�пер-

ший�рі�� �орист�вання�земельною�ділян-

�ою,�визначено�о�за�рез�льтатами�земель-

них�тор�ів.

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

ча�земельної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті

96�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

7.4.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�орен-

дованої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�до-

триманням�орендарем��мов�ви�ористання�зе-

мельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ре-

монт��та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�ме-

реж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної

ділян�и.

7.5.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

7.6.�Питання�відш�од�вання�відновної�вар-

тості�зелених�насаджень�та�інші�питання�май-

нових�відносин�виріш�вати�в��становленом�

поряд��.

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

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

23.04.2010�№ 19-5173� та� від� 19.12.2011

№ 15055/0/18/09-11,�Державно�о��правління

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

вища�в�м.�Києві�від�07.11.2011�№ 05-08/8231

та�від�01.03.2012�№ 05-09/1,�Головно�о��прав-

ління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�02.03.2009

№ 1289�та�від�05.12.2011�№ 6067.

8.�Інші��мови��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою�встановлюються�до�овором�оренди

земельної�ділян�и�та�за�онодавством�У�ра-

їни.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��№ 7

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.12.2014�№ 573/573

УМОВИ
користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте на 

земельних торгах (аукціоні), для будівництва, обслуговування 
та експлуатації кафе та магазину на вул. Луначарського, 24�а 

у Дніпровському районі м. Києва

1.�Земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�(�адастро-

вий�номер�8000000000:66:560:0003)�на�в�л.

Л�начарсь�о�о,�24-а���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва�площею�0,2505��а�передається�пе-

реможцю�земельних�тор�ів�в�дов�остро�ов�

оренд��на�20�ро�ів�для�б�дівництва,�обсл��о-

в�вання�та�е�спл�атації��афе�та�ма�азин�.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�перемож-

цем�земельних�тор�ів�до�їх�проведення,�зара-

хов�ється�до�річної�орендної�плати�за�перший

рі���орист�вання�земельною�ділян�ою,�вста-

новленої�за�рез�льтатами�земельних�тор�ів.

3.�Річна�орендна�плата�за�перший�рі���орис-

т�вання�земельною�ділян�ою,�визначена�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів,�підля�ає�сплаті�пе-

реможцем�земельних�тор�ів�не�пізніше�трьох�бан-

�івсь�их�днів�з�дня���ладення�відповідно�о�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и.

4.�Право�оренди�земельної�ділян�и�вини�ає

��переможця�земельних�тор�ів�після�нотаріаль-

но�о�посвідчення�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�та�державної�реєстрації�права�оренди

земельної�ділян�и�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни�за��мови�сплати�переможцем�зе-

мельних�тор�ів�річної�орендної�плати�за�пер-

ший�рі���орист�вання�земельною�ділян�ою.

5.�У�разі�несплати���встановлений�за�оно-

давством�стро���оштів�за�до�овором�оренди

земельної�ділян�и�рез�льтати�земельних�тор-

�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���аран-

тійний�внесо��переможцю�тор�ів�не�повертає-

ться.

6.�Право��орист�вання�земельною�ділян�ою

може�б�ти�припинено�відповідно�до�статей�141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

7.�Переможцю�земельних�тор�ів:

7.1.�У�ласти�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�безпосередньо�в�день�проведення�тор-

�ів.

7.2.�Своєчасно�вносити�орендн��плат�,�що-

річна�с�ма�я�ої�за��ожний�наст�пний�рі��орен-

ди�не�може�б�ти�меншою�розмір��(с�ми)�річ-

ної�орендної�плати�за�перший�рі���орист�ван-

ня�земельною�ділян�ою,�визначено�о�за�ре-

з�льтатами�земельних�тор�ів.

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

ча�земельної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті

96�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

7.4.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�орен-

дованої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�до-

триманням�орендарем��мов�ви�ористання�зе-

мельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ре-

монт��та�е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�ме-

реж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної

ділян�и.

7.5.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

7.6.�Питання�відш�од�вання�відновної�варто-

сті�зелених�насаджень�та�інші�питання�майнових

відносин�виріш�вати�в��становленом��поряд��.

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

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

23.02.2010� № 21-173� та� від� 22.08.2011

№ 9377/0/18/09-11,�Державно�о��правління

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

вища�в�м.�Києві�від�11.07.2012�№ 05-09/5/1�та

№ 05-08/3919/3,�Київсь�ої�місь�ої�санітарно-епі-

деміоло�ічної�станції�від�13.02.2012�№ 836,�Го-

ловно�о��правління�охорони���льт�рної�спад-

щини�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

17.06.2011�№ 3003�та�Головно�о��правління

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�від�08.08.2012�№ 05-8861.

7.8.�Завершити�заб�дов��земельної�ділян�и

в�стро�и,�встановлені�прое�тною�до��мента-

цією,�затвердженою�в��становленом��поряд-

��,�але�не�пізніше�ніж�через�три�ро�и�з�момен-

т��державної�реєстрації�права�оренди.

8.�Інші��мови��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою�встановлюються�до�овором�оренди�зе-

мельної�ділян�и�та�за�онодавством�У�раїни.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної  
ділянки громадянину Фещенку Вадиму 

Володимировичу  для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд  на вул. Панорамній, 18�а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 637/637 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Передати��ромадянин��Фещен���Вадим�

Володимирович����приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0508��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:82:413:0049)�із�земель��ом�наль-

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

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

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

на�в�л.�Панорамній,�18-а���Голосіївсь�ом��райо-

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

та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�П-8799).

2.�Громадянин��Фещен���Вадим��Володи-

мирович�:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�ра-

їни.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�приватної�власності�на�земельн��ді-

лян���може�б�ти�припинено���випад�ах,�пе-

редбачених�статтями�140,�143�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�о-

рист�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 «МДН.БУД»
на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі 

м. Києва для обслуговування 
та експлуатації будівлі складу

Рішення Київської міської ради № 454/454 від 30 червня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе.

мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МДН.БУД» на вул. Бориспільській, 9 у
Дарницькому 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 міс.
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«МДН-БУД»�на�в�л.�Бориспільсь�ій,

9���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,03�8а�(земельна�ділян�а��ом�наль-

ної�власності�територіальної�8ромади�міста�Ки-

єва)�в�оренд��на�5�ро�ів�для�обсл�8ов�вання�та

е�спл�атації�б�дівлі�с�лад��з8ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-25384).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�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 громадянці Гороховій Аллі Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. 2.му Сосновому, 18 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 923/923 від 28 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянці�Го-

роховій�Аллі�Ми�олаївні�для�б�дівництва�та�об-

сл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,�8осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Сосновом�,�18

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате8орія�зе-

мель —�землі�житлової�та�8ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�А-21729).

2.�Передати�8ромадянці�Гороховій�Аллі�Ми-

�олаївні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо8о

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

���площею�0,1000�8а�(�адастровий�номер

8000000000:62:504:0009)�для�б�дівництва�та

обсл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,�8осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Сосново-

м�,�18���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної�8ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Гороховій�Аллі�Ми�олаївні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо8�статті�91�Зе-

мельно8о��оде�с��У�раїни.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

від�30.09.2013�№ 17414/0/12/19-13,�Головно-

8о��правління�Держ8ео�адастр����м.�Києві�від

02.07.2015�№ 19-26-7777.2-369/20-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и�з8ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�ви�онання�під8отовчих�та�б�-

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

м��поряд��.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

ряд��,�встановленом��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�землю�може�б�ти�при-

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

140,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Юрченко Христині Іллівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. 7.му Садовому, 17 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 922/922 від 28 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянці�Юр-

чен�о�Христині�Іллівні�для�б�дівництва�та�об-

сл�8ов�вання�житлово8о�б�дин��,�8осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�17���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

8орія�земель —�землі�житлової�та�8ромадсь�ої

заб�дови,�справа�Д-6778).

