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ÂÎÄ²¯Â âåëèêîãàáàðèòíîãî òðàíñ-
ïîðòó ïðî³íôîðìîâàíî ïðî êîí-
òðîëü òà îáìåæåííÿ íà ï³ä’¿çä³
äî âàãîâîãî ïóíêòó çíàêàìè òà
äîðîæíüîþ ðîçì³òêîþ. Öåé ïóíêò
çàáåçïå÷åíî â³äïîâ³äíèì îáëàä-
íàííÿì — ñåðòèô³êîâàíèìè âà-
ãàìè òà ïðèì³ùåííÿì ³ç íåîá-
õ³äíèìè òåëåêîìóí³êàö³ÿìè äëÿ
ðîáîòè äèñïåò÷åð³â. Çàãàëîì êîì-
ïëåêñ êîøòóº áëèçüêî 1,5 ìëí
ãðí.

— Ãàáàðèòíî-âàãîâèé êîì-
ïëåêñ — öå çàïîðóêà êîíòðîëþ

ÿêîñò³ ñòîëè÷íèõ äîð³ã òà áåçïå-
êè äîðîæíüîãî ðóõó, — íàãîëî-
ñèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ë-
ëÿ Ñàãàéäàê ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿
ïóíêòó íà 15-ìó ê³ëîìåòð³ Æè-
òîìèðñüêî¿ òðàñè. — Öå îñîáëè-
âî âàæëèâî äëÿ çáåðåæåííÿ äî-
ðîæíüîãî ïîêðèòòÿ â ïåð³îä ï³ä-
âèùåííÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæè-
ìó, ï³ä ÷àñ çáèðàííÿ âðîæàþ, êî-
ëè ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â çðîñ-
òàº â äåñÿòêè ðàç³â.

Çà éîãî ñëîâàìè, âàãè âñòà-
íîâëåíî çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá-

ì³íó ¹ 869, ÿêà ïåðåäáà÷àº ãðà-
íè÷íî äîïóñòèìó íîðìó âàãè
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó äî 40 òîíí,
à äëÿ äîð³ã ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ
öåé íîðìàòèâ ùå íèæ÷èé — 24
òîííè. Øòðàôè çà ïåðåâàíòàæåí-
íÿ âèðàõîâóþòüñÿ çã³äíî äî ñïå-
ö³àëüíî¿ ïîñòàíîâè, ÿêà ¿õ ðåã-
ëàìåíòóº.

— Îñê³ëüêè íåêîíòðîëüîâà-
íèé ùîäåííèé ïîò³ê âåëèêîâà-
ãîâîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó äî
Êèºâà ïåðåâèùóº íîðìó, âñòà-
íîâëåííÿ òàêîãî ïóíêòó çáåðåæå
ñòàí äîð³ã òà çàáåçïå÷èòü áåçïå-
êó ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó,—
çàçíà÷èâ ²ëëÿ Ñàãàéäàê.

— Íîâèíêîþ º äèñòàíö³éíèé
êîíòðîëü, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ³íôîðìà-
ö³ÿ ç åëåêòðîííèõ âàã³â, âìîíòî-
âàíèõ ó äîðîæíº ïîêðèòòÿ çà 
15 êì äî ñàìîãî ïóíêòó, â îí-ëàéí
ðåæèì³ ïåðåäàºòüñÿ íà ìîí³òîð
äèñïåò÷åðó. Ïîðóøíèê ùå íå äî-
¿õàâ äî Êèºâà, à íà åêðàí³ âæå
âèäíî éîãî àâòî äî íàéìåíøèõ
äð³áíèöü, — ðîçïîâ³â çàñòóïíèê

ì³í³ñòðà ³íôðàñòðóêòóðè Þð³é
Ëàâðèíþê.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî îðãàí³çóâà-
òè ïîä³áí³ ïóíêòè ïëàíóºòüñÿ ùå
íà ñåìè îñíîâíèõ íàïðÿìêàõ â’¿ç-
äó äî ì³ñòà Êèºâà.À âñüîãî äî ê³í-
öÿ ðîêó ïëàíóºòüñÿ âñòàíîâèòè
ïîíàä 100 ïîä³áíèõ êîìïëåêñ³â
ó âñ³õ ðåã³îíàõ êðà¿íè.

— Ì³ñüêà âëàäà ñïðÿìîâóº
çóñèëëÿ íà ïðîäîâæåííÿ êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó ñòîëè÷íèõ äî-
ð³ã. Âïðîâàäæåííÿ ïóíêò³â ãà-
áàðèòíî-âàãîâîãî êîíòðîëþ çà-
áåçïå÷èòü ö³ë³ñí³ñòü òà ÿê³ñòü
çàïëàíîâàíèõ òà â³äðåìîíòîâà-
íèõ öüîãîð³÷ äîðîæí³õ îá’ºêò³â.
Çíà÷íà ³íòåíñèâí³ñòü ðóõó òà
íàäì³ðíà âàãà âàíòàæíîãî òðàíñ-
ïîðòó, îñîáëèâî ó ïîºäíàíí³ ç
âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ ïîâ³ò-
ðÿ, ïðèçâîäèòü äî çíà÷íîãî ðóé-
íóâàííÿ òà äåôîðìàö³é àñôàëü-
òîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ, — ï³ä-
êðåñëèâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåí-
òó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè Ñåðã³é Ìàéçåëü �

Âàíòàæ³âêè — íà êîíòðîë³
� Ïåðåä â’¿çäîì äî ñòîëèö³ ôóðè ïðîõîäÿòü çâàæóâàííÿ

²íôîðìàö³ÿ ç åëåêòðîííèõ âàã³â ïåðåäàºòüñÿ íà ìîí³òîð äèñïåò÷åðó, ÿêèé áà÷èòü àâòîìîá³ëü äî íàéìåíøèõ äð³áíèöü
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Ñóìë³íí³ ìåäèêè 
îòðèìàþòü íàäáàâêó
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê. Çà éîãî
ñëîâàìè, äëÿ ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíî-
ãî ñòàòóñó ìåäèê³â äîäàòêîâî ïåðåä-
áà÷åíî 150 ìëí ãðí íà âèïëàòó íàä-
áàâîê ïðàö³âíèêàì ãàëóç³ «Îõîðîíà
çäîðîâ’ÿ». Öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿ-
êè çì³íàì, âíåñåíèì äî áþäæåòó ñòî-
ëèö³ íà 2016 ð³ê. Òàêó íàäáàâêó ë³êà-
ð³ îòðèìóâàòèìóòü çà óìîâè ñóìë³í-
íîãî ñòàâëåííÿ äî ðîáîòè.

Çîâí³øíº îñâ³òëåííÿ 
íà Äàðíèöüêîìó ìîñòó
â³äíîâëÿòü äî 24 ñåðïíÿ
Óñ³ íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ öüîãî çà-
êóïëåí³. ²ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîâòîð-
íîãî ðîçêðàäàííÿ òà ïîøêîäæåííÿ
êàáåëþ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò îð-
ãàí³çîâàíî ö³ëîäîáîâå ÷åðãóâàííÿ
Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè ÊÏ
«Êè¿âì³ñüêñâ³òëî». Ï³äïðèºìñòâî çà-
êëèêàº âñ³õ ìåøêàíö³â ì³ñòà, ÿê³ çà-
ì³òèëè ï³äîçð³ë³ ä³¿ ç áîêó ãðîìàäÿí,
òåëåôîíóâàòè íà 102 àáî çà òåëåôî-
íîì (044) 430-26-52 (Àâàð³éíî-äèñ-
ïåò÷åðñüêà ñëóæáà ÊÏ «Êè¿âì³ñüêñâ³ò-
ëî»). Íàãàäàºìî, ùî ó 2014 ðîö³ íà
Äàðíèöüêîìó ìîñòó áóëî âèêðàäåíî
9 êì ìàã³ñòðàëüíîãî êàáåëþ æèâëåí-
íÿ. Âæå äâà ðîêè ì³ñò— àâàð³éíî-íå-
áåçïå÷íà ä³ëÿíêà äëÿ ó÷àñíèê³â äî-
ðîæíüîãî ðóõó. Òîìó, âêðàé âàæëèâî
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äíîâèòè îñâ³òëåí-
íÿ òà ñòâîðèòè áåçïå÷í³ óìîâè ðóõó
äëÿ ï³øîõîä³â ³ âîä³¿â.

Ï³äòðèìàòè çá³ðíó
Óêðà¿íè çàïðîøóþòü
äî «Îë³ìï³éñüêîãî 
ì³ñòå÷êà»
Êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà ìàþòü çìîãó âáî-
ë³âàòè çà íàøèõ ñïîðòñìåí³â â «Îë³ì-
ï³éñüêîìó ì³ñòå÷êó» ï³ä Àðêîþ Äðóæ-
áè íàðîä³â. Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ ï³äòðèìàëà ³í³ö³àòè-
âó ÃÎ «Êóëüòóðíèé îñåðåäîê ÕÕ² ñòî-
ë³òòÿ» òà ÒÎÂ «Ãðàíä Åâåíò».

«Îë³ìï³éñüêå ì³ñòå÷êî» ä³ÿòèìå äî
30 ñåðïíÿ 2016 ðîêó.Îðãàí³çàòîðè ïå-
ðåäáà÷èëè òðàíñëÿö³þ çìàãàíü ñïîðò-
ñìåí³â — ó÷àñíèê³â Îë³ìï³éñüêèõ òà
Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2016 ðîêó. Òà-
êîæ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â çàïëàíîâàí³ ìàé-
ñòåð-êëàñè,äèòÿ÷³ ðîçâàãè òà ³íø³ ð³ç-
íîìàí³òí³ êóëüòóðíî-ìàñîâ³ çàõîäè.

Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ ÷àñòêîâî 
îáìåæóâàòèìóòü ðóõ
òðàíñïîðòó

²ç 17 ñåðïíÿ 2016 ðîêó äî 31 òðàâ-
íÿ 2017 ðîêó ÷åðåç âèêîíàííÿ ÏÀÒ
«Êè¿âåíåðãî» ðîá³ò ³ç òåõí³÷íîãî ïå-
ðåîñíàùåííÿ ä³þ÷èõ åëåêòðè÷íèõ ìå-
ðåæ ÷àñòêîâî îáìåæóâàòèìóòü ðóõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ç çàéíÿòòÿì
òðîòóàðó íà âóëèöÿõ Äðóæê³âñüê³é, ¥à-
ëà´àí³âñüê³é, Êóë³á³íà, ×èñòÿê³âñüê³é,
Ãåíåðàëà Â³òðóêà, Äåïóòàòñüê³é, à òà-
êîæ íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè òà ïëîù³
Ãåðî¿â Áðåñòó.

Íà Æèòîìèðñüê³é òðàñ³ âñòàíîâëåíî ïåðøèé ñòà-
ö³îíàðíèé ãàáàðèòíî-âàãîâèé êîìïëåêñ. Çà éîãî
äîïîìîãîþ äîðîæí³ ñëóæáè ñë³äêóâàòèìóòü çà
âèêîíàííÿì âàíòàæíèìè àâòîìîá³ëÿìè âàãîâèõ
íîðì, à òàêîæ âèëîâëþâàòèìóòü ïîðóøíèê³â ïðà-
âèë äîðîæíüîãî ðóõó.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Київському національному
торговельно�економічному університету на вул. Львівській, 2/4 

у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування коледжу

Рішення Київської міської ради № 817/817 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Київському національному торговельно�економічному університету на вул. Львівській, 2/4
у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу Укра�
їни, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону 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�Київсь�ом��національном��тор�овельно-

е�ономічном���ніверситет��на�в�л.�Львівсь�ій,

2/4���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,60��а�(земельна�ділян�а�дер-

жавної�власності)�в�постійне��орист�вання�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��оледж��з�ідно

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

(К-25906).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про поновлення комунальному підприємству 
«Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва»

договору оренди земельної ділянки для будівництва 
Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві 

від вул. Межигірської до Русанівських садів на відрізку 
від фарватеру р. Дніпро до Київського річкового порту 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 760/760 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні» та враховуючи лист�повідомлення комунального підприємства «Дирекція будівниц�
тва шляхово�транспортних споруд м. Києва» від 09.10.2015 № КОП�0720, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�11.11.2005�№ 85-6-00230

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

доповнень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян-

�и�від�18.01.2012�№85-6-00513)�площею�0,5872��а

(�адастровий�номер�8000000000:85:310:0001),

��ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та��о-

м�нальним�підприємством�«Дире�ція�б�дівниц-

тва�шляхово-транспортних�спор�д�м.�Києва»

для�б�дівництва�Подільсь�о�о�мостово�о�пе-

реход��через�р.�Дніпро���м.�Києві�від�в�л.�Ме-

жи�ірсь�ої�до�Р�санівсь�их�садів�на�відріз���від

фарватер��р.�Дніпро�до�Київсь�о�о�річ�ово�о

порт����Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(справа

№�А-21970).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначений�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�11.11.2005�№ 85-6-00230�(з��ра-

х�ванням�до�овор��про�внесення�змін�та�до-

повнень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян-

�и�від�18.01.2012�№ 85-6-00513),�підля�ає�при-

веденню���відповідність�до�норм�за�онодав-

ства.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�б�-

дівництва�шляхово-транспортних� спор�д�

м.�Києва»:

3.1.�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,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�11.11.2005�№ 85-6-00230�(з��ра-

х�ванням�до�овор��про�внесення�змін�та�до-

повнень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян-

�и�від�18.01.2012�№ 85-6-00513).

3.2.�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.