2.�Передати�8ромадянці�Юрчен�о�Христині

Іллівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо8о�рі-

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

площею� 0,0979� 8а� (�адастровий� номер

8000000000:62:496:0003)�для�б�дівництва�та

обсл�8ов�вання�житлово8о�б�дин��,�8осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�17���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної�8ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Юрчен�о�Христині�Іллівні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо8�статті�91�Зе-

мельно8о��оде�с��У�раїни.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

від�18.03.2013�№ 3258/0/12/19-13,�Головно8о

�правління�Держзема8ентства���м.�Києві�від

31.07.2014�№ 19-26-0.31-4042/2-14.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и�з8ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�ви�онання�під8отовчих�та�б�-

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

м��поряд��.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

ряд��,�встановленом��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�землю�може�б�ти�при-

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

140,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Новаку Ігорю Антоновичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у 2.му пров. Сосновому, 20 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 924/924 від 28 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянин��Но-

ва���І8орю�Антонович��для�б�дівництва�та�об-

сл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,�8осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.�Сосновом�,�20

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате8орія�зе-

мель —�землі�житлової�та�8ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�А-21725).

2.�Передати�8ромадянин��Нова���І8орю�Ан-

тонович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо8о

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

���площею�0,1000�8а�(�адастровий�номер

8000000000:62:504:0010)�для�б�дівництва�та

обсл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,�8осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.�Сосново-

м�,�20���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної�8ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Нова���І8орю�Антонович�:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо8�статті�91�Зе-

мельно8о��оде�с��У�раїни.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

від�30.09.2013�№ 17433/0/12/19-13,�Головно-

8о��правління�Держ8ео�адастр����м.�Києві�від

02.07.2015�№ 19-26-7777.3-344/20-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и�з8ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�ви�онання�під8отовчих�та�б�-

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

м��поряд��.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

ряд��,�встановленом��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�землю�може�б�ти�при-

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

140,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Сидорчук Ганні Юріївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд у пров. 2.му Сосновому, 15 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 925/925 від 28 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянці�Си-

дорч���Ганні�Юріївні�для�б�дівництва�та�обсл�-

8ов�вання�жило8о�б�дин��,�8осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Сосновом�,�15��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате8орія�зе-

мель —�землі�житлової�та�8ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�А-21758).

2.�Передати�8ромадянці�Сидорч���Ганні�Юрі-

ївні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо8о�рішен-
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ня,���приватн��власність�земельн��ділян���пло-

щею� 0,1000� 8а� (�адастровий� номер

8000000000:62:499:0024)�для�б�дівництва�та

обсл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,�8осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�2-м��Сосново-

м�,�15���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної�8ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Сидорч���Ганні�Юріївні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо8�статті�91�Зе-

мельно8о��оде�с��У�раїни.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

від�02.07.2015�№ 8221/0/12/19-15,�Головно8о

�правління�Держ8ео�адастр����м.�Києві�від

09.07.2015�№ 19-26-7777.3-740/20-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и�з8ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�ви�онання�під8отовчих�та�б�-

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

м��поряд��.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

ряд��,�встановленом��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�землю�може�б�ти�при-

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

140,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Кулинському Андрію Володимировичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд у 4.му пров. Садовому, 2 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 926/926 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянин��К�-

линсь�ом��Андрію�Володимирович��для�б�дів-

ництва�та�обсл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,�8ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д���4-м��пров.�Са-

довом�,�2���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те8орія�земель —�землі�житлової�та�8ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�А-21727).

2.�Передати�8ромадянин��К�линсь�ом��Ан-

дрію�Володимирович�,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо8о�рішення,���приватн��власність

земельн��ділян���площею�0,1000�8а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:62:504:0001)�для�б�-

дівництва�та�обсл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,

8осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���4-м��пров.

Садовом�,�2���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

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

ної�8ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��К�линсь�ом��Андрію�Воло-

димирович�:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо8�статті�91�Зе-

мельно8о��оде�с��У�раїни.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

від�30.09.2013�№ 17427/0/12/19-13,�Головно-

8о��правління�Держ8ео�адастр����м.�Києві�від

02.07.2015�№ 19-26-7777.3-341/20-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и�з8ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�ви�онання�під8отовчих�та�б�-

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

м��поряд��.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

ряд��,�встановленом��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�землю�може�б�ти�при-

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

140,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко 

Про передачу громадянину 
Чупраку Сергію Миколайовичу земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування торгових павільйонів 
на вул. Ізюмській, 1.а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 908/908 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124, 186 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.�Внести�зміни�до�Про8рами�розвит���зе-

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

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

тральній�частині�міста,�затвердженої�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381,

ви�лючивши�з�перелі���озеленених�територій,

що�резерв�ються�для�розвит���мережі�зеле-

них�насаджень�за8ально8о��орист�вання�на�пе-

ріод�після�2010�ро���(таблиця�№ 2�«На�Мос-

�овсь�ій�площі»),�земельн��ділян���площею

0,2438�8а�на�в�л.�Ізюмсь�ій,�1-а���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва.

2.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянин�

Ч�пра���Сер8ію�Ми�олайович��для�е�спл�ата-

ції�та�обсл�8ов�вання�тор8овельних�павільйо-

нів�на�в�л.�Ізюмсь�ій,�1-а���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(�ате8орія�земель —�землі�житло-

вої�та�8ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01309-

000210923-014�від�13.05.2016,�справа�Д-7550).

3.�Передати�8ромадянин��Ч�пра���Сер8ію

Ми�олайович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��4

цьо8о�рішення,�в�оренд��на�10�ро�ів�земель-

н��ділян���площею�0 2438�8а�(�адастровий

номер�8000000000:79:086:0009,�витя8�з�Дер-

жавно8о�земельно8о��адастр��про�земельн��ді-

лян���№ НВ-8000237182015)�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл�8ов�вання�тор8овельних�павільйо-

нів�на�в�л.�Ізюмсь�ій,�1-а���Голосіївсь�ом�

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

ності�територіальної�8ромади�міста�Києва��

зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�об’є�т

нер�хомо8о�майна�(до8овір���півлі-продаж�

від�31.10.2013�№ 902,�витя8�з�Державно8о�ре-

єстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про

реєстрацію�права�власності�від�31.10.2013

№ 11986554,�до8овір���півлі-продаж��від

30.10.2013�№ 898,�витя8�з�Державно8о�реєс-

тр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�ре-

єстрацію�права�власності�від�30.10.2013

№ 11897944).

4.�Громадянин��Ч�пра���Сер8ію�Ми�олайо-

вич�:

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

ча�відповідно�до�вимо8�статті�96�Земельно-

8о��оде�с��У�раїни.

4.2.�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.

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

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо8о�ор-

8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�до��менти,�визна-

чені�за�онодавством,�необхідні�для���ладан-

ня�до8овор��оренди�земельної�ділян�и.

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

ти�в��становленом��поряд��.

4.5.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах�Де-

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

від�15.07.2015�№ 8789/0/12/09-15,�Головно-

8о��правління�Держ8ео�адастр����М.�Києві�від

09.09.2015�№ 19-26-7777.31-2965/20-15.

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

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

�онавчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8о-

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

���та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви-

�ористання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим

призначенням�тя8не�за�собою�припинення

права��орист�вання�нею�відповідно�до�вимо8

статей�141,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Аркуші Миколі Івановичу земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 
на вул. Попудренка, 1 (літ. Б) 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 906/906 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно.
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля.
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про8рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцеп-

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

тральній�частині�міста,�затвердженої�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381,�в�частині�ви�лючення�з�пере-

лі���озеленених�територій�за8ально8о��орис-

т�вання�м.�Києва,�що�відповідають�типоло8іч-

ним�озна�ам�та�план�вальним�вимо8ам�(таб-

лиця�2,�п�н�т�5),�частини�земельної�ділян�и

площею�0,0167�8а�на�в�л.�Поп�дрен�а,�1�

(літ.�Б)���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянин�

Ар��ші�Ми�олі�Іванович��для�е�спл�атації�та

обсл�8ов�вання�нежитлової�б�дівлі�на�в�л.

Поп�дрен�а,�1�(літ.�Б)���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(�ате8орія�земель —�землі�жит-

лової�та�8ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ

№ 01309-000207927-014�від�13.04.2016,�спра-

ва�№�Д-7412).

3.�Передати�8ромадянин��Ар��ші�Ми�олі

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

8о�рішення,�в�оренд��на�10�ро�ів�земельн�

ділян���площею�0,0260�8а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:66:231:0012,�витя8�з�Дер-

жавно8о�земельно8о��адастр��про�земельн�

ділян���№�НВ-8000231532015)�для�е�спл�-

атації�та�обсл�8ов�вання�нежитлової�б�дівлі

на�в�л.�Поп�дрен�а,�1�(літ.�Б)���Дніпровсь�о-

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

власності�територіальної�8ромади�міста�Ки-

єва���зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на

нер�хоме�майно�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�15.11.2013).

4.�Громадянин��Ар��ші�Ми�олі�Іванович�:

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

вача�відповідно�до�вимо8�статті�96�Земель-

но8о��оде�с��У�раїни.

4.2.�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.

4.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах�Де-

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

від�13.03.2015�№ 2207/0/12/19-15�та�Голов-

но8о��правління�Держ8ео�адастр����м.�Києві

від�26.10.2015�№ 19-26-7777.31-4950/20-15.

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

стр��ції�чи�ново8о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної

до��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визна-

ченом��за�онодавством�У�раїни.

4.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�-

вати�в��становленом��поряд��.

4.6.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

�онавчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

8овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-

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

ством.

4.7.�У�місячний�термін�подати�до�Депар-

тамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо8о�ор-

8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�до��менти,�визначе-

ні�за�онодавством,�необхідні�для���ладання

до8овор��оренди�земельної�ділян�и.

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви-

�ористання�землі�не�за�цільовим�призначен-

ням�тя8не�за�собою�припинення�права��о-

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо8�статей

141,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�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 приватизацію земельної ділянки громадянам 
Березіній Євдокії Федорівні та Бондаренку 

Федору Федоровичу для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на Столичному шосе, 17 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 911/911 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих

та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про вне.
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз.
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

8ромадянам�Березіній�Євдо�ії�Федорівні�та

Бондарен���Федор��Федорович��для�б�дів-

ництва�та�обсл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,�8ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�Столичном�

шосе,�17���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те8орія�земель —�землі�житлової�та�8ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�П-9418).

2.�Передати�8ромадянам�Березіній�Євдо�ії

Федорівні�та�Бондарен���Федор��Федорович�

��спільн��част�ов��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0896� 8а� (�адастровий� номер

8000000000:�90:069:0004)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної�8ромади�міста�Ки-

єва�для�б�дівництва�та�обсл�8ов�вання�жило-

8о�б�дин��,�8осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

на�Столичном��шосе,�17���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�з�розподілом�часто����праві�спіль-

ної�част�ової�власності�на�вищезазначен��зе-

мельн��ділян��,�а�саме:

— част�а�8ромадянина�Бондарен�а�Федора

Федоровича —�1/2�від�0,0896�8а;

— част�а�8ромадян�и�Березіної�Євдо�ії�Фе-

дорівни —�1/2�від�0,0896�8а.

3.�Громадянам�Березіній�Євдо�ії�Федорівні

та�Бондарен���Федор��Федорович�:

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

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

8о��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�ново8о�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-

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

ради�з�питань�б�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу публічному акціонерному товариству 
«Київський річковий порт» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
майнового комплексу на вул. Електриків, 23.б 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 907/907 від 28 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�п�блічном��а�-

ціонерном��товариств��«Київсь�ий�річ�овий

порт»�для�е�спл�атації�та�обсл�8ов�вання�май-

ново8о��омпле�с��на�в�л.�Еле�три�ів,�23-б��

Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате8орія�зе-

мель —�землі�житлової�та�8ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�Д-7730,�заява�ДЦ�№ 01029-

000216043-014�від�08.07.2016).

2.�Передати�п�блічном��а�ціонерном��това-

риств��«Київсь�ий�річ�овий�порт»,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��3�цьо8о�рішення,�в�оренд��на�15

ро�ів�земельн��ділян���площею�4,5659�8а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:85:319:0085,�ви-

тя8�з�Державно8о�земельно8о��адастр��про�зе-

мельн��ділян���№�НВ-8000322502016)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл�8ов�вання�майново8о��ом-

пле�с��на�в�л.�Еле�три�ів,�23-б���Подільсь�о-

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

ності�територіальної�8ромади�міста�Києва��

зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�майно�(сві-

доцтва�про�право�власності�від�12.03.2009,�се-

рія�та�номер:�CAB�869424,�від�12.01.2013,�се-

рія�та�номер:�CAB�869423,�від�23.08.2006,�се-

рія�та�номер:�ЯЯЯ�802162�та�від�23.08.2006,

серія�та�номер:�ЯЯЯ�802163,�рішення�Госпо-

дарсь�о8о�с�д��м.�Києва�від�14.05.2008�№ 4/7

та��хвала�Господарсь�о8о�с�д��м.�Києва�від

02.07.2009�№ 4/7).

3.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«Ки-

ївсь�ий�річ�овий�порт»:

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

ча�відповідно�до�вимо8�статті�96�Земельно8о

�оде�с��У�раїни.

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

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо8о�ор8ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,�необхідні�для���ладання�до8ово-

р��оренди�земельної�ділян�и.

3.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені���листах

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

від�28.05.2015�№ 6508/0/12/19-15,�Головно8о

�правління�Держ8ео�адастр����м.�Києві�від

04.07.2016�№ 571/41-16,�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо8о�ор8ан��Київсь�ої

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

ністрації)�від�13.07.2016�№ 057041-13508,�Де-

партамент����льт�ри�ви�онавчо8о�ор8ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�08.07.2016�№ 060-4990.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

ти�в��становленом��поряд��,�в�том��числі�з

ТОВ�«ЛОГОС�ЛІМІТЕД».

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

стр��ції�чи�ново8о�б�дівництва�питання�оформ-

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

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

м��за�онодавством�У�раїни.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя8не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо8�статей�141,�143

Земельно8о��оде�с��У�раїни.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Істоміній Катерині Олегівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. 7.му Садовому, 27 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 912/912 від 28 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянці�Іс-

томіній�Катерині�Оле8івні�для�б�дівництва�та

обсл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,�8осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�27���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

8орія�земель —�землі�житлової�та�8ромадсь�ої

заб�дови,�справа�Д-6777).

2.�Передати�8ромадянці�Істоміній�Катерині

Оле8івні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо8о

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

���площею�0,0979�8а�(�адастровий�номер

8000000000:62:496:0008)�для�б�дівництва�та

обсл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,�8осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�27���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної�8ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Істоміній�Катерині�Оле8івні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо8�статті�91�Зе-

мельно8о��оде�с��У�раїни.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

від�18.03.2013�№ 3262/0/12/19-13,�Головно8о

�правління�Держзема8ентства���м.�Києві�від

31.07.2014�№ 19-26-0.31-4031/2-14.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и�з8ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�ви�онання�під8отовчих�та�б�-

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

м��поряд��.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

ряд��,�встановленом��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�землю�може�б�ти�при-

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

140,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки публічному 
акціонерному товариству «ПРОКРЕДИТ БАНК» 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративної будівлі на вул. Казимира Малевича, 86.а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 905/905 від 28 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�п�блічном��а�-

ціонерном��товариств��«ПРОКРЕДИТ�БАНК»

для�е�спл�атації�та�обсл�8ов�вання�адмініс-

тративної�б�дівлі�на�в�л.�Казимира�Малевича,

86-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Передати�п�блічном��а�ціонерном��това-

риств��«ПРОКРЕДИТ�БАНК»,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��3�цьо8о�рішення,�в�оренд��на�5

ро�ів�земельн��ділян���площею�0,1852�8а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:79:054:0041,�ви-

тя8�з�Державно8о�земельно8о��адастр��про�зе-

мельн��ділян���№�НВ-8000237542015)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл�8ов�вання�адміністративної

б�дівлі�на�в�л.�Казимира�Малевича,�86-а���Го-

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

нальної�власності�територіальної�8ромади�міс-

та�Києва���зв’яз���з�переходом�права�власно-

сті�на�майно�(до8овір���півлі —�продаж��від

02.03.2001),�(�ате8орія�земель —�землі�жит-

лової�та�8ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ

№ 01005-000214554-014�від�22.06.2016,�спра-

ва�А-0198).