3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

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

ної�адміністрації)�від�05.01.2016�№ 057041-94.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю «ОСЕЛЯ» в поновленні 

договору оренди земельної ділянки 
для будівництва, обслуговування 

та експлуатації жилого будинку з вбудованими 
приміщеннями та підземним паркінгом 

на просп. Радянської України, 4 — 6 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 839/839 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 клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ОСЕЛЯ» від

02.07.2014 № КОП�0219 про поновлення договору оренди земельної ділянки, враховуючи те, що будівництво
жилого будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом не проведено, беручи до уваги чис�
ленні скарги громадян, відповідно до витягу з протоколу № 10 засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 11.11.2014 та керуючись статтею 416 Ци�
вільного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ОСЕЛЯ»�в�поновленні�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�06.11.2003�

№ 85-6-00072�площею�0,3465��а�(�адастровий

номер�8000000000:91:193:0003),���ладено�о

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством

з�обмеженою�відповідальністю�«ОСЕЛЯ»�для

б�дівництва,�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації

жило�о�б�дин���з�вб�дованими�приміщеннями

та�підземним�пар�ін�ом�на�просп.�Радянсь�ої

У�раїни,�4 —�6���Подільсь�ом��районі�м.�Києва

на�підставі�п�н�т��83�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�10.07.2003�№ 638/798�«Про�надання

і�вил�чення�земельних�діляно��та�припинення

права��орист�вання�землею»�для�б�дівництва,

обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�жило�о�б�дин-

���з�вб�дованими�приміщеннями�та�підземним

пар�ін�ом�на�просп.�Радянсь�ої�У�раїни,�4 —�6

��Подільсь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�

№�А-21144).

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�відповідаль-

ністю�«ОСЕЛЯ»�про�прийняття�цьо�о�рішення.

3.�Земельн��ділян��,�зазначен��в�п�н�ті�1

цьо�о�рішення,�віднести�до�земель�запас��жит-

лової�і��ромадсь�ої�заб�дови.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Семенцю Олександру Андрійовичу
земельної ділянки для ведення колективного садівництва 

на 15�му км Житомирського шосе (с/т «Радист») 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 779/779 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 83, 93, 123, 124 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��Се-

менцю�Оле�сандр��Андрійович��для�ведення

�оле�тивно�о�садівництва�на�15-м���м�Житомир-

сь�о�о�шосе�(с/т�«Радист»)���Святошинсь�ом�

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

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

№�А-22142).

2.�Передати��ромадянин��Семенцю�Оле�-

сандр��Андрійович�,�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��3�цьо�о�рішення,���дов�остро�ов��оренд��на

25�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,0133��а

(�адастровий�номер�8000000000:75:147:0317,

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про

земельн��ділян���№�НВ-8000256382016)�для

ведення��оле�тивно�о�садівництва�на�15-м���м

Житомирсь�о�о�шосе�(с/т�«Радист»)���Свято-

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

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянин��Семенцю�Оле�сандр��Ан-

дрійович�:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

від�25.12.2015�№ 18808/0/12/19-15�та�Голов-

но�о��правління�Держ�ео�адастр����м.�Києві

від�13.01.2016�№ 19-26-7777.31-447/2-16.

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

ній�ділянці�садово�о�б�дин���ви�он�вати��мо-

ви�заб�дови�земельної�ділян�и�з�ідно�з�місто-

б�дівними��мовами�і�обмеженнями�заб�дови�зе-

мельної�ділян�и�та�дозволом�на�ви�онання�б�-

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

ції�права�оренди�на�земельн��ділян�����поряд-

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право��орист�вання�земельною�ділян�ою�мо-

же�б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених

статтями�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 продаж земельної ділянки приватному підприємству 
«КВО�Д» для експлуатації та обслуговування 

торгово�побутового комплексу на вул. Василя Стуса, 22/1 (літ. А)
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 607/607 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 110, 111, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земель�

ний кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про затвер�
дження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки держав�
ної та комунальної власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�звіт�про�е�спертн���рошо-

в��оцін��� земельної�ділян�и� (�адастро-

вий�номер�8000000000:75:061:0022)�на

в�л.�Василя�Ст�са,�22/1�(літ.�А)���Свято-

шинсь�ом� � район і � м . � Києва � (справа �

№�Є-0808).

2.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и��

розмірі�6�450�656,00��рн�(шість�мільйонів�чоти-

риста�п’ятдесят�тисяч�шістсот�п’ятдесят�шість

�ривень�00��опійо�)�на�підставі�е�спертної��ро-

шової�оцін�и�(висново��про�вартість�земель-

ної�ділян�и�від�21.10.2015).
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3.�Продати�приватном��підприємств��«КВО-Д»

земельн��ділян����ом�нальної�власності�(�а-

дастровий�номер�8000000000:75:061:0022)

площею�0,2967��а�за�6�450�656,00��рн�(шість�міль-

йонів�чотириста�п’ятдесят�тисяч�шістсот�п’ят-

десят�шість��ривень�00��опійо�)�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�тор�ово-поб�тово�о

�омпле�с��на�в�л.�Василя�Ст�са,�22/1�(літ.�А)

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Затвердити��мови�продаж��приватном�

підприємств��«КВО-Д»�земельної�ділян�и�на

в�л.�Василя�Ст�са,�22/1�(літ.�А)���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�(з�ідно�з�додат�ом).

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

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

місь�ої�державної�адміністрації):

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

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

��півлі-продаж��земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:75:061:0022)�площею

0,2967��а�на�в�л.�Василя�Ст�са,�22/1�(літ.�А)��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�за�ціною�та

на��мовах,�визначених�цим�рішенням.

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

ції�обтяжень�права�на�земельн��ділян�����вста-

новленом��за�онодавством�поряд��.

6.�Приватном��підприємств��«КВО-Д»:

6.1.�У�ласти�в�двотижневий�термін�до�овір

��півлі-продаж��земельної�ділян�и.

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

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни�з��рах�ванням�обтяжень

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

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

мельної�ділян�и�відповідно�до��мов�продаж�,�за-

тверджених�цим�рішенням.

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

лян�и�встановити,�що�право�власності�на�земель-

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

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

ж��земельної�ділян�и�та�за��мови�державної

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

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

інше�відч�ження�земельної�ділян�и�та/або�іншо-

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

���за�неї),�сплати�по��пцем�50�відсот�ів�час-

тини�платеж��за�земельн��ділян���та�пені�(�

разі�наявності)�відповідно�до��мов�продаж�,

затверджених�цим�рішенням.

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

�ої�ради�від�08.07.2010�№ 1111/4549�«Про�пе-

редач��земельної�ділян�и�та�продаж�цієї�зе-

мельної�ділян�и�приватном��підприємств��«КВО-Д»

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�ово-

поб�тово�о��омпле�с��на�в�л.�Василя�Ст�са,

22/11���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»,�а

саме:�ви�лючити�п�н�ти�3,�4,�5,�6,�7,�8,�підп�н�-

ти�8.1,�8.2,�8.3�п�н�т��8�та�додато��до�цьо�о

рішення.

9.�Попередити�приватне�підприємство�«КВО-Д»,

що:

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

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

редбачених�п�н�том�7�цьо�о�рішення,�та�здій-

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

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

земельної�ділян�и�відповідно�до��мов�продаж�,

затверджених�цим�рішенням.

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

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

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�12.07.2016�№ 607/607

УМОВИ 
продажу приватному підприємству «КВО�Д» земельної ділянки 

на вул. Василя Стуса, 22/1 (літ. А) у Святошинському районі м. Києва

1.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за�ці-

льовим�призначенням.

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

земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотриман-

ням�власни�ом��мов�продаж��земельної�ділян-

�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�с-

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

розміщених���межах�земельної�ділян�и.

3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в

�становленом��поряд��.

4.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з�Де-

партаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

чо�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.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�30.08.2004

№ 19-8030�та�від�11.06.2007�№ 09-5594,�Київ-

сь�ої�місь�ої�санепідстанції�від�03.08.2007

№ 6104,�Державно�о��правління�нав�олишньо-

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

23.08.2007�№ 05-08/5111.

6.�Зарах�вати�до�с�м,�я�і�по��пець�має�сплатити

за�земельн��ділян��,�аванс���с�мі�1�490�589,08��рн

(один�мільйон�чотириста�дев’яносто�тисяч�п’ят-

сот�вісімдесят�дев’ять��ривень�08��опійо�),

сплачений�відповідно�до� ��оди�№ 79�від

02.09.2008,�та���с�мі�959�014,28��рн�(дев’ят-

сот�п’ятдесят�дев’ять�тисяч�чотирнадцять��ри-

вень�28��опійо�),�сплачений�відповідно�до�До-

дат�ово�о�до�овор��№ 1�від�11.02.2015.�Реш-

та�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�4�001�052,64

�рн�(чотири�мільйони�одна�тисяча�п’ятдесят

дві��ривні�64��опій�и)�сплач�ється���та�ом��по-

ряд��:

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

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

даж� —�50�відсот�ів�частини�платеж�,�що�за-

рахов�ється�до�місцево�о�бюджет�,�що�в�роз-

рах�н���становить�2�000�526,32��рн�(два�міль-

йони�п’ятсот�двадцять�шість��ривень�32��опій-

�и).�Решта�вартості�земельної�ділян�и���с�мі�

2�000�526,32��рн�(два�мільйони�п’ятсот�два-

дцять�шість��ривень�32��опій�и) —���розстроч-

���протя�ом�двох�ро�ів�рівними�частинами�з

наст�пно�о�місяця,�що�настає�за�місяцем,�в

я�ом��здійснено�перший�платіж,�але�не�пізні-

ше�ніж�до�25�числа��ожно�о�місяця.

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

ням�інде�с��інфляції,�встановлено�о�Держав-

ною�сл�жбою�статисти�и�У�раїни�за�період�з

місяця,�що�настає�за�тим,�в�я�ом��внесено�пер-

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

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

продаж��земельної�ділян�и�передбачити,�що

я�що���б�дь-я�ом��місяці�інде�с�інфляції�ста-

новить�менше�100�відсот�ів,�то�під�час�визна-

чення�розмір��платеж��він�врахов�ється�за�та-

�ий�місяць�на�рівні�100�відсот�ів.

8.�По��пець�має�право�достро�ово�сплати-

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

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

теж�.

У�разі�достро�ової�сплати�зобов’язань�по�до-

�овор����півлі-продаж��нарах�вання�інде�с��ін-

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

визначатися�з�врах�ванням�інде�с��інфляції�за

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

шо�о�внес��,�по�місяць,�що�перед�є�місяцю

внесення�останньо�о�(достро�ово�о)�платеж�.

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

лян�и�передбачити,�що���разі�прострочення

ви�онання��рошово�о�зобов’язання�по��пцю

необхідно�сплатити:

— за��ожний�день�прострочення�платеж��пе-

ню���розмірі�0,1�відсот�а�(н�ль�цілих�одна�де-

сятих�відсот�а)�від�с�ми�прострочено�о�плате-

ж��(�рошово�о�зобов’язання).�Нарах�вання�пе-

ні�за�прострочення�ви�онання�зобов’язання

здійснюється�на�день�фа�тично�о�по�ашення

бор�ових�зобов’язань;

— с�м��бор���прострочено�о�платеж��з��ра-

х�ванням�встановлено�о�інде�с��інфляції�за

весь�час�прострочення;

— три�відсот�и�річних�від�простроченої�с�-

ми.

10.�Пеня�за�прострочення�ви�онання�по��п-

цем��рошово�о�зобов’язання�за�до�овором���-

півлі-продаж��підля�ає�сплаті�і�нарахов�ється

до�повно�о�фа�тично�о�ви�онання�по��пцем

та�о�о��рошово�о�зобов’язання,�але�не�біль-

ше�одно�о�ро��.

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

два�місяці,�починаючи�з�25�числа�місяця,�в�я�о-

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

розстрочення�платеж��за�придбання�земельної

ділян�и�припиняється.�В�та�ом��разі�протя�ом

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

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

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

лян�и.

12.�У�до�оворі���півлі-продаж��земельної�ді-

лян�и�встановити�обтяження�права�власності�по-

��пця�на�земельн��ділян���шляхом�на�ладен-

ня�заборони�на�розпорядження�земельною�ді-

лян�ою,�в�том��числі�продаж�або�інше�відч�-

ження�по��пцем�земельної�ділян�и�та/або�інших

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

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

��півлі-продаж�,�зо�рема�заборонити:

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

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

лян�и,�а�та�ож�передавати�земельн��ділян���в

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

дичних�осіб;

— поділ�земельної�ділян�и�або�її�об’єднан-

ня�з�іншими�земельними�ділян�ами;

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

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

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

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

ди�земельної�ділян�и�до�стат�тно�о��апітал�

юридичних�осіб;

— ��ладати�до�овори�с�перфіцію�та�вчиня-

ти�б�дь�я�і�інші�дії�та�правочини,�я�і�мож�ть

спричинити�або�пов’язані���майб�тньом��з�пе-

реходом�права�власності�на�земельн��ділян��

до�інших�осіб.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Ковриженку Віталію Миколайовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Ватутіна, 5�в 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 776/776 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 186, 121 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», врахо�
вуючи наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Ков-

рижен���Віталію�Ми�олайович��для�б�дівниц-

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

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,

5-в���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�А-21942).

2.�Передати��ромадянин��Коврижен���Віта-

лію�Ми�олайович�,�за��мови�ви�онання�п�н�-

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

мельн��ділян���площею�0,0850��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:72:519:0045)�для�б�-

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

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

т�тіна,�5-в���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

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

ної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Коврижен���Віталію�Ми�о-

лайович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

них���межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

31.07.2014�№ 7614-0/12-1/19-14,�Головно�о

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

22.07.2015�№ 19-26-7777.3-1159/20-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Жиленко Надії Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у пров. Гречаному, 4�а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 777/777 від 21 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

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

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Жилен�о�На-

дії�Іванівні�для�ведення�індивід�ально�о�садівниц-

тва���пров.�Гречаном�,�4-а���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�сільсь�о�ос-

подарсь�о�о�призначення,�справа�№�А-18079).

2.�Передати��ромадянці�Жилен�о�Надії

Іван івн і , � за� �мови� ви�онання�п�н�т�� 3

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

мельн��ділян��� площею�0,0484� �а� (�а-

дастровий�номер�8000000000:90:276:0021)

для� ведення� індивід�ально�о� садівниц-

тва���пров.�Гречаном��4-а���Дарниць�о-

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

но ї � власност і � територіальної � �ромади

міста�Києва.
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3.�Громадянці�Жилен�о�Надії�Іванівні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�29.11.2010

№ 19-13057,�Головно�о��правління�Держ-

�ео�адастр����м.�Києві�від�16.09.2015�№ 19-

26-7777.31 —3166/20-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Браславському 
Володимиру Федоровичу у власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Залежній, 12�б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 778/778 від 21 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�

Браславсь�ом��Володимир��Федорович��для

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

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

лежній,�12-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�справа�№�А-6822).