3.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«ПРО-

КРЕДИТ�БАНК»:

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

ча�відповідно�до�вимо8�статті�96�Земельно8о

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.3.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо8о�ор8ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,�необхідні�для���ладання�до8ово-

р��оренди�земельної�ділян�и.

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

ти�в��становленом��поряд��.

3.5.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно8о��правління�містоб�д�вання,�архіте�-
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т�ри�та�дизайн��місь�о8о�середовища�від

24.12.2003�№ 19-3764�та�Головно8о��правлін-

ня�Держ8ео�адастр����м.�Києві�від�02.11.2015

№ 19-26-7777.31-5251/20-15.

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

стр��ції�чи�ново8о�б�дівництва�питання�оформ-

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

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

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя8не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо8�статей�141,�143

Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Кучеренко 
Анжеліці Анатоліївні земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлових будівель торговельного 
призначення на просп. Науки, 4, літ. «Г», літ. «Д» 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 904/904 від 28 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�8ромадянці�К�-

черен�о�Анжеліці�Анатоліївні�для�е�спл�атації�та

обсл�8ов�вання�нежитлових�б�дівель�тор8о-

вельно8о�призначення�на�просп.�На��и,�4,�літ.

«Г»,�літ.�«Д»���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

(�ате8орія�земель —�землі�житлової�та�8ромад-

сь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�№ 01009-000194342-

014�від�20.11.2015,�справа�Д-7243).

2.�Передати�8ромадянці�К�черен�о�Анжелі-

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

8о�рішення,�в�оренд��на�10�ро�ів�земельн��ді-

лян���площею�0,1030�8а�(�адастровий�номер

8000000000:79:087:0094,�витя8�з�Державно8о

земельно8о��адастр��№�НВ-8000204082015)

для�е�спл�атації�та�обсл�8ов�вання�нежитлових

б�дівель�тор8овельно8о�призначення�на�просп.

На��и,�4,�літ.�«Г»,�літ.�«Д»���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності

територіальної�8ромади�міста���зв’яз���з�на-

б�ттям�права�власності�на�об’є�ти�нер�хомо-

8о�майна�(до8овір���півлі-продаж��від�06.12.2014

№ 251).

3.�Громадянці�К�черен�о�Анжеліці�Анатолі-

ївні:

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

ча�відповідно�до�вимо8�статті�96�Земельно8о

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

ти�в��становленом��поряд��.

3.4.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

від�05.06.2015�№ 6900/0/12/19-15�та�Голов-

но8о��правління�Держ8ео�адастр����м.�Києві

від�30.06.2015�№ 19-26-7777.2-154/20-15.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо8о�ор8ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,�необхідні�для���ладання�до8ово-

р��оренди�земельної�ділян�и.

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

стр��ції�чи�ново8о�б�дівництва�питання�оформ-

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

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

м��за�онодавством�У�раїни.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим

призначенням�тя8не�за�собою�припинення�пра-

ва��орист�вання�нею�відповідно�до�вимо8�ста-

тей�141,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «МАШІНВЕСТ» 
та товариству з обмеженою відповідальністю 

«НОВА НЕРУХОМІСТЬ К» для експлуатації 
та обслуговування адміністративно.виробничих 

і складських будівель та споруд і відкритої автостоянки 
на вул. Святошинській, 34  у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 902/902 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне.

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вра.
ховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі від 15.05.2015 № НВ.
8000175092015, право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в Дер.
жавному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 18.06.2015 № 39272991 (запис про право власності від 21.05.2015
№ 10084326), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за�з8одою�сторін�до8овори�орен-

ди�земельних�діляно��від�30.03.2007�№ 75-6-

00341�площею�1,5534�8а�(�адастровий�номер

8000000000:75:225:0206)�та�від�30.03.2007

№ 75-6-00340�площею�0,2537�8а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:75:225:0014),���ладе-

ні�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�від�ритим

а�ціонерним�товариством�СКТБ�«Компле�с»

для�е�спл�атації�та�обсл�8ов�вання�адмініс-

тративно-виробничих�і�с�ладсь�их�б�дівель�та

спор�д�і�від�ритої�автостоян�и�на�підставі�п�н�-

т��4�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�18.03.2004

№ 123/1333�«Про�оформлення�права��орис-

т�вання�земельними�ділян�ами»�та�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.09.2006�№ 37/94

«Про�о�ремі�питання�ре8�лювання�земельних

відносин»�(нотаріально�посвідчена�з8ода�від

12.09.2014�№ 5126�та�лист�п�блічно8о�а�ціонер-

но8о� товариства� СКТБ� «КОМПЛЕКС»� від

14.01.2015�№ 1).

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

повідальністю�«МАШІНВЕСТ»�та�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«НОВА�НЕРУХО-

МІСТЬ�К»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо8о

рішення,�в�оренд��на�15�ро�ів�земельн��ділян-

���площею�1,5534�8а�(�адастровий�номер

8000000000:75:225:0206,�витя8�з�Державно8о

земельно8о��адастр��про�земельн��ділян���№

НВ-8000175092015)�для�е�спл�атації�та�обсл�-

8ов�вання�адміністративно-виробничих�і�с�лад-

сь�их�б�дівель�та�спор�д�і�від�ритої�автостоян-

�и�на�в�л.�Святошинсь�ій,�34���Святошинсь�о-

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

ності�територіальної�8ромади�міста�Києва��

зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�нер�хо-

ме� майно� (до8овори� ��півлі-продаж�� від

11.03.2009�№ 175,�від�30.09.2009�№ 2451�та�від

26.09.2013�№ 3117)�(�ате8орія�земель —�зем-

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

8ети�и,�оборони�та�іншо8о�призначення,�заява

ДЦ�від�07.07.2015�№ 01104-000181402-014,

справа�А-21682).

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

тю�«МАШІНВЕСТ»�та�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«НОВА�НЕРУХОМІСТЬ�К»:

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

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно8о��оде�-

с��У�раїни.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

стр��ції�чи�ново8о�б�дівництва�питання�оформ-

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

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

м��чинним�за�онодавством�У�раїни.

3.6.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо8о�ор8ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�чинним

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

8овор��оренди�земельної�ділян�и.

4.�Земельн��ділян���площею�0,2537�8а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:75:225:0014)�за-

рах�вати�до�земель�запас��промисловості,

транспорт�,�зв’яз��,�енер8ети�и,�оборони�та

іншо8о�призначення.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки від 04.06.2004 № 78.6.00171, 

укладеного між Київською міською радою 
та закритим акціонерним товариством 

«Київський склотарний завод» у пров. Балтійському, 23 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 801/801 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 20, 83, 93, 116, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про

оренду землі», 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 міс.
цеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 24.09.2015 № 45/1948 «Про
затвердження детального плану території реконструкції промрайону «Подільсько.Куренівський» в межах ву.
лиць Семена Скляренка, Куренівської, пров. Куренівського та просп. Московського в Оболонському районі 
м. Києва» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�п�блічном��а�-

ціонерном��товариств��«Київсь�ий�с�лотарний

завод»�(ідентифі�аційний��од�00293278)�для

б�дівництва,�е�спл�атації,�обсл�8ов�вання�жит-

лових�б�дин�ів�із�с�п�тньою�інфрастр��т�рою

��пров.�Балтійсь�ом�,�23�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(�ате8орія�земель —�землі�житло-

вої�та�8ромадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-7233,

заява�ДЦ�№ 030-000188266-014�від�15.09.2015).

2.�Змінити�цільове�призначення�та�віднести

земельн��ділян���площею�9,7168�8а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:78:113:0001,�витя8�з

Державно8о�земельно8о��адастр��№�НВ-

8000191032015)��ом�нальної�власності�тери-

торіальної�8ромади�міста�Києва,�я�а�переб�-

ває�в�оренді�п�блічно8о�а�ціонерно8о�товари-

ства�«Київсь�ий�с�лотарний�завод»�з8ідно�з�до-

8овором�оренди�земельної�ділян�и�від�04.06.2004

№ 78-6-00171,���ладеним�між�Київсь�ою�місь-

�ою�радою�та�п�блічним�а�ціонерним�товари-

ством�«Київсь�ий�с�лотарний�завод»�для�ре-

�онстр��ції,�е�спл�атації�та�обсл�8ов�вання�ви-

робничих�б�дівель���пров.�Балтійсь�ом�,�23�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва,�із��ате8орії�зе-

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

8ети�и,�оборони�та�іншо8о�призначення�до��а-

те8орії�земель�житлової�та�8ромадсь�ої�заб�-

дови,�і�дозволити�ви�ористов�вати�її�для�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�8ов�вання�жит-

лових�б�дин�ів�із�с�п�тньою�інфрастр��т�рою.