2.�Передати��ромадянин��Браславсь�ом�

Володимир��Федорович�,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,���власність�земельн�

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

8000000000:90:056:0059)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Залежній,�

12-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Браславсь�ом��Володими-

р��Федорович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

меженнями�щодо�заб�дови�та�дозволом�на�ви-

�онання�б�дівельних�робіт,�одержаними�в��с-

тановленом��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отов�и�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми,�по�одивши�їх�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

16.08.2005�№ 19-6902�та�Головно�о��правлін-

ня�Держзема�ентства���м.�Києві�від�05.02.2014

№ 19-26-0.3-522/2-14.

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�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Ломаченку Василю Анатолійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у пров. 6�му Садовому, 22 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 780/780 від 21 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�що-

до�відведення�земельної�ділян�и��ромадя-

нин��Ломачен���Василю�Анатолійович��для

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

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

��пров.�6-м��Садовом�,�22���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�зем-

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

ва�Д-6775).

2.�Передати��ромадянин��Ломачен���Васи-

лю�Анатолійович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т�

3�цьо�о�рішення,���приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,0979��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:62:496:0011)�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Садо-

вом�,�22���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Ломачен���Василю�Анатолі-

йович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�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.

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

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

від�18.03.2012�№ 3256/0/12/19-13,�Головно�о

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

31.07.2014�№ 19-26-0.31-4036/2-14.

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�ді-

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

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

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

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

м��поряд��.

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

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�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Братцевій Надії Корніївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Підбірній, 9�а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 781/781 від 21 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��ромадянці�Брат-

цевій�Надії�Корніївні�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Підбірній,�9-а���Голосі-

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

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

ва�№�А-17203).

2.�Передати��ромадянці�Братцевій�Надії�Кор-

ніївні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0645� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:074:0019)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Підбірній,�9-а

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Братцевій�Надії�Корніївні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

м��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

з�Департаментом�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�оно-

давством.

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

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

т�ри�від�02.07.2012�№ 8463/0/18-3/19-12,�Го-

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

єві�від�15.04.2015�№ 19-26-0.3-5630/2-15.

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�землю�може�б�ти�при-

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки громадянину 
Горобцю Ігорю Анатолійовичу для ведення 

індивідуального садівництва на вул. 137�й Садовій, 
діл. 78 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 782/782 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Го-

робцю�І�орю�Анатолійович��для�ведення�інди-

від�ально�о�садівництва�на�в�л.�137-й�Садо-

вій,�діл.�78���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�а-

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

�о�призначення,�справа�№�А-18295).

2.�Передати��ромадянин��Горобцю�І�орю

Анатолійович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

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

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

8000000000:90:872:0002)�для�ведення�індиві-

д�ально�о�садівництва�на�в�л.�137-й�Садовій,

діл.�78���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Горобцю�І�орю�Анатолійович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

від�16.07.2015�№ 8803/0/12/19-15,�Головно�о

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

11.09.2015�№ 19-26-7777.31-3028/20-15.

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

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

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

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про�па-
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йов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад�ах,

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Даньку Тарасу Григоровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Любомирській, 24 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 783/783 від 21 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�

Дань���Тарас��Гри�орович��для�б�дівництва

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Любомирсь�ій,

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

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

заб�дови,�справа�№�А-14408).

2.�Передати��ромадянин��Дань���Тарас��Гри-

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

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

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

8000000000:90:958:0028)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Любомирсь�ій,

24���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Дань���Тарас��Гри�орович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мо-

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

��ментами,�що�дають�право�на�ви�онання

під�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержа-

ними�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

06.02.2008�№ 19-1406,�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�26.01.2015

№ 19-26-0.3-1146/2-15.

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».

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Прокурі Ганні Іванівні, 
члену садівничого товариства «Зелений луг» 

Харківського району м. Києва, у приватну власність 
земельної ділянки для ведення колективного садівництва 
на вул. 10�й Луговій, 20�а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 784/784 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Про-

��рі�Ганні�Іванівні,�член��садівничо�о�товариства

«Зелений�л��»�Хар�івсь�о�о�район��м.�Києва,�для

ведення��оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�

10-й�Л��овій,�20-а���Дарниць�ом��районі�м.

Києва�(�ате�орія�земель —�землі�сільсь�о�ос-

подарсь�о�о�призначення,�справа�№�А-8009).

2.�Передати��ромадянці�Про��рі�Ганні�Іва-

нівні,�член��садівничо�о�товариства�«Зелений

л��»�Хар�івсь�о�о�район��м.�Києва,�за��мови

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

власність�земельн��ділян���площею�0,0271��а

(�адастровий�номер�8000000000:90:984:0120)

для�ведення��оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.

10-й�Л��овій,�20-а���Дарниць�ом��районі�Києва

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

ної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Про��рі�Ганні�Іванівні,�член�

садівничо�о�товариства�«Зелений�л��»�Хар�ів-

сь�о�о�район��м.�Києва:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

30.08.2005�№ 19-7344,�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�25.02.2015

№ 19-26-0.3-2931/2-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��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�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Кіму Дмитру Сергійовичу, 
члену садівничого товариства «Дніпро» Дарницького району 

м. Києва, у приватну власність земельної ділянки 
для ведення садівництва на вул. 118�й Садовій, діл. 14 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 785/785 від 21 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Кі-

м��Дмитр��Сер�ійович�,�член��садівничо�о�то-

вариства�«Дніпро»�Дарниць�о�о�район��м.�Ки-

єва,�для�ведення�садівництва�на�в�л.�118-й�Са-

довій,�діл.�14���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(�ате�орія�земель —�землі�сільсь�о�осподар-

сь�о�о�призначення,�справа�№�А-22048).

2.�Передати��ромадянин��Кім��Дмитр��Сер-

�ійович�,�член��садівничо�о�товариства�«Дніп-

ро»�Дарниць�о�о�район��м.�Києва,�за��мови

ви�онання�п�н�т��З�цьо�о�рішення,���приватн�

власність�земельн��ділян���площею�0,0639��а

(�адастровий�номер�8000000000:90:620:0014)

для�ведення�садівництва�на�в�л.�118-й�Садо-

вій,�діл.�14���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Кім��Дмитр��Сер�ійович�,

член��садівничо�о�товариства�«Дніпро»�Дар-

ниць�о�о�район��м.�Києва:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

від�03.02.2014�№ 921/0/12/19-14,�Головно�о

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

05.08.2015�№ 19-26-7777.31-1656/20-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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�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 поновлення приватному акціонерному товариству 
«УХЛ�МАШ» договору оренди земельної ділянки 

для обслуговування та експлуатації виробничих споруд 
товариства на вул. Казимира Малевича, 66 у Голосіївському

районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 787/787 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем�
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні» та враховуючи звернення приватного акціонерного товариства «УХЛ�МАШ» від
07.07.2015 № КОП�0619 та від 04.12.2015 № 2665, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�20�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�15.01.2001�№ 79-6-00027

(із�змінами,�внесеними�до�овором�про�поно-

влення�та�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�27.12.2011�№ 79-6-00826)

площею� 0,6943� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:035:0001),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�від�ритим�а�ціонер-

ним�товариством�«УХЛ-МАШ»�для�обсл��ов�-

вання�та�е�спл�атації�виробничих�спор�д�то-

вариства�на�в�л.�Божен�а,�66���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�(справа�№�А-21709).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�15.01.2001�№ 79-6-00027�(із

змінами,�внесеними�до�овором�про�поновлен-

ня�та�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�27.12.2011�№ 79-6-00826),

підля�ає�приведенню���відповідність�до�норм

за�онодавства.

3.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�15.01.2001�№ 79-6-00027�(із�змі-

нами,�внесеними�до�овором�про�поновлення�та

внесення�змін�до�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�від�27.12.2011�№ 79-6-00826),�а�саме:

— слова�«в�л.�Божен�а»�замінити�словами

«в�л.�Казимира�Малевича»���відповідних�від-

мін�ах.

4.�Приватном��а�ціонерном��товариств�

«УХЛ-МАШ»:

4.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,�для���ладання�додат�ової���оди

про�поновлення�та�внесення�змін�до�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�15.01.2001�№ 79-

6-00027�(із�змінами,�внесеними�до�овором�про

поновлення�та�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�від�27.12.2011�№ 79-6-

00826).

4.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�27.07.2015

№ 057041-13399.

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

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-
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р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Савчук Валентині Павлівні для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Луговій, 55 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 788/788 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та

перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на�
турі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянці�Савч���Валентині�Павлівні�для�б�-

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

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

�овій,�55���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�справа�П-9430).

2.�Передати��ромадянці�Савч���Валентині

Павлівні���приватн��власність�земельн��ділян-

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

8000000000:72:528:0054)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�55��

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Савч���Валентині�Павлівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Яковенку Віктору Васильовичу, Кириченко Наталії Миколаївні 

та Зозулі Катерині Миколаївні для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 15 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 789/789 від 21 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 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�технічн��до��ментацію� із

земле�строю�щодо�встановлення�(віднов-

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

місцевості)��ромадянам�Я�овен���Ві�тор�

Васильович�,�Киричен�о�Наталії�Ми�олаїв-

ні�та�Зоз�лі�Катерині�Ми�олаївні�для�б�дів-

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

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

Повітрофлотсь�ій,�15���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�зем-

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

ва�П-9172).

2.�Передати��ромадянам�Я�овен���Ві�тор�

Васильович�,�Киричен�о�Наталії�Ми�олаївні�та

Зоз�лі�Катерині�Ми�олаївні���спільн��част�ов�

власність�земельн��ділян���площею�0,1000��а

(�адастровий�номер�8000000000:72:507:0099)

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

ної��ромади�міста�Києва�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Повітрофлотсь�ій,�15

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�з�розподі-

лом�часто����праві�спільної�част�ової�власно-

сті�на�вищезазначен��земельн��ділян��,�а�са-

ме:

- част�а��ромадянина�Я�овен�а�Ві�тора�Ва-

сильовича –�2/6�від�0,1000��а;

- част�а��ромадян�и�Киричен�о�Наталії�Ми-

�олаївни –�1/6�від�0,1000��а;

- част�а��ромадян�и�Зоз�лі�Катерини�Ми�о-

лаївни –�1/2�від�0,1000��а.

3.�Громадянам�Я�овен���Ві�тор��Васильо-

вич�,�Киричен�о�Наталії�Ми�олаївні�та�Зоз�лі

Катерині�Ми�олаївні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Батовській Наталії Андріївні 

для обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд у пров. Невському, 7 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 791/791 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на�
турі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянці�Батовсь�ій�Наталії�Андріївні�для�об-

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

б�дівель�і�спор�д���пров.�Невсь�ом�,�7���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

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

дови,�справа�П-9286).

2.�Передати��ромадянці�Батовсь�ій�Наталії

Андріївні���приватн��власність�земельн��ділян-

���площею�0,0531��а�(�адастровий�номер

8000000000:88:155:0044)�для�обсл��ов�вання

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

р�д���пров.�Невсь�ом�,�7���Шевчен�івсь�ом�

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Батовсь�ій�Наталії�Андріївні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянці 

Мороз Аллі Броніславівні 
для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і

споруд на вул. Трахтемирівській, 2�б 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 792/792 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та

перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на�
турі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянці�Мороз�Аллі�Броніславівні�для�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Трахтемирівсь�ій,�

2-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови,�справа�П-9240).

2.�Передати��ромадянці�Мороз�Аллі�Броні-

славівні���приватн��власність�земельн��ділян-

���площею�0,0928��а�(�адастровий�номер

8000000000:79:175:0014)�із�земель��ом�наль-

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

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

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

рівсь�ій,�2-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Мороз�Аллі�Броніславівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�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

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

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

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

давством.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
16 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹87(4857)

7

Про передачу громадянину 
Андрійцеву Валерію Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. 6"му Садовому, 20 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 919/919 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��Ан-

дрійцев��Валерію�Оле�сандрович��для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м�

Садовом�,�20���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�справа�Д-6774).

2.�Передати��ромадянин��Андрійцев��Вале-

рію�Оле�сандрович�,�за��мови�ви�онання�п�н�-

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

мельн��ділян���площею�0,0979��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:62:496:0010)�для�б�-

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�

6-м��Садовом�,�20���Деснянсь�ом��районі�

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

риторіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Андрійцев��Валерію�Оле�-

сандрович�:

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

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

мельно�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�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.

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

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

від�18.03.2013�№ 3254/0/12/19-13,�Головно�о

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

31.07.2014�№ 19-26-0.31-4037/2-14.

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

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

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

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

м��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�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�з�містоб�д�вання,�архіте�т�ри

та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Бризгіній Єлизаветі Вікторівні 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. 7"му Садовому, 25 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 920/920 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��ромадянці�Бриз-

�іній�Єлизаветі�Ві�торівні�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�25���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�Д-6779).

2.�Передати��ромадянці�Бриз�іній�Єлизаве-

ті�Ві�торівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-

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

лян���площею�0,0979��а�(�адастровий�номер

8000000000:62:496:0007)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�7-м��Садово-

м�,�25���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Бриз�іній�Єлизаветі�Ві�торівні:

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

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

мельно�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

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

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

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

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

ством.

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

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

від�18.03.2013�№ 3251/0/12/19-13,�Головно�о

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

31.07.2014�№ 19-26-0.31-4039/2-14.

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

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

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

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

м��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�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Довгодько Наталії Вікторівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 6"му Садовому, 24 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 921/921 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��ромадянці�Дов-

�одь�о�Наталії�Ві�торівні�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Садово-

м�,�24���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�Д-6776).

2.�Передати��ромадянці�Дов�одь�о�Наталії

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

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

���площею�0,0979��а�(�адастровий�номер

8000000000:62:496:0012)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�6-м��Садово-

м�,�24���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Дов�одь�о�Наталії�Ві�торівні:

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

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

мельно�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�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.

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

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

від�18.03.2013�№ 3259/0/12/19-13,�Головно�о

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

31.07.2014�№ 19-26-0.31-4032/2-14.

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

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

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

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

м��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�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 погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки на вул. Привокзальній, 2 

у Дарницькому районі м. Києва релігійній громаді 
Української Православної Церкви парафії 

Святителя Феодосія Чернігівського у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування 

храму Святого Феодосія Чернігівського
Рішення Київської міської ради № 812/812 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 79"1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен"
ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако"
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части"
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання ре"
лігійної громади Української Православної Церкви парафії Святителя Феодосія Чернігівського у Дарниць"
кому районі м. Києва від 27.03.2015 № К"24639 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земель"
ної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и�пло-

щею� 0,6453� �а� (�адастровий� номер

8000000000:63:241:0006)�на�в�л.�Приво�заль-

ній,�2���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�релі�ій-

ній��ромаді�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�па-

рафії�Святителя�Феодосія�Черні�івсь�о�о���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�храм��Свято�о

Феодосія�Черні�івсь�о�о�(справа�А-21613).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки державній установі 
«Лабораторний центр на залізничному транспорті 

Держсанепідслужби України» на вул. Російській, 13"а 
у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративного будинку
Рішення Київської міської ради № 816/816 від 21 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки державній установі «Лабораторний центр на залізничному транспорті Держсанепідслужби
України» на вул. Російській, 13"а у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вне"
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

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

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

лян�и�державній��станові�«Лабораторний�центр

на�залізничном��транспорті�Держсанепідсл�ж-

би�У�раїни»�на�в�л.�Російсь�ій,�13-а���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,48

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

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

сл��ов�вання�адміністративно�о�б�дин���з�ід-

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

(К-25606).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КАРТ ЛІМІТЕД» на вул. Болсуновській, 8 
у Печерському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування складської будівлі
Рішення Київської міської ради № 819/819 від 21 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРТ ЛІМІТЕД» на вул. Болсуновській, 8
у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 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�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«КАРТ�ЛІМІТЕД»�на�в�л.�Болс�-

новсь�ій,�8���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,07��а�(земельна�ділян�а

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

ди�міста�Києва)�в�оренд��на�10�ро�ів�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�с�ладсь�ої�б�дів-

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

ня)�(К-21959).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю 
«РІЕЛТІ КЛАСІК» на вул. Червонопрапорній, 28 

у Голосіївському районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації торговельних, складських 

і виробничих приміщень
Рішення Київської міської ради № 820/820 від 21 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «РІЕЛТІ КЛАСІК» на вул. Червонопрапорній, 28 у
Голосіївському 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�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«РІЕЛТІ�КЛАСІК»�на�в�л.�Червонопрапор-

ній,�28���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�3,25��а�(земельна�ділян�а

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

ди�міста�Києва)�в�оренд��на�10�ро�ів�для�об-

сл��ов�вання�та�е�спл�атації�тор�овельних,

с�ладсь�их�і�виробничих�приміщень�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-24915).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю «Академія» 
на бульв. Академіка Вернадського, 36"б 

у Святошинському районі м. Києва для реконструкції, 
експлуатації та обслуговування 
виробничо"складських будівель

Рішення Київської міської ради № 821/821 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Академія» на бульв. Академіка Вернадського,
36"б у Святошинському 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 розме"
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

сь�о�о,�36-б���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,39��а�(земельна�ді-

лян�а��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)�в�оренд��на�10�ро�ів�для

ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

виробничо-с�ладсь�их�б�дівель�з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-25354).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ"
НІСТЮ «КСФ № 22С» на вул. Миколи Закревського, 20 

у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування майнового комплексу

Рішення Київської міської ради № 823/823 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСФ № 22С» на вул. Миколи Закревсько"
го, 20 у Деснянському 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 розме"
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«КСФ�№ 22С»�на�в�л.�Ми�оли

За�ревсь�о�о,�20���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,95��а�(земель-

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

ної��ромади�міста�Києва)�в�оренд��на�15�ро�ів

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

�о��омпле�с��з�ідно�з�планом-схемою�(дода-

то��до�рішення)�(К-25575).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою що"
до відведення земельної ділянки  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА БІЛД 2014» на вул. Якуба Коласа, 29 
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування нежитлових будівель — 
магазинів продовольчих товарів

Рішення Київської міської ради № 824/824 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА БІЛД 2014» на вул. Якуба Кола"
са, 29 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельно"
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз"
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра"
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«АЛЬФА�БІЛД�2014»�на�в�л.�Я��ба�Ко-

ласа,�29���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,01��а�(земельна�ділян�а��о-

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

та�Києва)�в�оренд��на�10�ро�ів�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�нежитлових�б�дівель�—

ма�азинів�продовольчих�товарів�з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-25946).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Савченко Марії
Іванівні на вул. Свято"Георгіївській, 23 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 832/832 від 21 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянці Савченко Марії Іванівні на вул. Свято"Георгіївській, 23 у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь"
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

�ромадянці�Савчен�о�Марії�Іванівні�на�в�л.�Свя-

то-Геор�іївсь�ій,�23���Голосіївсь�ом�районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,09��а�(земель-

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

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

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

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-26564).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

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

ністю�«А�адемія»�на�б�льв.�А�адемі�а�Вернад-
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про проведення тематичного ярмарку 

з продажу меду та продуктів бджільництва 
«Медовий спас» у Голосіївському районі

Розпорядження № 660 від 11 серпня 2016 року
Відповідно до підпункту 8 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду"

вання в Україні», пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто"герой Київ», рішення Ки"
ївської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально"культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності у м. Києві», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274
«Про затвердження Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва,
промисловості та споживчого ринку на 2015"2018 роки», розпорядження виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507 «Про проведення ярмар"
ків у місті Києві» та лист комунального підприємства «Київська спадщина» виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 червня 2016 року № 17/06"1, лист Благодій"
ного фонду Ігоря Лисова «Рідне місто моє» від 21 липня 2016 року № 002, з метою забезпечення мешканців міс"
та Києва медом та продуктами бджільництва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Провести�з�13�серпня�2016�ро���до�21

серпня�2016�ро���тематичний�ярмаро��з�про-

даж��мед��та�прод��тів�бджільництва�«Медо-

вий�спас»�на�в�л.�А�адемі�а�Костичева�(в�ме-

жах�в�лиць�Маршала�Конєва�та�Маршала�Я��-

бовсь�о�о)���Голосіївсь�ом��районі�(далі —�яр-

маро�).

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Ки-

ївсь�а�спадщина»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�спільно�з�Бла�одійним�фондом�І�о-

ря�Лисова�«Рідне�місто�моє»�ор�анізаторами

ярмар��.

3.�Ор�анізаторам�ярмар��:

3.1.�Розробити�схем��розміщення�об’є�тів

тор�івлі�під�час�проведення�ярмар���та�по�о-

дити�її�з�Департаментом�промисловості�та�роз-

вит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

3.2.�На�час�проведення�ярмар���розробити

та�по�одити�з�Управлінням�превентивної�діяль-

ності�Головно�о��правління�національної�полі-

ції���м.�Києві�та�подати�на�затвердження�до

Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�схем�

ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

3.3.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�про-

ведення�ярмар��,�а�та�ож�відновлення�пор�-

шено�о�бла�о�строю,�в�том��числі�забезпечи-

ти�встановлення�додат�ових��рн,��онтейнерів

для�збор��поб�тових�відходів,�т�алетних�мо-

д�льних��абін,�їх�належне��тримання�та�обсл�-

�ов�вання.

3.4.�Забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами��ос-

подарювання�вимо��рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�23��р�дня�2010�ро���№ 413/5225�«Про

дея�і�питання�з��поряд��вання�в�м.�Києві�роз-

дрібної�тор�івлі�ал�о�ольними,�слабоал�о�оль-

ними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(�рім

безал�о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами»

під�час�проведення�ярмар��.

4.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

внести�відповідні�зміни�до�маршр�тів�р�х��місь-

�о�о�наземно�о�пасажирсь�о�о�транспорт��за-

�ально�о��орист�вання,�шлях�слід�вання�я�их

проходить�через�місце�проведення�ярмар��

відповідно�до�схеми�ор�анізації�дорожньо�о

р�х�,�розроблено�о�з�ідно�з�підп�н�том�3.2

п�н�т��3�цьо�о�розпорядження.

5.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

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

печити�інформ�вання�меш�анців�столиці�про

проведення�ярмар���в��ом�нальних�засобах

масової�інформації.

6.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації:

6.1.�Розробити�про�рам����льт�рних�захо-

дів�під�час�проведення�ярмар��.

6.2.�Забезпечити�своєчасне�вивезення�сміт-

тя�та�прибирання�території�під�час�під�отов�и

та�проведення�ярмар��.

7.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�та�Управління�патр�ль-

ної�поліції���м.�Києві�Департамент��патр�ль-

ної�поліції�Національної�поліції�У�раїни�забез-

печ�вати�охорон���ромадсь�о�о�поряд���під

час�під�отов�и�та�проведення�ярмар���та�ре-

��лювання�дорожньо�о�р�х��на�в�л.�А�адемі-

�а�Костичева�(в�межах�в�лиць�Маршала�Ко-

нєва�та�Маршала�Я��бовсь�о�о)���Голосіїв-

сь�ом��районі.

8.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Са�ай-

да�а�І.�В.

Виконуючий обов’язки голови 
П. Пантелеєв

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 24 березня 2015 року № 257/1 
«Про затвердження структур управлінь, відділів 

та секторів апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)»

Розпорядження № 623 від 29 липня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 06 квіт"

ня 2016 року № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів,
які виконують функції з обслуговування» та враховуючи Перелік посад працівників апарату виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які виконують функції з обслуго"
вування, відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889, затверджено"
го 04 липня 2016 року начальником Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань
державної служби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях:

1.�Внести�зміни�до�стр��т�ри��правління��он-

трольно-аналітично�о�забезпечення�заст�пни-

�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�затвердженої�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24

березня�2015�ро���№ 257/1�(в�реда�ції�розпо-

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

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

трації)�від�27��вітня�2016�ро���№ 293),�ви�лав-

ши�її�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�П�н�т�4�стр��т�ри��правління��онтроль-

но-аналітично�о�забезпечення��ерівництва�апа-

рат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),�затвердженої�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�24�берез-

ня�2015�ро���№ 257/1�(в�реда�ції�розпоряджен-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

27��вітня�2016�ро���№ 293),�доповнити�новим

підп�н�том�та�о�о�зміст�:

«4.3.�Провідний�інспе�тор».

3.�Підп�н�т�4.4�п�н�т��4�стр��т�ри�юридич-

но�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�затвердженої�розпоряджен-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

24�березня�2015�ро���№ 257/1�(в�реда�ції�роз-

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

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

трації)�від�27��вітня�2016�ро���№ 293),�ви�лас-

ти�в�та�ій�реда�ції:

«4.4.�Провідний�інспе�тор».

4.�Стр��т�р���правління�по�роботі�з�персо-

налом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�затвердженої�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24

березня�2015�ро���№ 257/1�(в�реда�ції�розпо-

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

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

трації)�від�27��вітня�2016�ро���№ 293,�допов-

нити�новим�п�н�том�та�о�о�зміст�:

«6.�Провідний��онс�льтант».

5.�Внести�до�стр��т�ри��правління�фінансо-

во-�осподарсь�о�о�забезпечення�апарат��ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвер-

дженої�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�24�березня�2015�ро��

№ 257/1�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�27��вітня

2016�ро���№ 293),�та�і�зміни:

5.1.�П�н�т�4�доповнити�новим�підп�н�том�та-

�о�о�зміст�:

«4.3.�Провідні�інспе�тори».

5.2.�П�н�т�5�доповнити�новим�підп�н�том�та-

�о�о�зміст�:

«5.3.�Провідний�інженер».

6.�Підп�н�т�4.2�п�н�т��4�стр��т�ри��правлін-

ня�до��ментообі���та�аналіз��сл�жбової��орес-

понденції�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�затвердженої�розпоряджен-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

24�березня�2015�ро���№ 257/1�(в�реда�ції�роз-

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

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

трації)�від�27��вітня�2016�ро���№ 293),�ви�лас-

ти�в�та�ій�реда�ції:

«4.2.�Провідний�інспе�тор».

7.�Внести�до�стр��т�ри�відділ��з�питань�мо-

білізаційної�роботи�апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�затвердженої�розпоря-

дженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�від�24�березня�2015�ро���№ 257/1�(в�реда�-

ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�27��вітня�2016�ро���№ 293),

та�і�зміни:

7.1.�доповнити�після�п�н�т��4�новим�п�н�-

том�5�та�о�о�зміст�:

«5.�Провідні�інспе�тори».

У�зв’яз���з�цим�п�н�т�5�вважати�п�н�том�6.

7.2.�Підп�н�т�6.2�п�н�т��6�ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

«6.2.�Провідні�інспе�тори».

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�р.�№�257/1

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

від�29.07.2016�№�623)

СТРУКТУРА
управління контрольно"аналітичного забезпечення 

заступників голови Київської міської державної адміністрації 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ��онтрольно-аналітично�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�бла�о�строю

2.1.�Начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ��онтрольно-аналітично�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�питань�соціальної�політи�и�та�охорони�здоров’я

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ��онтрольно-аналітично�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з���манітарних�питань

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

4.3.�Головні�спеціалісти

4.4.�Провідний�фахівець�із�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю�та�пресою

5.�Відділ��онтрольно-аналітично�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�питань�земельних�відносин,�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри
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5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

5.3.�Головні�спеціалісти

6.�Відділ��онтрольно-аналітично�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�питань�здійснення�самоврядних�повноважень�Са�айда�а�І.�В.

6.1.�Начальни��відділ�

6.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

6.3.�Головні�спеціалісти

7.�Відділ��онтрольно-аналітично�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�питань�здійснення�самоврядних�повноважень�Резні�ова�О.�Ю.

7.1.�Начальни��відділ�

7.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

7.3.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження  
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30 квітня 2008 року № 608 «Про створення комісії 
з вирішення земельно"майнових питань і визначення 

та відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам»

Розпорядження № 644 від 5 серпня 2016 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 «Про порядок визначен"

ня та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», у зв’язку з кадровими змінами:

1.�Внести�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�30��вітня�2008

ро���№ 608�«Про�створення��омісії�з�вирішен-

ня�земельно-майнових�питань�і�визначення�та

відш�од�вання�збит�ів�власни�ам�землі�та�зем-

ле�орист�вачам»�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�1�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«1.�Створити��омісію�з�вирішення�земель-

но-майнових�питань�і�визначення�та�відш�од�-

вання�збит�ів�власни�ам�землі�та�земле�орис-

т�вачам,�затвердити�її�персональний�с�лад,

що�додається».