3.�Внести�зміни�до�до8овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�04.06.2004�№ 78-�6-00171,�а

саме:

— слова�«для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та

обсл�8ов�вання�виробничих�б�дівель»�заміни-

ти�словами�«для�б�дівництва,�е�спл�атації,�об-

сл�8ов�вання�житлових�б�дин�ів�із�с�п�тньою

інфрастр��т�рою»;

— слова�по�те�ст��«за�рите�а�ціонерне�то-

вариство»�замінити�словами�«п�блічне�а�ціо-

нерне�товариство»���відповідних�відмін�ах.

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

плати,�визначеної�в�до8оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�04.06.2004�№ 78-6-00171,�під-

ля8ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

5.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«Ки-

ївсь�ий�с�лотарний�завод»:

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

ча�відповідно�до�вимо8�статті�96�Земельно8о

�оде�с��У�раїни.

5.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо8о�ор8ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,�необхідні�для���ладання�додат-

�ової��8оди�про�внесення�змін�до�до8овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�04.06.2004�№ 78-

6-00171.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

5.4.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

від�30.07.2015�№ 9778/0/12/27-15,�Головно8о

�правління�Держ8ео�адастр����м.�Києві�від

11.09.2015�№ 19-26-7777.31-3033/20-15.

5.5.�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�земельних�діляно�.

5.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

6.� Попередити� земле�орист�вача,� що

ви�ористання�земельної�ділян�и�не�за�цільо-

вим�призначенням�тя8не�за�собою�припинення

права��орист�вання�нею�відповідно�до�вимо8

статей�141,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу громадянці Зубковській Оксані Володимирівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. 7.му Садовому, 19 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 913/913 від 28 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянці�З�б-

�овсь�ій�О�сані�Володимирівні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл�8ов�вання�житлово8о�б�дин��,�8ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Са-

довом�,�19���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

(�ате8орія�земель —�землі�житлової�та�8ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�Д-6780).

2.�Передати�8ромадянці�З�б�овсь�ій�О�сані

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

цьо8о�рішення,���приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0979�8а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:62:496:0004)�для�б�дівниц-

тва�та�обсл�8ов�вання�житлово8о�б�дин��,�8ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Са-

довом�,�19���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із

земель��ом�нальної�власності�територіальної

8ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�З�б�овсь�ій�О�сані�Володи-

мирівні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо8�статті�91�Зе-

мельно8о��оде�с��У�раїни.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

від�18.03.2013�№ 3257/0/12/19-13,�Головно8о

�правління�Держзема8ентства���м.�Києві�від

31.07.2014�№ 19-26-0.31-4040/2-14.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и�з8ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�ви�онання�під8отовчих�та�б�-

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

м��поряд��.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

ряд��,�встановленом��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�землю�може�б�ти�при-

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

140,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Лисенко Аллі Михайлівні 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. 7.му Садовому, 21 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 914/914 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянці�Ли-

сен�о�Аллі�Михайлівні�для�б�дівництва�та�об-

сл�8ов�вання�житлово8о�б�дин��,�8осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�21���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

8орія�земель —�землі�житлової�та�8ромадсь�ої

заб�дови,�справа�Д-6770).

2.�Передати�8ромадянці�Лисен�о�Аллі�Ми-

хайлівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо8о

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

���площею�0,0979�8а�(�адастровий�номер

8000000000:62:496:0005)�для�б�дівництва�та

обсл�8ов�вання�житлово8о�б�дин��,�8осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�21���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної�8ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Лисен�о�Аллі�Михайлівні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо8�статті�91�Зе-

мельно8о��оде�с��У�раїни.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

від�18.03.2013�№ 3255/0/12/19-13�та�Голов-

но8о��правління�Держзема8ентства���м.�Києві

від�31.07.2014�№ 19-26-0.31-4041/2-14.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и�з8ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�земельної�ділян�и

та�до��ментами,�що�дають�право�на�ви�онан-

ня�під8отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержани-

ми�в��становленом��поряд��.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

ряд��,�встановленом��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�землю�може�б�ти�при-

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

140,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Сінчук Ларисі Павлівні 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. 7.му Садовому, 23 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 915/915 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянці�Сін-

ч���Ларисі�Павлівні�для�б�дівництва�та�обсл�-

8ов�вання�житлово8о�б�дин��,�8осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садовом�,�23��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате8орія�зе-

мель —�землі�житлової�та�8ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�Д-6771).

2.�Передати�8ромадянці�Сінч���Ларисі�Пав-

лівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо8о�рі-

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

площею� 0,0979� 8а� (�адастровий� номер

8000000000:62:496:0006)�для�б�дівництва�та

обсл�8ов�вання�житлово8о�б�дин��,�8осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�23���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної�8ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Сінч���Ларисі�Павлівні:

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

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо8�статті�91�Зе-

мельно8о��оде�с��У�раїни.

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

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

навчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до8ово-

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

від�18.03.2013�№ 3252/0/12/19-13�та�Голов-

но8о��правління�Держзема8ентства���м.�Києві

від�31.07.2014�№ 19-26-0.31-4035/2-14.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и�з8ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�ви�онання�під8отовчих�та�б�-

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

м��поряд��.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

ряд��,�встановленом��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�землю�може�б�ти�при-

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

140,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Солов’ю Дмитру Сергійовичу у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

у пров. 7.му Садовому, 15 
у Деснянському районі м. Києва

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�8ромадянин�

Солов’ю�Дмитр��Сер8ійович��для�б�дівниц-

тва�та�обсл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,�8ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м�

Садовом�,�15���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�ате8орія�земель —�землі�житлової�та

8ромадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-6772).

2.�Передати�8ромадянин��Солов’ю�Дмит-

р��Сер8ійович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо8о�рішення,���приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0979�8а�(�адастровий

номер�8000000000:62:496:0002)�для�б�дів-

ництва�та�обсл�8ов�вання�жило8о�б�дин��,

8осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м�

Садовом�,�15���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

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

ріальної�8ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Солов’ю�Дмитр��Сер8ійо-

вич�:

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

мельної�ділян�и�відповідно�до�вимо8�статті

91�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

�онавчо8о�ор8ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

8овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-

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

ством.

3.3.�Ви�онати�вимо8и,�ви�ладені�в�листах

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

ри�від�18.03.2013�№ 3253/0/12/19-13�та�Го-

ловно8о��правління�Держзема8ентства���м.�Ки-

єві�від�31.07.2014�№ 19-26-0.31-4034/2-14.

3.4.�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.

3.5.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земель-

ної�ділян�и�з8ідно�з�містоб�дівними��мова-

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

тами,�що�дають�право�на�ви�онання�під8о-

товчих�та�б�дівельних�робіт,�одержаними�в

�становленом��поряд��.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�-

вати�в��становленом��поряд��.

3.7.�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�а�земельної�ділян-

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

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

тями�140,�143�Земельно8о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо8о�рішення

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

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

т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу громадянину Берінчику Денису Юрійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. 6!му Садовому, 18 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 918/918 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити	прое�т	земле�строю	щодо	відведення

земельної	ділян�и	�ромадянин�	Берінчи��	Денис�	Юрі-

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

дин��,	�осподарсь�их	б�дівель	і	спор�д	�	пров.	6-м�	Са-

довом�,	18	�	Деснянсь�ом�	районі	м.	Києва	(�ате�орія

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

ва	Д-6773).

2.	Передати	�ромадянин�	Берінчи��	Денис�	Юрійови-

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

н�	власність	земельн�	ділян��	площею	0,0979	�а	(�адастро-

вий	номер	8000000000:62:496:0009)	для	б�дівництва	та

обсл��ов�вання	житлово�о	б�дин��,	�осподарсь�их	б�дівель

і	спор�д	�	пров.	6-м�	Садовом�,	18	�	Деснянсь�ом�	райо-

ні	м.	Києва	із	земель	�ом�нальної	власності	територіаль-

ної	�ромади	міста	Києва.