1.2.�П�н�т�3�визнати�та�им,�що�втратив�чин-

ність.

1.3.�П�н�т�4�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�5-7��важати�відповід-

но�п�н�тами�3-5.

2.�Унести�зміни�до�персонально�о�с�лад���о-

місії�з�вирішення�земельно-майнових�питань�і

визначення�та�відш�од�вання�збит�ів�власни-

�ам�землі�та�земле�орист�вачам,�затвердже-

но�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�30��вітня�2008�ро���№ 608

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�19�липня�2013�ро��

№ 1202),�ви�лавши�йо�о���реда�ції,�що�додає-

ться.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30.04.2008�р.�№�608

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�05.08.2016�№�644)

Персональний склад
комісії з вирішення земельно"майнових питань і визначення 

та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам*
СПАСИБКО�Оле�сандр�Валерійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�

адміністрації,��олова��омісії

КУЛАКОВСЬКИЙ�Юрій�Петрович заст�пни��дире�тора�Департамент��земельних

рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�за-

ст�пни���олови��омісії

КАЛІНІН�Ма�сим�Володимирович дире�тор��ом�нально�о�підприємства�«Дире�ція

б�дівництва�шляхово-транспортних�спор�д�м.�Ки-

єва»,�се�ретар��омісії

ГУСТЄЛЄВ�Оле�сандр�Оле�сандрович �енеральний�дире�тор��ом�нальної��орпорації

«Київавтодор»�(під�час�роз�ляд��питань,�пов’яза-

них�з�б�дівництвом�шляхів�та�спор�д�на�них)

ЗУБЕЦЬ�Ірина�Володимирівна начальни���правління�з�питань��апітальних�в�ла-

день�та�розвит���інфрастр��т�ри�Департамент�

е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

МАЛЬОВАНИЙ�Андрій�Ми�олайович заст�пни��дире�тора —�начальни���правління

е�оло�ії�та�природних�рес�рсів�Департамент�

місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно-

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

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

ції)

МАЙЗЕЛЬ Сер�ій�Петрович дире�тор�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

МОРОЗ Оле�сандр�Семенович заст�пни��дире�тора —�начальни���правління

фінансів�транспорт�,�зв’яз���та�сфери�посл���Де-

партамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�

МІШУСТІНА�Оле�сандра Павлівна завід�юча�се�тором�під�отов�и�виснов�ів�щодо

земле�орист�вання�Департамент��містоб�д�ван-

ня�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�

МОСКАЛЕНКО�Анатолій�Васильович начальни��відділ��майнових,�земельних�рес�рсів

та�інвестиційних�прое�тів��ом�нально�о�підприєм-

ства�«Київсь�ий�метрополітен»�(під�час�роз�ляд�

питань,�пов’язаних�з�об’є�тами�метрополітен�)�

ПАЛАДІЙ Андрій�Ми�олайович начальни��юридично�о�відділ���ом�нально�о�під-

приємства�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Київсь�е�місь-

�е�бюро�технічної�інвентаризації»

ПУЗИР�Сер�ій�Ми�олайович� перший�заст�пни��начальни�а��ом�нально�о�під-

приємства�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Київсь�е�місь-

�е�бюро�технічної�інвентаризації»�по�правовим

питанням�

ТАЦІЙ Юрій�Оле�сандрович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��з�пи-

тань�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��он-

тролю�міста�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)

ХАЙМЬОНОВ Оле�сій�Володимирович дире�тор�фінансовий��ом�нально�о�підприєм-

ства�«Київсь�ий�метрополітен»�(під�час�роз�ляд�

питань,�пов’язаних�з�об’є�тами�метрополітен�)

ЧЕРНІЙ�Ві�тор�Данилович дире�тор��ом�нально�о�підприємства�«Київдор-

сервіс»

ШМУЛЯР�Оле��Васильович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент���о-

м�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)

ШУЛЯК�Ми�ола�Васильович заст�пни��дире�тора�Департамент����льт�ри��ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

ЯСТРУБЕНКО�Оле�сандр�Васильович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент���б�-

дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)

ЯРОЦЬКА�Емілія�Малхазівна в.�о.�начальни�а�Головно�о��правління�Державної

сл�жби�У�раїни�з�питань��еодезії,��арто�рафії�та

�адастр����м.�Києві

*�Приміт�а.�До�с�лад���омісії�вважаються�в�люченими�власни�и�землі�або�земле�орист�-

вачі,�я�им�заподіяно�збит�и,�представни�и�підприємств,��станов,�ор�анізацій�та��ромадяни,

я�і�б�д�ть�їх�відш�одов�вати.

Я�що�збит�и�заподіяно�по�іршенням�я�ості�земель�або�приведенням�їх���непридатність

для�ви�ористання�за�цільовим�призначенням,�до�с�лад���омісії�в�лючаються�представни�и

територіально�о�ор�ан��Держсіль�оспінспе�ції�У�раїни�в�м.�Києві�та�санітарно-�епідеміоло�іч-

но�о�ор�ан��в�м.�Києві.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про обмеження руху транспортних засобів 
по вул. Петра Сагайдачного у вихідні 

та святкові дні і неробочі дні релігійних свят
Розпорядження № 648 від 5 серпня 2016 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 6 Закону Укра"
їни «Про дорожній рух», з метою зменшення викидів відпрацьованих газів транспортних засобів у повітря"
ний басейн центральної частини міста, створення належних умов відпочинку мешканцям і гостям м. Києва у
вихідні та святкові дні і неробочі дні релігійних свят:

1.�Обмежити�р�х�транспорт��по�в�л.�Петра

Са�айдачно�о,�в�межах�від�Контра�тової�пло-

щі�до�в�л.�Андріївсь�ої�з�12.00�до�22.00���ви-

хідні�та�свят�ові�дні�і�неробочі�дні�релі�ійних

свят,�запровадити�двосторонній�р�х�і�обмежи-

ти�з�пин���транспортних�засобів�по�в�л.�Бо-

рисо�лібсь�ій,�в�межах�від�в�л.�Братсь�ій�до

в�л.�Петра�Са�айдачно�о.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київдорсер-

віс»�розробити�та�по�одити�з�Головним��прав-

лінням�Національної�поліції���м.�Києві�схеми

ор�анізації�дорожньо�о�р�х�,�що�передбачає

встановлення�дорожніх�зна�ів,�відповідно�до

п.1�цьо�о�розпорядження.�Внести�зміни�до�єди-

ної�дисло�ації�розташ�вання�технічних�засобів

ре��лювання�дорожньо�о�р�х��міста�Києва�та

встановити�дорожні�зна�и,�відповідно�до�по-

�оджених�схем�ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

внести�відповідні�зміни�в�робот��маршр�тів

місь�о�о�пасажирсь�о�о�транспорт�,�врахов�-

ючи�п�н�ти�1,�2�цьо�о�розпорядження.

4.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

передбачити�видат�и�для�КП�«Київдорсервіс»
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Про утворення робочої групи з підготовки пропозицій 
щодо врегулювання питання встановлення 

автомобільних газозаправних пунктів в місті Києві
Розпорядження № 645 від 5 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра"
їні», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра"
ції) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра"
ції)»:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�під�отов�и�про-

позицій�щодо�вре��лювання�питання�встанов-

лення�автомобільних��азозаправних�п�н�тів�в

місті�Києві�та�затвердити�її�с�лад,�що�додаєть-

ся.

2.�Робочій��р�пі,��твореній�відповідно�до

п�н�т��1�цьо�о�розпорядження,�під�от�вати�та

подати�Київсь�ом��місь�ом���олові�пропозиції

щодо�вре��лювання�питання�встановлення�ав-

томобільних��азозаправних�п�н�тів�в�місті�Ки-

єві�в�термін�до�01�жовтня�2016�ро��.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно-з�роз-

поділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.08.2016�р.�№�645

СКЛАД 
робочої групи з підготовки пропозицій 

щодо врегулювання питання встановлення автомобільних газозаправних
пунктів в місті Києві

Са�айда��Ілля�Вадимович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,��олова�робочої��р�пи

Резні�ов�Оле�сій�Юрійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,�заст�пни���олови�робочої��р�пи

Майзель�Сер�ій�Петрович дире�тор�Департамент��транспортної�інфра-

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

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

трації),�се�ретар�робочої��р�пи

Бондарен�о�Володимир�Володимирович �ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)

Бродсь�ий�Оле�сандр�Я�ович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Г�ца�Геннадій�Іванович дире�тор�Київсь�о�о��ом�нально�о�виробни-

чо�о�підприємства�«Місь�паливо»

Картавий�Іван�Леонідович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Конобас�Ма�сим�Петрович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Майзель�Сер�ій�Петрович дире�тор�Департамент��транспортної�інфра-

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

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

трації)

Мирошнічен�о�Андрій�Анатолійович� представни��Анти�ор�пційної�ради�при�Київ-

сь�ом��місь�ом���олові�(за�з�одою)

Містю��Оле��Оле�сандрович �енеральний�дире�тор��ом�нально�о�підприємства

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

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

"Київсь�е�інвестиційне�а�ентство"

Пантелеєв�Петро�Оле�сандрович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Прист�пов�Оле�сандр�Геор�ійович �олова�Асоціації�"Перша��иївсь�а�асоціація

с�раплено�о��аз�"�(за�з�одою)

Рафальсь�а�Ірина�Йосипівна �оловний�спеціаліст�відділ��інформатизації�та

захист�� Інформації� �правління� зв'яз��� та

інформатизації�Департамент��транспортної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)

на�ви�онання�робіт�зазначених�в�п.�2�цьо�о

розпорядження.

5.�Просити��правління�патр�льної�поліції��

м.�Києві�Департамент��патр�льної�поліції�Націо-

нальної�поліції�У�раїни�забезпечити��онтроль�за

дотриманням�водіями�вимо��встановлених

дорожніх�зна�ів�відповідно�до�п.�1�цьо�о�роз-

порядження.

6.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

спільно�з�Департаментом�с�спільних��ом�ні-

�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

забезпечити�інформ�вання�населення�про�змі-

ни,�що�стос�ються�надання�транспортних�по-

сл���та�ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Свириден�о�Ганна�Ві�торівна деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Т�ач���Роман�Станіславович заст�пни��дире�тора�Департамент��— начальни�

�правління�з�питань�надзвичайних�сит�ацій

Департамент�� місь�о�о� бла�о�строю� та

збереження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)

Фіщ���Андрій�Ві�торович дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю

та� збереження� природно�о� середовища

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

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

Харч���Сер�ій�Васильович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до додатка до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 12 липня 2005 року № 1221

«Про створення громадської комісії з житлових питань 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»
Розпорядження № 647 від 5 серпня 2016 року

Відповідно до статей 22, 51 Житлового кодексу Української PCP, пунктів З, 57 Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській PCP. затверджених по"
становою Ради Міністрів Української PCP і Української республіканської Ради професійних спілок від 1 1 груд"
ня 1984 року № 470, пункту 15 Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово"будівельного коопе"
ративу, затверджених постановою Ради Міністрів Української PCP і Української республіканської ради про"
фесійних спілок від 05 червня 1985 року № 228, у зв’язку з кадровими змінами:

Унести�зміни�до�додат�а�до�розпорядження

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від

12�липня�2005�ро���№ 1221�«Про�створення

�ромадсь�ої��омісії�з�житлових�питань�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»,�ви�лав-

ши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

від�12.07.2005�р.�№�1221

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.08.2016�р.�№�647)

Склад
громадської комісії з житлових питань 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Денисен�о�Володимир�Ми�олайович заст�пни��дире�тора�Департамент��— начальни�

�правління�житлово�о�забезпечення�Департамент�

б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо-

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

державної�адміністрації),��олова��омісії�

Непоп�В’ячеслав�Іванович� дире�тор��ом�нально�о�підприємства�з�питань�б�-

дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д —

УКБ»,�заст�пни���олови��омісії�

Бабій�Тетяна�Степанівна� �оловний�спеціаліст�відділ��фінансів,�державних�про-

�рам�та�розвит���житлово�о�б�дівництва��правління

е�ономі�и�та�фінансів�Департамент��б�дівництва�та

житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ністрації),�се�ретар��омісії�

Ільчен�о�Наталія�Володимирівна� начальни��відділ��облі���та�розподіл��житлової�пло-

щі�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації�

Клай�Світлана�Р�сланівна� начальни��відділ��з�питань�звернень��ромадян��прав-

ління�аналітично�о��онтролю�та�з�питань�звернень

�ромадян�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

державної�адміністрації)�

Матвія��Лариса�Василівна заст�пни�� начальни�а� �правління� житлово�о

забезпечення�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о

забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

М�ржа��І�ор�Оле�сандрович заст�пни��дире�тора�з�е�ономічних�питань��ом�нально�о

підприємства�з��тримання�та�е�спл�атації�житлово�о

фонд��спеціально�о�призначення�"Спецжитлофонд"

Панова�Олена�Леонтіївна заст�пни���олови�— начальни���правління�з�е�ономічних

питань�та�соціально�о�діало���Об'єднання�профспіло�,

ор�анізацій�профспіло����м.�Києві�"Київсь�а�місь�а

рада�профспіло�"�(за�з�одою)
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Пилишен�о�Оле�сандр�Глібович �оловний�спеціаліст�з�питань�запобі�ання�та�виявлення

�ор�пції�Головно�о��правління�Державної�мі�раційної

сл�жби�У�раїни�в�місті�Києві�(за�з�одою)

Попова�Ганна�Михайлівна начальни��сл�жби�з�питань�переселення,�реєстрації

та�облі���меш�анців��ом�нально�о�підприємства�з

�тримання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о

призначення�"Спецжитлофонд"

П�зир�Сер�ій�Ми�олайович перший�заст�пни��начальни�а�з�правових�питань

�ом�нально�о�підприємства�Київсь�ої�місь�ої�ради

"Київсь�е�місь�е�бюро�технічної�інвентаризації"

Романова�Світлана�Ми�олаївна начальни��відділ��облі���та�розподіл��житлової�площі

Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Тарасю��Юрій�Васильович заст�пни��дире�тора�з�правових�питань�-�начальни�

відділ��інвестицій��ом�нально�о�підприємства�з�питань

б�дівництва�житлових�б�дин�ів�"Житлоінвестб�д�-

УКБ"

Федорч���Іван�І�орович заст�пни��начальни�а��правління�–�начальни��відділ�

методично�о�та�нормативно-правово�о�забезпечення

�правління�правово�о�забезпечення�Департамент�

б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва майнового комплексу,

створеного в результаті будівництва 
дитячого садка на ділянці 36 у 4"му 

мікрорайоні житлового масиву Позняки 
у Дарницькому районі на вул. Драгоманова, 6

Розпорядження № 649 від 5 серпня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про
впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду,
гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення комуналь"
ного підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд"УКБ» від 03 листопада 2015 ро"
ку № 114/6530, від 09 грудня 2015 року № 114/7387 та від 05 травня 2016 року № 114/2981, рішення Київської
міської ради від 08 жовтня 2015 року № 106/2009 «Про створення комунального закладу «Дошкільний на"
вчальний заклад (ясла"садок) комбінованого типу № 270 Дарницького району м. Києва», акт готовності об’єк"
та до експлуатації від 03 серпня 2015 року та сертифікат від 04 серпня 2015 року серії ІV № 165152160669, з ме"
тою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

№ Найменування основних засобів та
матеріальних активів

Площа, кв. м Балансова вартість 
(з ПДВ), грн

загальна Нежилих приміщень

1. Основні засоби

1.1. Будівлі і споруди в тому числі:
укомплектація технічних засобів
будівлі

8064,8 38607500,29
329681,26

1.2. Машини та обладнання 3005234,61

1.3. Інструменти, прилади, інвентар 603832,22

1.4. Багаторічні насадження 696510,00

1.5. Інші основні засоби (в тому числі
об'єкти зовнішнього благоустрою)

7284501,63

2. Інші необоротні матеріальні активи 1945947,98

3. Запаси 505539,03

Загальна вартість: 52649065,76

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�майновий

�омпле�с,�створений�в�рез�льтаті�б�дівництва

дитячо�о�сад�а�на�ділянці�36���4-м��мі�рорайо-

ні�житлово�о�масив��Позня�и���Дарниць�ом�

районі�на�в�л.�Дра�оманова,�6,�з�ідно�з�додат-

�ом.

2.�Передати�об’є�т,�зазначений���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�до�сфери��правління

Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації.

3.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�спільно�з��ом�нальним�під-

приємством�з�питань�б�дівництва�житлових

б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�здійснити�в

�становленом��поряд���приймання-�передач�

об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження,�та�надати�а�т�приймання-передачі

до�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Ки-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

05.08.2016�р.�№�649

Майновий комплекс, створений в результаті будівництва
дитячого садка на ділянці № 36 у 4"му мікрорайоні житлового масиву

Позняки Дарницького району на вул. Драгоманова, 6

Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення конкурсу із залучення інвестора 
до будівництва дошкільного навчального закладу 
на вул. Антоновича, 155"а у Голосіївському районі

Розпорядження № 651 від 5 серпня 2016 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк"

ції, реставрації тощо обТєктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже"
нерно" транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі"
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно"транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен"
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 16 березня 2016 року № 81/2016), з метою підвищення ефективності залучен"
ня інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь�е�інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом�під-

�отовчих�(передінвестиційних)�робіт�та�замов-

ни�ом�реалізації�прое�т��для�проведення�ін-

вестиційно�о��он��рс��за�об’є�том�інвест�ван-

ня,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і�потре-

б�ють�зал�чення�інвестицій.

3.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»:

3.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тнІ�пропо-

зиції�за�об’є�том�інвест�вання,�зазначеним���пе-

релі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій.

3.2.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тнІ�пропозиції�за�об’є�том�інвес-

т�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�з�Департа-

ментом�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Депар-

таментом�земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�Департаментом�осві-

ти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�та�Голосіївсь�ою�район-

ною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією.

3.3.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по-

�азни�и,�можливі�передпрое�тнІ�пропозиції�та

пропозиції�до��мов��он��рс��за�об’є�том�ін-

вест�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�до�Депар-

тамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�для�під�отов�и��мов

�он��рс�.

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),

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�Департамент��ос-

віти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації’),�Голосіївсь�ій�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації�за�за-

питами��ом�нально�о�підприємства�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�ін-

вестиційне�а�ентство»�надавати�потрібні�вис-

нов�и,�по�одження�та�матеріали�для�під�отов-

�и�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів�щодо�реалі-

зації�інвестиційно�о�прое�т��за�об’є�том�інвес-

т�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій.

5.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�-

дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�міста�Києва�в��становленом��поряд���про-

вести��он��рс�із�зал�чення�інвестора.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Пліса�Г.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.08.2016�р.�№�651

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво�дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��на�в�л.�Антоновича,�155-а�в�Г�олосіївсь�ом��райо-

ні.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про зміни у складі постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 

реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва,

інженерно" транспортної інфраструктури міста Києва та 
у складі робочої групи для виконання робіт та надання послуг,

пов’язаних з організацією та проведенням конкурсів
Розпорядження № 650 від 5 серпня 2016 року

У зв’язку з кадровими змінами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації):

1.�Унести�до�с�лад��постійно�діючої��он��рс-

ної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фінанс�-

вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації

тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�при-

значення,�незавершено�о�б�дівництва,�інже-

нерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Ки-

єва,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�22�жовтня

2007�ро���№ 1403�(в�реда�ції�розпорядження

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29

люто�о�2016�ро���№ 109),�та�і�зміни:

Увести�до�с�лад���омісії:

Свист�нова�О.�В.�першо�о�заст�пни�а�ди-

ре�тора�Департамент� —�начальни�а��прав-

ління�ре��лювання�заб�дови�міста�Департа-

мент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації).

Вивести�зі�с�лад���омісії�Тація�Ю.�О.

2.�Унести�до�с�лад��робочої��р�пи�для�ви-

�онання�робіт�та�надання�посл��,�пов’язаних�з

ор�анізацією�та�проведенням��он��рсів,�за-

тверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�22�жовтня�2007

ро���№ 1403�(в�реда�ції�розпорядження�ви�о-
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навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�28

липня�2015�ро���№ 743),�та�і�зміни:

Увести�до�с�лад��робочої��р�пи:

Ж��а�А.�М.�начальни�а�юридично�о�відділ�

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Вивести�зі�с�лад��робочої��р�пи�Ништи�а

О.А.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх інженерних 

мереж, споруд та обладнання на них житлового будинку 
Служби безпеки України

Розпорядження № 659 від 8 серпня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря"

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван"
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи наказ Центрального управління Служ"
би безпеки України від 26 листопада 2015 року № 756 «Про передачу об’єктів у комунальну власність» та звер"
нення Служби безпеки України (лист від 30 березня 2016 року № 19/2"1355), з метою надійного утримання та
якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»

зовнішні�інженерні�мережі,�спор�ди�та�облад-

нання�на�них�житлово�о�б�дин���Сл�жби�без-

пе�и�У�раїни�з�ідно�з�додат�ами�1,�2,�3�в�ме-

жах�та�на��мовах,�визначених���одою�щодо�ре-

алізації�прое�т���правління�та�реформ�вання

енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�ве-

ресня�2001�ро���(зі�змінами),���ладеною�між�АК

«Київенер�о»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією.

2.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��о-

м�нальним�підприємством�еле�тромереж�зов-

нішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь�світ-

ло»�інженерні�мережі�зовнішньо�о�освітлення

з�обладнанням�на�них�житлово�о�б�дин���Сл�ж-

би�безпе�и�У�раїни�з�ідно�з�додат�ом�4.

3.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

передати�до�сфери��правління�Голосіївсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

зовнішні�інженерні�мережі,�спор�ди�та�облад-

нання�на�них�житлово�о�б�дин���Сл�жби�без-

пе�и�У�раїни�з�ідно�з�додат�ами�5,�6,�7.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі�інженерних�мереж,�спор�д�та�обладнання�на

них,�зазначених���п�н�тах�1,�2,�3�цьо�о�розпо-

рядження.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
П. Пантелеєв

Додато��1

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�08.08.2016�№�659

Теплові мережі, які безоплатно приймаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 

і користування публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Додато��2

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�08.08.2016�№�659

Об’єкти електропостачання, які безоплатно приймаються до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 

і користування публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

№ Найменування Рік
введення
в експлуа;

тацію

Кількість
теплових

камер,
шт.

Довжина
теплових
мереж у

двотрубно;
му вимірі,

пог. м

Діаметр труб, мм Балансова вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП первісна залишкова

1 Теплові мережі від ТК 406;У
до ВТ;2

2015 3 308,5 ; 2D219/315 ; 3097046,29 3097046,29

2 Теплові мережі від ВТ;2 до
стіни житлового будинку на
вул. Онуфрія Трутенка,7;в

2015 1 16,65 ; 2D 108/200 ; 220874,22 220874,22

3 Вбудований ІТП на вул.
Онуфрія Трутенка,7;в з
обладнанням S = 174,5 м2

2015 ; ; ; ; ; 1327059,46 1327059,46

Всього: ; ; 325,15 ; ; ; 4644979,97 4644979,97

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Додато��3

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�08.08.2016�№�659

Електролічильники, які безоплатно приймаються до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 

і користування публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

система сигналізації ППК "Дунай;
4.3.1" з GSМ;модулем

"Дунай;4.3.1" 2015

2. Кабельні лінії 10кВ ; ; ; ; ;

2.1 КЛ;10кВ ТП 3202 (М2) ; ТП 8135 121 АПвЭгаПу 20
3(1x120(r)/50)

2015 184419,75 184419,75

2.2 КЛ;10кВ ТП 7689 (МІ) ; ТП 8135, к. 2 121 АПвЭгаПу 20
3(1x120(r)/50)

2015 184419,75 184419,75

2.3 КЛ;10кВ ТП 3268 ;ТП 8135 66 АПвЭгаПу 20
3(1x120(r)/50)

2015 100592,58 100592,58

2.4 КЛ;10кВ ТП 7689 (МІ);ТП 8135, к. 1 49 АПвЭгаПу 20
3(1x120(r)/50)

2015 74682,40 74682,40

3 Кабельні лінії 0,4 кВ до житлового
будинку на вул. Онуфрія Трутенка, 7;в

; ; ;

3.1 КЛ;0,4 кВ ТП 8135 ; ВРП 1 секція № 10
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка, к. 1

167 АВВГз ; 4 х 240 2015 68972,97 68972,97

3.2 КЛ;0,4 кВ ТП 8135 ;ВРП 1 секція № 10
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка, к. 2

162 АВВГз ; 4 х 240 2015 66907,91 66907,91 і

3.3 КЛ;0,4 кВ ТП 8135;ВРП 3 секція № 10
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка, к. 1

165 ВВГз ; 4x50 2015 79806,37 79806,37

3.4 КЛ;0,4 кВ ТП 8135;ВРП 3 секція № 10
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка, к. 2

170 ВВГз ; 4x50 2015 82224,75 82224,75

3.5 КЛ;0,4 кВ ТП 8135;ВРП 1 секція № 11
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка, к. 1

116 АВВГз;4x185 2015 46139,23 46139,23

3.6 КЛ;0,4 кВ ТП 8135;ВРП 1 секція № 11
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка, к. 2

110 АВВГз;4x185 2015 43752,72 43752,72

3.7 КЛ;0,4 кВ ТП 8135;ЩС 1 секція № 11
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка, к. 1

115 ВВГз ; 4x50 2015 55622,63 55622,63

3.8 КЛ;0,4 кВ ТП 8135;ЩС 1 секція № 11
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка, к. 2

120 ВВГз ; 4x50 2015 58041,75 58041,75

3.9 КЛ;0,4 кВ ТП 8135;ВРП 1 секція №12
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка, к. 1

104 АВВГз;4x185 2015 41366,21 41366,21

3.10 КЛ;0,4 кВ ТП 8135 ; ВРП 1 секція № 12
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка, к. 2

98 АВВГз;4x185 2015 38979,71 38979,71

3.11 КЛ;0,4 кВ ТП 8135 ; ВРП 2 секція № 12
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка. к. 1

101 АВВГз;4x120 2015 36860,56 36860,56

3.12 КЛ;0,4 кВ ТП 8135 ; ВРП 2 секція №12
житлового будинку № 7;в на вул.
Онуфрія Трутенка, к. 2

96 АВВГз;4x120 2015 35035,77 35035,77

Всього: ; ; ; 3230180,02 3230180,02

№ Назва, адреса об'єкта Довжина/
кількість,

м2/шт.

Технічна
характеристика

Рік
побудови

Балансова вартість, грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7
1. ТП 8135 на вул. Онуфрія Трутенка, 7;в,

а саме:
; ; ; ; ;

1.1 будівля ТП 8135 Площа ;
102,1 м2

Фундамент ;
бетонний блок,

цегляна будівля,
покрівля ;
руберойд

2015 580680,70 580680,70

1.2 трансформатори масляні 2x1000 кВА 2 шт. ТМ;1000;10/04кВ 2015 1060561,74 1060561,74

1.3 обладнання ТП 8135, зокрема: ; ; ; ; ;

обладнання РУ;10 кВ 8 шт. комірками типу
КСО;393

2015 391112,52 391112,52

обладнання РУ ;04 кВ 13 шт. панелями типу
ЩО;90

2015

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Додато��4

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�08.08.2016�№�659

Інженерні мережі зовнішнього освітлення з обладнанням, 
які безоплатно приймаються до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 

та закріплюються на праві господарського відання 
за комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення 

м. Києва «Київміськсвітло»

№ Адреса Рік введення
в

експлуатацію

Найменування однофазного
лічильника

Балансова вартість, грн

Тип Кількість, шт. первісна залишкова

1 2 4 5 6 7 8

1. Вул. ОнуфріяТрутенка, 7;в у
Голосіївському районі (секція 10)

2015 Меркурій 206
РLNO  5(60)А

96 206463,10 206463,10

2. Вул. ОнуфріяТрутенка, 7;в у
Голосіївському районі (секція 11)

2015 Меркурій 206
РLNO 5(60)А

64 141912,60 141912,60

3. Вул. Онуфрія Трутенка,7;в у
Голосіївському районі (секція 12)

2015 Меркурій 206
РLNO 5(60)А

64 141912,60 141912,60

Назва, адреса
мереж

Марка та
довжина

елект;
ричних

мереж, км

Марка,
кількість

опор
зовніш;
нього
освіт;

лення, шт.