3.	Громадянин�	Берінчи��	Денис�	Юрійович�:

3.1.	Ви�он�вати	обов’яз�и	власни�а	земельної	ділян�и

відповідно	до	вимо�	статті	91	Земельно�о	�оде�с�	У�раїни.

3.2.	Питання	пайової	�часті	та	��ладення	з	Департамен-

том	е�ономі�и	та	інвестицій	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

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

�ах,	встановлених	за�онодавством.

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

містоб�д�вання	та	архіте�т�ри	від	18.03.2013	№3261/0/12/19-

13	та	Головно�о	�правління	Держзема�ентства	�	м.	Києві	від

31.07.2014	№ 19-26-0.31—4038/2-14.

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

вих,	ремонт�	та	е�спл�атації	існ�ючих	інженерних	мереж	і

спор�д,	що	знаходяться	в	межах	земельної	ділян�и.

3.5.	Ви�он�вати	�мови	заб�дови	земельної	ділян�и	з�ід-

но	з	містоб�дівними	�мовами	і	обмеженнями	щодо	заб�-

дови	та	до��ментами,	що	дають	право	на	ви�онання	під-

�отовчих	та	б�дівельних	робіт,	одержаними	в	�становле-

ном�	поряд��.

3.6.	Питання	майнових	відносин	виріш�вати	в	�станов-

леном�	поряд��.

3.7.	Вжити	заходів	щодо	державної	реєстрації	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�а	земельної	ділян�и,	що	право

власності	на	землю	може	б�ти	припинено	�	випад�ах,	пе-

редбачених	статтями	140,	143	Земельно�о	�оде�с�	У�ра-

їни.

5.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	рішення	по�ласти	на

постійн�	�омісію	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	містоб�-

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

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу громадянину Кліпперту Сергію Вікторовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд у пров. 6!му Садовому, 26 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 917/917 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 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 Зако!
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Ки!
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Затвердити	прое�т	земле�строю	щодо	відведення

земельної	ділян�и	�ромадянин�	Кліпперт�	Сер�ію	Ві�то-

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

дин��,	�осподарсь�их	б�дівель	і	спор�д	�	пров.	6-м�	Са-

довом�,	26	�	Деснянсь�ом�	районі	м.	Києва	(�ате�орія	зе-

мель —	землі	житлової	та	�ромадсь�ої	заб�дови,	справа

Д-6781).

2.	Передати	�ромадянин�	Кліпперт�	Сер�ію	Ві�торови-

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

н�	власність	земельн�	ділян��	площею	0,0979	�а	(�адас-

тровий	номер	8000000000:62:496:0013)	для	б�дівництва

та	обсл��ов�вання	житлово�о	б�дин��,	�осподарсь�их	б�-

дівель	і	спор�д	�	пров.	6-м�	Садовом�,	26	�	Деснянсь�о-

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

риторіальної	�ромади	міста	Києва.

3.	Громадянин�	Кліпперт�	Сер�ію	Ві�торович�:

3.1.	Ви�он�вати	обов’яз�и	власни�а	земельної	ділян�и

відповідно	до	вимо�	статті	91	Земельно�о	�оде�с�	У�ра-

їни.

3.2.	Питання	пайової	�часті	та	��ладення	з	Департамен-

том	е�ономі�и	та	інвестицій	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

до�овор�	про	пайов�	�часть	виріш�вати	в	поряд��	та	ви-

пад�ах,	встановлених	за�онодавством.

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

т�	 містоб�д�вання	 та	 архіте�т�ри	 від	 18.03.2013

№ 3260/0/12/19-13,	Головно�о	�правління	Держзема�ент-

ства	�	м.	Києві	від	31.07-2014	№ 19-26-0.31-4033/2-14.

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

вих,	ремонт�	та	е�спл�атації	існ�ючих	інженерних	мереж

і	спор�д,	що	знаходяться	в	межах	земельної	ділян�и.

3.5.	Ви�он�вати	�мови	заб�дови	земельної	ділян�и	з�ід-

но	з	містоб�дівними	�мовами	і	обмеженнями	щодо	заб�-

дови	та	до��ментами,	що	дають	право	на	ви�онання	під-

�отовчих	та	б�дівельних	робіт,	одержаними	в	�становле-

ном�	поряд��.

3.6.	Питання	майнових	відносин	виріш�вати	в	�станов-

леном�	поряд��.

3.7.	Вжити	заходів	щодо	державної	реєстрації	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�а	земельної	ділян�и,	що	право	влас-

ності	на	землю	може	б�ти	припинено	�	випад�ах,	перед-

бачених	статтями	140,	143	Земельно�о	�оде�с�	У�раїни.

5.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	рішення	по�ласти	на

постійн�	�омісію	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	містоб�-

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

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу нерухомого майна комунальної власності територіальної 
громади міста Києва в оренду без проведення конкурсу 

Рішення Київської міської ради № 722/722 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 760!763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядуван!

ня в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про оренду майна тери!
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефек!
тивного використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Передати	нер�хоме	майно	�ом�нальної	власності

територіальної	�ромади	міста	Києва	в	оренд�	без	про-

ведення	�он��рс�	з�ідно	з	додат�ом.

2.	Дарниць�ій	районній	в	місті	Києві	державній	адмі-

ністрації	��ласти	в	�становленом�	поряд��	до�овір	про

передач�	майна	територіальної	�ромади	міста	Києва	з�ід-

но	з	п�н�том	1	цьо�о	рішення.

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

на	постійн�	�омісію	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	влас-

ності.

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»

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº 

ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ — îêðåìî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà ó ñêëàä³
íåæèëèõ áóäèíê³â (ë³ò."À","Ä","Æ","Ç","È") òà íàâ³ñ³â (ë³ò."Å","Ê","Ë","Ì"),

ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, 11

Íàçâà îá'ºêòà: îêðåìî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî ó ñêëàä³ íåæèëèõ áóäèíê³â òà íàâ³ñ³â.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, 11.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ

àâòîøëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

- îêðåìî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî ó ñêëàä³:

- íåæèëèõ áóäèíê³â: ë³ò. "À" ïëîùåþ 190,30 êâ.ì, ë³ò. "Ä" ïëîùåþ 18,70 êâ.ì, ë³ò. "Æ" ïëîùåþ 83,80 êâ.ì, ë³ò. "Ç"

ïëîùåþ 263,20 êâ.ì, ë³ò. "È" ïëîùåþ 52,80 êâ.ì; 

-íàâ³ñ³â: ë³ò."Å"ïëîùåþ 28,90 êâ.ì,ë³ò."Ê"ïëîùåþ 28,30 êâ.ì,ë³ò."Ë"ïëîùåþ 16,80 êâ.ì,ë³ò."Ì"ïëîùåþ 10,50 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 7 788 000 (ñ³ì ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 1 557 600 (îäèí ì³ëüéîí ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 9 345 600 (äåâ'ÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà ñîðîê ï'ÿòü

òèñÿ÷ ø³ñòñîò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 934 560 (äåâ'ÿòñîò òðèäöÿòü ÷îòèðè

òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³: êîä ä³ëÿíêè 88:193:003; ïëîùà 2 014,54 êâ.ì.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2.Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

3. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì

ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Òîâàðíî¿

á³ðæ³ "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó

îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 2 âåðåñíÿ 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: ì. Êè¿â, âóë.Àíòîíîâè÷à, 172, ê³ì. 817,Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà

"Óêðà¿íà". Ïî÷àòîê îá 11.00.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Àíòîíîâè÷à, 172, ê³ì. 817,Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà

óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà". Òåë. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53. Â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â

ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ

çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26004160029

â ÀÒ"Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü",êîä áàíêó: 380805,êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391,îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà

á³ðæà "Óêðà¿íà".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 934 560 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà

ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26004160029 â ÀÒ "Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü", êîä áàíêó: 380805, êîä

ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà".

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, 11.