Кількість
колодязів,

канали, шт.

Марка,
кількість

ліхтарів, шт.

Шафи
управ;

лінь
теле;
мех.,
шт.

Рік
побу;
дови

Балансова вартість,
грн

первісна залишкова

Інженерні
мережі
зовнішнього
освітлення
житлового
будинку на вул.
Онуфрія
Трутенка, 7;в у 
Голосіївському
районі

АВВГ; 
4x16 

L= 0,400 
ПВЗ нг;нд

; 1,5 
L = 0,288

Мет., оц. 
h = 8,5 м ; 

8 шт. 
Опора

паркова ; 
2 шт.

Small box ; 
11 шт.; 

КБ;1 ; 7 шт.;
Труба ПХВ 

D 75 мм 
L = 0,308 км

Труба а/ц 
D 100 мм 

L = 0,060 км

ЖКУ;100; 
8 шт. 

ДНАТ 100 ; 
8 шт. 

Паркова КУЛЯ; 
2 шт.; 

ДНАТ 70 ; 
2 шт.

; 2015 207709,91 207709,91

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко
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Додато��5

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�08.08.2016�№�659

Дощова каналізація, 
яка безоплатно приймається до комунальної власності територіальної

громади міста Києва та передається до сфери управління 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Назва, адреса
мереж

Рік
побудови

Марка
труби

Довжина,
пог. м

Діаметр
труб,

мм

Кількість
колодязів,

шт.

Зливо;
приймач,

шт.

Балансова вартість, грн

первісна залишкова

Дощова каналізація
на вул. Онуфрія
Трутенка,7;в у
Голосіївському
районі

2015 Азбестоце;
ментна
труба, клас
ВТ;6

12,7008 300 ; 6 36041,40 36041,40

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Додато��6

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�08.08.2016�№�659

Обладнання насосної холодного водопостачання, яке безоплатно
приймається до комунальної власності територіальної громади міста Києва

та передається до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

Назва об'єкта,
адреса

Найменування обладнання Рік
встанов;

лення

Кіль;
кість,

шт.

Балансова вартість,
грн

первісна залишкова

Насосна
холодного
водопоста;
чання 
на вул.
Онуфрія
Трутенка, 7;в 
у Голосіївсь;
кому районі

Підвищувальна насосна станція 
EI;HC;3;BC;96;42;MVI808

2015 1 627335,00 627335,00

Багатонасосна установка для пожежогасіння 
ЕІ;НС;2ПР;105;52;НЕLIХV 1608

2015 1

Кран кульовий фланцевий тип 77 Flangata ghisa DN 
(100.50,40,32,25)

2015 13

Кран кульовий різьбовий зі спущувачем повітря, 
тип 68/А Spurgo DN 15

2015 9

Кран муфтовий Ду 25/ВР 954 2015 1

Манометр ДМ 05 ; МП ; ЗУ, 
діаметр 100 мм 1,5 Mпa;15G 1/2

2015 4

Манометр ДМ 05 ; МП ; ЗУ 
діаметр 100 мм 1,0 Мпа;15G 1/2

2015 5

Клапан зворотний 16кч 9п Ду 32 фланцевий чавунний 2015 1

Клапан зворотний 16кч 9п Ду 40 фланцевий чавунний 2015 1
Клапан зворотний м/ф 100 тил 656 DN100 PN 40 2015 5

Засувка ЗDч 905бр ДуЮО Ру 10 з електричним
приводом * А /загальнопромислова/

2015 1

Засувка 3Dч 66pDN 100 Pn 10 T225* С 2015 1

Водолічильник 405S Gn 10 (40) 2015 1

Водолічильник 405S Gn 2,5 (20) ; Т 2015 1

Водолічильник 420PS Gn 10 (32) 2015 1

Бачок розриву струменю діаметр 32 мм 2015 1

Бак для водопостачання 300л Roz ; NAVI 2015 1
Занурювальний насос ТМW;32/11 2015 2 

Вхідно;розподільчий пристрій ВРПн 2015 1 

Ящик ЯТП 0,25;220/42 2015 1 

Лічильник електроенергії "Меркурій" 230;АЯТ;01 CLN з
реле підключенням 

2015 1 

Фасонні комплектуючі 

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Додато��7

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�08.08.2016�№�659

Зовнішні мережі ОДС, які безоплатно приймаються 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передаються до сфери управління Голосіївської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Адреса мережі Найменування Довжина,
пог. м

Балансова вартість, грн

первісна залишкова

Вул. Онуфрія Трутенка,7;в у
Голосіївському районі

Кабель ТПП еп 3 130,0 5961,60 5961,60

Рукав металевий РЗ;Ц; Ш д 40,0

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Про відмову у наданні дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 654 від 5 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек"
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон"
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ"
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Відмовити���наданні�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом

до�цьо�о�розпорядження����іль�ості�20�дозво-

лів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.08.2016�№�654

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
яким відмовлено у наданні

№ дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування

1 51780;15 ТОВ "МСА;ГРУПП" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 44

2 51782;15 ТОВ "МСА;ГРУПП" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 44

3 51787;15 ТОВ "МСА;ГРУПП" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 44

4 51781;15 ТОВ "МСА;ГРУПП" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 44

5 51779;15 ТОВ "МСА;ГРУПП" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 44

6 51786;15 TOB "МСА;ГРУПП" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 44

7 51785;15 TOB "МСА;ГРУПП" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 44

8 51784;15 TOB "МСА;ГРУПП" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 44

9 51778;15 TOB "МСА;ГРУПП" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 44

10 51783;15 TOB "МСА;ГРУПП" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 44

11 51919;15 ПрАТ "БРВ Київ" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

13,365 Дарницький район, вул.
Ревуцького, 33

12 51920;15 ПрАТ "БРВ Київ" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

29,832 Дарницький район, вул.
Ревуцького, 33

13 51921;15 ПрАТ "БРВ Київ" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

29,832 Дарницький район, вул.
Ревуцького, 33

14 54115;16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Систем
Кепітал Медіа"

Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

29,7 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 40

15 54114;16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Систем
Кепітал Медіа"

Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

14 Солом'янський район,
вул. Гетьмана Вадима, 40

16 53107;15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Реклен"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

30,25 Оболонський район,
просп. Московський
(павільйон 6П1)

17 53105;15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Реклен"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

30,25 Оболонський район,
просп. Московський
(павільйон 6П1)

18 53106;15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Реклен"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

30,25 Оболонський район,
просп. Московський
(павільйон 6П1)

19 54073;16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ ;
маркет"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Кільцева дорога, 2;з

20 53456;15 ГОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Шевченківський р;н,
просп. Перемоги
/Повітрофлотський міст

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до структури Департаменту економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 656 від 5 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто"герой Київ», «Про місцеве самоврядуван"
ня в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування струк"
тури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних
адміністрацій», розпорядження Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затверджен"
ня граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)», з метою здійснення організаційно"правових заходів, пов’яза"
них зі змінами у структурі:

Затвердити�зміни�до�стр��т�ри�Департамен-

т��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�затвердженої�розпоря-

дженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�від�05�березня�2015�ро���194�(в�реда�ції

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації�від�27��вітня�2016�ро���№ 275),�ви-

�лавши�її���новій�реда�ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

05�березня�2015�ро���№ 194�(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�05.08.2016�№ 656)

Структура
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Юридичний�відділ

1.2.�Відділ�з�питань��онтрольно-аналітичної�та�ор�анізаційної�роботи

1.3.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
16 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹87(4857)

15

1.3.1.�Се�тор�за�
півель

1.4.�Відділ�
правління�персоналом�та�запобі�ання�вини�ненню��ор
пції

1.5.�Відділ�з�адміністр
вання�пайової�
часті

1.6.�Управління�т
ризм


1.6.1.�Відділ�ор�анізації�т
ристичної�діяльності

1.6.2.�Відділ�з�питань�іміджевої�та�інформаційної�політи�и

1.7.�Управління��оординації�ре�іональної�е�ономічної�політи�и

1.7.1.�Відділ�з�питань�ре�іонально�о�розвит�


1.7.2.�Відділ�з�питань�страте�ічно�о�розвит�
�та�місь�их�цільових�про�рам

1.7.3.�Відділ�з�питань�розвит�
�реально�о�се�тор
�е�ономі�и�та�діяльності��ом
нальних�підприємств

2.�Перший�заст
пни��дире�тора�Департамент


2.1.�Управління�з�питань��апітальних�в�ладень�та�розвит�
�інфрастр
�т
ри

2.1.1.�Зведений�відділ�з�питань��апітальних�в�ладень

2.1.2.�Відділ�з�питань�розвит�
�соціальної�інфрастр
�т
ри

2.1.3.�Відділ�з�питань�розвит�
�житлово-�ом
нально�о��осподарства

3.�Заст
пни��дире�тора�Департамент
—начальни��
правління�з�питань�інвестиційної�та�зовнішньое�ономічної

політи�и

3.1.�Управління�з�питань�інвестиційної�та�зовнішньое�ономічної�політи�и

3.1.1.�Відділ�зал
чення�інвестицій

3.1.2.�Відділ�інвестиційних�прое�тів

3.1.3.�Відділ�зовнішньое�ономічної�діяльності�та�реєстрації�іноземних�інвестицій

4.�Заст
пни��дире�тора�Департамент
—начальни��
правління�цінової�політи�и

4.1.�Управління�цінової�політи�и

4.1.1.�Відділ�тарифів�на�житлові�посл
�и

4.1.2.�Відділ�тарифів�на��ом
нальні�посл
�и

4.1.3.�Відділ�ціно
творення�на�соціально�знач
щі�товари�та�посл
�и.

Керівник апарату В. Бондаренко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- äèðåêòîðà Ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ-êâàðòèðè Ï.Ã. Òè÷èíè â ì. Êèºâ³;

- äèðåêòîðà Ïóáë³÷íî¿ á³áë³îòåêè ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè äëÿ äîðîñëèõ;

- äèðåêòîðà-õóäîæíúîãî êåð³âíèêà Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó äðàìè ³ êîìåä³¿ íà ë³âîìó

áåðåç³.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè
íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;
àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ,
³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè,
ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó
åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³;
êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³
ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì
ðîçâèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â-01004,
áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3. Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî êóëüòóðó"Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè ïðèéìàº
ïðîïîçèö³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî
ñïðÿìóâàííÿ ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

TOB "ÏÎÐßÄ.OK ÓÏÐÀÂË²ÍÍß TA ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì ðîçðàõîâàí³
çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ âñòàíîâëåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
TOB "ÏÎÐßÄ.ÎÊ" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
TOB "ÏÎÐßÄ.ÎÊ" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó õîëàõ áóäèíêó.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà åëåêòðîííó àäðåñó TOB " ÏÎÐßÄ.ÎÊ.": info@poryadok.com.ua

(ç îáîâ'ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì ó Òåì³ "Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿"), àáî â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: 01033,
ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 59 íà ïðîòÿç³ ÷îòèðíàäöÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ öüîãî îãîëîøåííÿ.

Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü ïîñëóã çà óìîâè ï³äêëþ÷åí-
íÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì

ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ, ãðí/êóá. ì

Ñîá³âàðò³ñòü âëàñíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âðàõîâàíà â òàðèôàõ 58,18

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,24

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó 2,71

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 6,13

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 67,27

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî -

Ïîñëóãè áàíêó 0,45

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 67,71

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ òà ºäèíèì 5% ïîäàòêîì 71,10

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в
л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü, ãðí

çà 1 Ãêàë çà 1 êâ.ì/ð³ê

Ñîá³âàðò³ñòü âëàñíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âðàõîâàíà â òàðèôàõ 1078,03 113,25

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 4,54 0,48

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 1083,27 113,73

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî -

Ïîñëóãè áàíêó 7,20 0,76

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 1090,47 114,49

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ òà ºäèíèì 5% ïîäàòêîì 1144,99 120,21

Êðåäèòíà ñï³ëêà "Ìîÿ Ñêàðáíèöÿ"
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 25943180)

ïîâ³äîìëÿº ïðî ñêëèêàííÿ ïîçà÷åðãîâèõ Çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â êðåäèòíî¿ ñï³ëêè,
ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 17 âåðåñíÿ 2016 ðîêó îá 11.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íàðîäíà, 29

Ïîðÿäîê äåííèé:
1. Çàòâåðäæåííÿ â íîâ³é ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó Êðåäèòíî¿ ñï³ëêè "Ìîÿ Ñêàðáíèöÿ".
2. Çàòâåðäæåííÿ â íîâ³é ðåàêö³¿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ðîçïîä³ëó äîõîäó òà ïîêðèòòÿ çáèòê³â

Êðåäèòíî¿ ñï³ëêè "Ìîÿ Ñêàðáíèöÿ".
3. Ð³çíå.

Äëÿ ó÷àñò³ ó Çàãàëüíèõ çáîðàõ íåîáõ³äíî ìàòè äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, äîâ³ðåí³ñòü íà ïðàâî
ó÷àñò³ ó çáîðàõ.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðè-
ì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 104.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 4,0 êâ. ì.

Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ: Ðîçì³ùåííÿ ¿äàëåíü, áóôåò³â, ÿê³ íå çä³éñíþþòü ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè,
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âè-
ïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 144 900,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Îðåíäíà ïëàòà: 1 086,75 ãðí (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå íåêîìåðö¿éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè ¹ 2" (âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 53, ì. Êè¿â, 03039, òåë./ôàêñ 524-53-04).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ çà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 24/1.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 45,70 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ çä³éñíþþòü áåçêîøòîâíó

ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â
òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà ñòàíîâèòü äî 100 êâ. ì òà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ
ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³
âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî
äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 53,95125 òèñ. ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 1 ãðèâíÿ íà ð³ê (áåç ÏÄÂ).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë. (044) 525-19-63, 525-19-17).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó— ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, ñåð³ÿ ÀÀ, ¹ 245889 íà ³ì'ÿ
Áàñþêà Ñåðã³ÿ Þð³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, áóëüâ.Ïðàö³, 1/1, ê³ì.311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëî-

ùà, êâ.ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíàâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ “ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ” (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ
(ÐÀÖÑ)

Áóëüâàð Âåðõîâíî¿
Ðàäè, 8/20 11,04 Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ôîòî- òà ³íø³ ³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè) 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.05.2016

5% 105,97 1169,88
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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
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

ÏÅÐÈÍÀÒÀËÜÍÈÉ öåíòð îòðè-
ìàâ ïîðòàòèâíèé àïàðàò äëÿ øòó÷-
íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â ó íåäîíîøå-

íèõ íåìîâëÿò. Öå ñòàëî ìîæëè-
âèì çàâäÿêè êîøòàì, ç³áðàíèì ï³ä
÷àñ áëàãîä³éíîãî çàá³ãó «Íåòåðï-

ëÿ÷êè», ïðîâåäåíîãî çà îñîáèñòîþ
ó÷àñòþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Ïåðåä÷àñíî íà-
ðîäæåí³ ä³òè, ùî ç’ÿâèëèñÿ íà ñâ³ò
ðàí³øå 32-ãî òèæíÿ, íå çàâæäè ìî-
æóòü çðîáèòè ñâ³é ïåðøèé âäèõ
ñàìîñò³éíî òà âèìàãàþòü ñâîº÷àñ-
íîãî ïðîâåäåííÿ áåçïå÷íî¿ ïåð-
âèííî¿ ðåàí³ìàö³éíî¿ äîïîìîãè.
Íàäàòè ¿¿ ìîæíà ëèøå çà äîïîìî-
ãîþ ñïåö³àëüíîãî ïðèñòðîþ — íåî-
íàòàëüíîãî ðåàí³ìàòîðà.

«Ðåàí³ìàòîð äàº ìîæëèâ³ñòü
ñòâîðþâàòè ÷³òêî êîíòðîëüîâàíèé
ïîçèòèâíèé òèñê íà âäèõó, ðîçïðà-
âëÿþ÷è ëåãåí³, ³ òèñê íà âèäèõó,
ïîïåðåäæàþ÷è ðîçðèâ ëåãåí³â»,—
ïîÿñíèâ âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè äè-
ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Äìèòðî Òóð÷àê.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå Ïåðèíàòàëü-
íèé öåíòð â³äêðèâ íîâó ÷àñòèíó
â³ää³ëåííÿ ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ íî-
âîíàðîäæåíèõ òà îòðèìàâ áëàãî-
ä³éíó äîïîìîãó äëÿ ìàëåíüêèõ ïà-
ö³ºíò³â: ïóëüñîêñèìåòð, ùî âèÿâ-
ëÿº êèñíåâå ãîëîäóâàííÿ ³ êîíòðî-
ëþº ñåðöåáèòòÿ,òà ãåíåðàòîðè äëÿ
àïàðàòó íå³íâàçèâíî¿ âåíòèëÿö³¿
íîâîíàðîäæåíèõ �

Íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ ðîçêâ³òíå 
«Ñåðöå» Ìèêîëè Àìîñîâà

Â ÓÑ²Õ ÐÀÉÎÍÀÕ ñòîëèö³ òðèâà-
þòü ðåìîíòè äîð³ã òà âóëèöü. Íè-
í³ êîìóíàëüíèêè ïðîâîäÿòü ìàñ-
øòàáí³ ðîáîòè íà âóë. Âàäèìà Ãåòü-
ìàíà, ïðîñï. Ïåðåìîãè, âóë. Ñòð³-
ëåöüê³é, ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåí-
êà, ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà,
âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, âóë. ßðî-
ñëàâñüê³é, âóë. ²âàíà Ìèêîëàé÷ó-
êà, Ï³âäåííîìó ìîñòó òà Ãàâàí-
ñüêîìó øëÿõîïðîâîä³.

Òàê íà âóë. Ñòð³ëåöüê³é äîðîæ-
íèêè çàê³í÷èëè îïåðàö³¿ ç ôðåçå-
ðóâàííÿ ³ñíóþ÷îãî àñôàëüòîáåòîí-
íîãî ïîêðèòòÿ òà ðîçïî÷àëè ðå-
ìîíò îãëÿäîâèõ êîëîäÿç³â.Íà ïðîñï.
Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà òà âóë. Ñàïåð-
íî-Ñëîá³äñüê³é — âñòàíîâëþþòü
áîðòîâèé êàì³íü, íà âóë. ßðîñëàâ-
ñüê³é îíîâëþþòü òðîòóàðè, à íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè çàì³íèëè íèæí³é
øàð àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ
íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Ïðîâ³àíòñüêî¿
äî Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó.

Êð³ì òîãî, â ì³ñò³ òðèâàþòü êàï-

ðåìîíòè ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿ç-
ä³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.
Íàðàç³ ðîáîòè âåäóòüñÿ íà âóë.
Øê³ëüí³é, âóë. Âîëãî-Äîíñüê³é, 58,
íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Ì³ëþòåíêà, 40/16

äî ïðîñï. Ë³ñîâîãî, 18, 20, íà 
âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 16, âóë. Ðà¿ñè
Îê³ïíî¿, 1-7, âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷-
êà, 20, áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå, 34-34-â
òà âóë. ªðåâàíñüê³é, 22-32 �

Íà õàáàð³ çàòðèìàëè äâîõ ïàòðóëüíèõ

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌÈ ñòîëè÷íî¿ ïðî-
êóðàòóðè ñï³ëüíî ç ÓÂÁ Íàö³î-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ çà-
òðèìàíî íà îäåðæàíí³ 4 òèñÿ÷
ãðèâåíü íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè
äâîõ ïðàö³âíèê³â ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿. Âêàçàí³ êîøòè ïðàâîîõî-
ðîíö³ âèìàãàëè ó ÷îëîâ³êà çà íå
ïðèòÿãíåííÿ äî àäì³í³ñòðàòèâ-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à ñàìå çà
êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñî-
áîì ó ñòàí³ íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿ-
í³ííÿ.

Íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ïàò-

ðóëüí³ îòðèìóâàëè äâîìà ÷àñ-
òèíàìè íà áàíê³âñüêó êàðòêó ï³ä-
ñòàâíî¿ îñîáè. Íàòîì³ñòü ÷îëî-
â³êó ïîâ³äîìëÿëè êîîðäèíàòè,
äå áóëè ñõîâàí³ éîãî âîä³éñüêå
ïîñâ³ä÷åííÿ òà òåõí³÷íèé ïàñ-
ïîðò.

Ï³ä ÷àñ îáøóê³â ó ïîìåøêàí-
íÿõ ïàòðóëüíèõ áóëî âèÿâëåíî òà
âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè òà ïðî-
òîêîë àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâî-
ïîðóøåííÿ öüîãî ãðîìàäÿíèíà.

Íàðàç³ ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿ çà-
òðèìàíî. Ñë³ä÷³ ä³¿ òðèâàþòü �

Ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³ çì³íåíî ðóõ
àâòîáóñ³â ìàðøðóò³â ¹ 62, 114(R),
115
ÏÎ×ÈÍÀÞ×È ç ìèíóëî¿ ñóáî-
òè ïåðåêðèâàºòüñÿ ðóõ àâòîáó-
ñ³â ìàðøðóò³â ¹ 62, 114(R), 115
ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³ ç 12.00
äî 22.00 íà âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷-
íîãî (íà ä³ëÿíö³ â³ä Êîíòðàêòî-
âî¿ ïëîù³ äî âóë. Àíäð³¿âñüêî¿).
Çàçíà÷åí³ çì³íè çàïðîâàäæóþ-
òüñÿ çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì
ÊÌÄÀ ùîäî îáìåæåííÿ ðóõó
òðàíñïîðòó íà âóë. Ïåòðà Ñàãàé-
äà÷íîãî ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³
³ íåðîáî÷³ äí³ ðåë³ã³éíèõ ñâÿò.

Íà öåé ïåð³îä îðãàí³çîâóºòü-
ñÿ ðîáîòà:

— àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 62 çà
òàêèì íàïðÿìêîì ðóõó: â³ä Áî-
òàí³÷íîãî ñàäó äî âóë. Ïåòðà Ñà-
ãàéäà÷íîãî çà ä³þ÷îþ òðàñîþ,
äàë³ — âóë. Àíäð³¿âñüêà —
âóë. Áðàòñüêà — âóë. ²ëë³íñüêà —
Êîíòðàêòîâà ïëîùà — âóë. ²ëë³í-
ñüêà — âóë. Áðàòñüêà — âóë. Àí-

äð³¿âñüêà — âóë. Íàáåðåæíî-Õðå-
ùàòèöüêà — Áîðè÷³â óçâ³ç — Âî-
ëîäèìèðñüêèé óçâ³ç, äàë³ çà ä³-
þ÷îþ òðàñîþ;

— àâòîáóñ³â íà ìàðøðóò³
¹ 114(R) â íàïðÿìêó çàë³çíè÷-
íîãî âîêçàëó Öåíòðàëüíèé çà òà-
êèì íàïðÿìêîì ðóõó: â³ä âóë. Ìè-
ëîñëàâñüêî¿ äî Êîíòðàêòîâî¿ ïëî-
ù³ çà ä³þ÷îþ òðàñîþ, äàë³ — âóë.
²ëë³íñüêà — âóë. Áðàòñüêà — âóë.
Àíäð³¿âñüêà — âóë. Íàáåðåæíî-
Õðåùàòèöüêà — Áîðè÷³â óçâ³ç —
Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç, äàë³ çà
ä³þ÷îþ òðàñîþ;

— àâòîáóñ³â íà ìàðøðóò³
¹ 115 â íàïðÿìêó çàë³çíè÷íî-
ãî âîêçàëó Äàðíèöÿ çà òàêèì íà-
ïðÿìêîì ðóõó: Êîíòðàêòîâà ïëî-
ùà — âóë. ²ëë³íñüêà — âóë. Áðàò-
ñüêà — âóë. Àíäð³¿âñüêà —
âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà,
äàë³ çà ä³þ÷îþ òðàñîþ �

Äëÿ íåçðÿ÷èõ ëþäåé îáëàøòóþòü «ðîçóìí³» âóëèö³

ÍÅÂÄÎÂÇ² ëþäè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè çìîæóòü
îð³ºíòóâàòèñÿ ó ì³ñò³ çà äîïîìîãîþ ñìàðòôîíà òà
ìàëåíüêîãî ìàÿ÷êà.

Ñïåö³àëüíó ñèñòåìó íàâ³ãàö³¿ ñòîëèöåþ ðîçðî-
áèëè â³ò÷èçíÿí³ ïðîãðàì³ñòè. Êîæåí îõî÷èé çìîæå
çàâàíòàæèòè íà ñâ³é ñìàðòôîí äîäàòîê, à êîëè øó-
êàòèìå ïîòð³áíå ì³ñöå, òî íà òåëåôîí áóäå íàäõî-
äèòè ñïåö³àëüíå ãîëîñîâå ïîâ³äîìëåííÿ.

Ðîçðîáíèêè ïðèñòðîþ âïåâíåí³,ùî ìàÿ÷êîì ó ïåð-
øó ÷åðãó, ïîâèíí³ çàö³êàâèòèñü ï³äïðèºìö³ òà âñòà-
íîâèòè ó âëàñíèõ çàêëàäàõ. ¯õ ìîæíà ïðèêð³ïèòè íà
áóäü-ÿê³é áóä³âë³, áàíêîìàò³, àïòåö³ ÷è ðåñòîðàí³.

Äåâàéñàìè âæå çàö³êàâèëàñü ñòîëè÷íà òà ëüâ³âñüêà
ìåð³¿. Òà íàâ³òü çðîáèëè ïåðø³ çàìîâëåííÿ. Íàðàç³,
ðîçðîáíèêè çáèðàþòü ãðîø³ äëÿ ñåð³éíîãî âèïóñêó
ìàÿ÷ê³â. Îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ö³ ïðèëà-
äè äîïîìîæóòü áàãàòüîì íåçðÿ÷èì �

ÍÀ ÑÏ²ÂÎ×ÎÌÓ ïîë³ òðè-
âàº ï³äãîòîâêà äî êâ³òêîâî¿
âèñòàâêè, ïðèóðî÷åíî¿ äî
25-î¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæíî-
ñò³ Óêðà¿íè. Êîæåí ðàéîí
ãîòóº êîìïîçèö³þ ïðèñâÿ-
÷åíó íàøèì ñëàâíèì ñï³â-
â³ò÷èçíèêàì. Ïðàö³âíèêè
Ñâÿòîøèíñüêîãî ÊÏ ÓÇÍ
ñòâîðþþþòü ³íñòàëÿö³þ, ó
öåíòð³ ÿêî¿ º ñåðöå, ùî ñèì-
âîë³çóº ïðàöþ ãåí³àëüíîãî
õ³ðóðãà Ìèêîëè Àìîñîâà.

«Äóìêà ³ ñåðöå» — ó ö³é
êíèæö³ Ìèêîëà Àìîñîâ âè-
ñëîâèâ ñâî¿ ïðèíöèïè, ñâîþ ïîçèö³þ ³ ñâî¿ óñòðåìë³ííÿ. Ïîøóê íå-
ñòàíäàðòíèõ ð³øåíü — öèì ïðàâèëîì â³í êåðóâàâñÿ ó æèòò³. Ìèêîëà
Àìîñîâ óñâ³äîìëåíî éøîâ íà ðèçèê, àáè âðÿòóâàòè æèòòÿ, ïîñò³é-
íî øóêàâ òî÷êè äîòèêó, à íå ðîç’ºäíàííÿ. Íà ìàëüîâíè÷èõ ïàãîð-
áàõ ñâÿòîøèíñüê³ çåëåíáóä³âö³ âëàøòîâóþòü ³íñòàëÿö³þ  ïðî çäî-
áóòêè Âåëèêîãî Õ³ðóðãà ç Âåëèêèì Ñåðöåì», — ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-
ñëóæá³ ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» �

Ìàñøòàáíå îíîâëåííÿ äîð³ã

Ïîäàðóíîê äëÿ Ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó
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