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Àíòîíîâè÷à, 172, ê³ì. 817,Òîâàðíà á³ðæà

"Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà", òåë.: (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Â çâ'ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ôàêòè÷íî¿ ñîá³âàðòîñò³ ïîñëóã, Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÏÎÐßÄ.ÎÊ." ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ

áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó,

çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ðîêó ¹ 869, ïîäàí³ äî Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ çàçíà÷åíèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü

âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ(ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ðîêó ¹ 307.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó õîëàõ áóäèíêó.

Ðîçðàõîâàíà òà åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíà âàðò³ñòü ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â

³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é â 2015 ðîö³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â.âóë.Æèëÿíñüêà, 59

ñêëàäàº 7,23 ãðí/ì2.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íà åëåêòðîííó

àäðåñó ÒÎÂ"ÏÎÐßÄ.ÎÊ.": info@poryadok.com.ua (ç îáîâ'ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì ó Òåì³

"Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿"), àáî çà àäðåñîþ: 01033, ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 59.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà

ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011ð.¹869 ç óðàõóâàííÿì

çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹515 TOB "Å.Ê."Êîìôîðò-Ìàéñòåð" ðîçðàõîâàíî

òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñàìè:

âóë.Ðèçüêà,áóä.73-Ã òà ïðîñï.Íàóêè,55-À, ÿê³ ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì

ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 03.03.2011 ð.¹ 307.Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ

ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèôó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: TOB "E.K.

"Êîìôîðò-Ìàéñòåð", 02081, ì. Êè¿â, âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè, 2 ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ

âèõîäó îãîëîøåííÿ çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà

æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012ð. ¹390.

¹

ï/ï
Àäðåñà

Òàðèô çà 1 êâ. ì â ì³ñÿöü,

ãðí ç ÏÄÂ

Òàðèô äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çà 1 êâ.ì â ì³ñÿöü,

ãðí ç ÏÄÂ

1 Ðèçüêà áóä.73-Ã 4,03 3,50

2 Íàóêè 55-À 4,47 3,52

05.09.2016 î 15.40 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â,

âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 35) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ

â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/6176/16 çà ïîçîâîì TOB "Àñïåêò-2007" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì òà ñêàñóâàííÿ Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â ì³ñò³ Êèºâ³,

çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹ 37/6253 (ç íàñòóïíèìè

çì³íàìè), â ÷àñòèí³ íîðì ðîçä³ëó 15 "Ïëàòà çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè, ÿê³

ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà".

29.08.2016 î 13.20 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (âóë. Áîëáî÷àíà
Ïåòðà, 8, êîðï.1) áóäå ðîçãëÿäàòèñü ñïðàâà çà ïîçîâîì Ãåðàñèìåíêà Þð³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à äî
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-
ð³øåííÿ, âèçíàííÿ íå÷èííèì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.01.2015 ¹58/923 "Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.06.2011 ¹242/5629 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ
ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³".

20.09.2016 î 15.00 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â,

âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 32) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ

â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/10434/16 çà ïîçîâîì TOB "Êîìïàñ" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ï. 5.6 Ïîëîæåííÿ ïðî ïëàòó çà çåìëþ â ì³ñò³ Êèºâ³,

çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.06.2011 ¹ 242/5629 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ

ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³ òà àêöèçíîãî ïîäàòêó" (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 28.01.2015 ¹ 58/923).

Кольороподіл�А2�(формат	660х560	мм)

01034, Київ, в�л.	Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр	�азети	«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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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 49143

12 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹86(4856)
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Ì²ÑÒÎ

Ì²ÑÜÊÀ âëàäà íà ï³äãîòîâêó îñ-
â³òí³õ çàêëàä³â äî íîâîãî íàâ÷àëü-
íîãî 2016-2017 ðîêó òà îñ³ííüî-
çèìîâîãî ïåð³îäó âèä³ëèëà 1,1
ìëðä ãðí. Çàãàëîì çà îñòàíí³ äâà
ðîêè ô³íàíñóâàííÿ øê³ë ³ äèòñàä-
ê³â çá³ëüøèëîñÿ á³ëüøå, í³æ ó ï’ÿòü
ðàç³â (ó 2014 ðîö³ öÿ ñóìà ñòàíîâè-
ëà 198 ìëí ãðí, à ó 2015 — áëèçü-
êî 500 ìëí ãðí).

«Íà ö³ êîøòè çä³éñíþºòüñÿ áóä³â-
íèöòâî íîâèõ øê³ë òà äèòÿ÷èõ ñà-
äî÷ê³â, ðåìîíòòà ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñ-
íóþ÷èõ, óòåïëåííÿ ³ çàì³íà â³êîí,
çàêóï³âëÿ íåîáõ³äíîãî îáëàäíàí-

íÿ,ïàðò,êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè,ñèñ-
òåì áåçïåêè òîùî», — ïîâ³äîìèëà
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ñòàíó
ï³äãîòîâêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó.

Âîäíî÷àñ âîíà íàãîëîñèëà, ùî
çàâäàííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè íà ñüîãî-
äí³ — çàáåçïå÷èòè ÿê³ñíó ï³äãî-
òîâêó øê³ë òà ñàäî÷ê³â äî íîâîãî

íàâ÷àëüíîãî ðîêó òà çàâåðøèòè ¿¿
â÷àñíî.

«Ãðîø³ ó Êèºâà º, àëå íàì âêðàé
âàæëèâî, àáè âîíè áóëè âèêîðèñ-
òàí³ ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíî, à
âñ³ ðîáîòè ïðîâåäåí³ ÿê³ñíî òà
â÷àñíî. Ùîá âæå 1 âåðåñíÿ ä³òè
çàéøëè â òåïë³, îõàéí³ òà â³äðå-
ìîíòîâàí³ øêîëè é äèòÿ÷³ ñàäî÷-
êè»,— äîäàëà Ãàííà Â³êòîð³âíà �

Öåíòð êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó
â³äçâ³òóâàâ ïðî çäîáóòêè

Ó ÏÅÐ²ÎÄ ç 1 ñåðïíÿ 2014 ðîêó äî
31 ëèïíÿ 2016 ðîêó ñòîëèö³ äåìî-
íòîâàíî 7420 íåçàêîííèõ êîìåð-
ö³éíèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä (ÒÑ). Çà
ñëîâàìè äèðåêòîðà ÊÏ «Êè¿âáëà-
ãîóñòð³é» ²âàíà Êë³ïè, ç 1 ñåðïíÿ
2014-ãî äî 1 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó â Êè-
ºâ³ çíåñåíî 6206 íåçàêîííèõ òèì-
÷àñîâèõ ñïîðóä. Ùå 1214 îá’ºêò³â
äåìîíòîâàíî çà ïåðø³ 7 ì³ñÿö³â
öüîãî ðîêó. Ëåâîâó ÷àñòêó ðîá³ò âè-
êîíàëè áðèãàäè ÊÏ «Êè¿âáëàãîóñò-
ð³é» ³ çàëó÷åí³ ñóáï³äðÿäí³ îðãàí³-
çàö³¿. Äî ñóìàðíî¿ ñòàòèñòèêè óâ³é-
øëè äåìîíòàæ³ äåÿêèõ âëàñíèê³â
ÌÀÔ³â, ÿê³ íà âèìîãó ³íñïåêòîð³â ³ç
áëàãîóñòðîþ, ùî âðó÷èëè â³äïî-
â³äí³ ïðèïèñè, âèâåçëè ñàìîâ³ëü-
íî âñòàíîâëåí³ ÒÑ.

Ïàí Êë³ïà òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî
ïðîòÿãîì ëèïíÿ â ì³ñò³ çíåñåíî 131
íåçàêîííó êîìåðö³éíó ñïîðóäó. Ùå
44 îá’ºêòè äåìîíòîâàíî ðàéîííè-
ìè â³ää³ëàìè áëàãîóñòðîþ.

Ñåðåä äåìîíòîâàíèõ ó ëèïí³
íåçàêîííèõ ÒÑ — òîðãîâåëüíèé
ðÿä ³ç 40 ðîëåò³â íà Ìîñêîâñüê³é
ïëîù³, íåëåãàëüíèé ìàãàçèí íà
âóëèö³ ßðîñëàâà Ãàøåêà, 10, äâà âå-
ëèê³ ïàâ³ëüéîíè íà ïðîñïåêò³ Ïå-
ðåìîãè, 142, à òàêîæ ö³ëà ãðóïà
ïðèïàðêîâàíèõ àâòîëàâîê òà êà-
âîìîá³ë³â, âëàñíèêè ÿêèõ íå ìà-
þòü äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â �

Íîâ³ áåòîíí³ ï³âñôåðè îáìåæàòü
çà¿çä àâòî íà òðîòóàðè

ÍÀ ÏÐÎÕÀÍÍß êèÿí, ÿê³ ìåø-
êàþòü íà âóëèöÿõ Ïóøê³íñüê³é,
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî òà ïî-
ðÿä ç³ ñòàíö³ºþ ìåòðî «Çîëîò³
âîðîòà», âñòàíîâëåíî áåòîíí³
êîíñòðóêö³¿, ùîá óíåìîæëèâè-
òè çà¿çä àâòîìîá³ë³â íà ï³øîõ³ä-
íó çîíó.

«Òðîòóàðè äëÿ ï³øîõîä³â, à
íå äëÿ ïðèïàðêîâàíèõ àâò³âîê.
Ó ðàéîí³ ñòàíö³¿ ìåòðî «Çîëîò³
âîðîòà» ïëàíóºìî âñòàíîâèòè
ùå 1500 ïîä³áíèõ êîíñòðóêö³é,
áî ï³âñôåðè çìåíøóþòü ê³ëü-
ê³ñòü ïîðóøåíü»,— çàÿâèâ äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ Ñåð-
ã³é Ìàéçåëü.

Çà ñëîâàìè ï³øîõîä³â, á³ëÿ
ìåòðî, äå ç’ÿâèëèñÿ ï³âñôåðè,
àíàëîã³÷í³ ïîðóøåííÿ, ïîâ’ÿçà-
í³ ç ïàðêîâêîþ ó íåâñòàíîâëå-
íîìó ì³ñö³ òà ïîøêîäæåííÿì îá-
ìåæóâà÷³â, ðàí³øå ñïîñòåð³ãà-

ëèñÿ ùîäíÿ, òîìó êîæíà ³ç âñòà-
íîâëåíèõ ï³âñôåð ìàº àíòèâàí-
äàëüíå êð³ïëåííÿ �

Ãîëîâà ïðîôñï³ëêè âèìàãàâ 
100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ çà çãîðòàííÿ
àêö³é ïðîòåñòó

ÇÀÂÄßÊÈ àêòèâí³é ïîçèö³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè
¹ 9, çàâåðøåíî äîñóäîâå ðîç-
ñë³äóâàííÿ òà íàïðàâëåíî äî ñó-
äó îáâèíóâàëüíèé àêò â³äíîñíî
ãîëîâè Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
ãàëóç³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí Óêðà-
¿íè çà ï³äîçðîþ ó âèìàãàíí³ òà
îäåðæàíí³ õàáàðà.

Äîñóäîâèì ñë³äñòâîì âñòà-
íîâëåíî, ùî ãîëîâà ïðîôñï³ëêè
âèìàãàâ â³ä ïðåäñòàâíèê³â Äåðæ-
ãåîêàäàñòðó ãðîø³ â ñóì³ 100 òèñ.
äîëàð³â ÑØÀ çà ïðèïèíåííÿ áåç-
ñòðîêîâî¿ àêö³¿ ïðîòåñòó ï³ä äåð-
æóñòàíîâîþ. ×îëîâ³ê áóâ çàòðè-

ìàíèé â îäíîìó ç³ ñòîëè÷íèõ
òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â ï³ä ÷àñ
îäåðæàííÿ ÷àñòèíè îáóìîâëå-
íî¿ ñóìè ó ðîçì³ð³ 150 òèñ. ãðí.

Â õîä³ ñë³äñòâà ïðàâîïîðóø-
íèêó ïîâ³äîìëåíî ï³äîçðó ó â÷è-
íåíí³ çëî÷èíó òà îáðàíî çàïî-
á³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ óòðèìàí-
íÿ ï³ä âàðòîþ. Íàðàç³ îáâèíó-
âàëüíèé àêò ïåðåäàíî äî Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéñóäó äëÿ ðîçãëÿ-
äó ïî ñóò³.

Ñàíêö³ÿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷àº ïî-
êàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âî-
ë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî ñåìè ðî-
ê³â �

Çì³íè ó ðîáîò³ àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 27À
òà òðîëåéáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 42

Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç ïîäîâæåííÿì ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðå-
ìîíòó âóëèö³ Âàäèìà Ãåòüìàíà íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë.
Áîðùàã³âñüêî¿ äî Êàðàâàºâèõ äà÷ âíåñåíî çì³íè ó ðî-
áîòó àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 27À òà òðîëåéáóñ³â ìàðø-
ðóòó ¹ 42, à ñàìå:

— ç 10 ñåðïíÿ äî çàê³í÷åííÿ ðîá³ò òèì÷àñîâî îð-
ãàí³çîâàíî ðóõ àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 27À «Çàë. ñò.
Êè¿â-Âîëèíñüêèé — Íàö³îíàëüíèé àâ³àö³éíèé óí³-
âåðñèòåò» çà ìàðøðóòîì: âóë. Ïîñò-Âîëèíñüêà —
ïðîñï. Â³äðàäíèé — âóë. Ãàðìàòíà — âóë. Áîðùàã³â-
ñüêà — âóë. Í³æèíñüêà — ïðîñï. Â³äðàäíèé — âóë.
Ïîñò-Âîëèíñüêà;

— ç 11 äî 21 ñåðïíÿ îðãàí³çîâàíî ðóõ òðîëåéáó-
ñ³â ìàðøðóòó ¹ 42: ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ëèá³äñüêà» —
áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â — ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî —
áóëüâ. ×îêîë³âñüêèé — âóë. Ï³òåðñüêà — âóë. ªðåâàí-
ñüêà — âóë. Êóðñüêà — ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé —
âóë. Îã³ºíêà — âóë. Ê³ðïè — âóë. Ïîëçóíîâà — çàë³ç-
íè÷íèé âîêçàë «Ï³âäåííèé» — âóë. Îã³ºíêà — ïðîñï.
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé — ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî — áóëüâ.
Äðóæáè íàðîä³â — ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ëèá³äñüêà» �

ÄÍßÌÈ êîìóíàëüíèé êîíöåðí «Öåíòð êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó» (ÖÊÑ)
â³äçâ³òóâàâ ïðî ð³ê ðîáîòè, îñíîâí³ çäîáóòêè òà ïåðñïåêòèâè.

«Îñíîâí³ íàïðÿìêè ðîáîòè ÖÊÑ — öå çìåíøåííÿ äåá³òîðñüêî¿
òà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ó÷àñíèê³â êîíöåðíó, ñòâîðåííÿ äëÿ
ñïîæèâà÷³â íîâî¿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè ÆÊÏ, ïîêðàùåííÿ ñåðâ³ñó,
çä³éñíåííÿ íàâ÷àííÿ ì³ñòÿí ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ¿õ ïðàâîâî¿ îá³-
çíàíîñò³ ó ïèòàííÿõ ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, ñòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü
ÎÑÁÁ òà âèá³ð óïðàâèòåë³â æèòëîâèõ áóäèíê³â»,— ðîçïîâ³ëà ãåí-
äèðåêòîð ÖÊÑ Êàòåðèíà Ñàðê³ñîâà.

Âîíà çàçíà÷èëà, ùî íàðàç³ ó âîñüìè ðàéîíàõ ñòîëèö³ ïðàöþº 74
òî÷êè ïðèéîìó ñïîæèâà÷³â, êóäè âæå çâåðíóëîñÿ ïîíàä ì³ëüéîí
êèÿí. Öå ïðèáëèçíî 105 214 ì³ñòÿí íà ì³ñÿöü, ÿêèì â ñåðåäíüîìó
íàäàºòüñÿ 99 359 äîâ³äîê. Çà äàíèìè ÖÊÑ, çàïèòè ìåøêàíö³â â îñ-
íîâíîìó ñòîñóþòüñÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ òà øëÿõ³â ¿¿ âðåãó-
ëþâàííÿ, à òàêîæ ï³ëüã òà ñóáñèä³é �
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