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íîâèíè

ÃÎÄÈÍÀ ñï³ëêóâàííÿ ó ïðÿìî-
ìó åô³ð³ — íà÷åáòî òàê ìàëî, àëå
çà öåé ÷àñ ñâî¿ìè á³äàìè âñòèã-
ëè ïîä³ëèòèñÿ ç äåñÿòîê êèÿí.
Îëåíà Øåâ÷åíêî çàïåâíèëà, ùî
³ç äåÿêèìè äîäçâîíþâà÷àìè
ïðåäñòàâíèêè Äåïàðòàìåíòó îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ çâ’ÿæóòüñÿ, àáè
âèð³øèòè ò³ ÷è ³íø³ ïèòàííÿ. Íà-
ñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ ëþäåé,
ÿê³ ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü ³ ïîòðåáó-
þòü îñîáëèâî¿ äîïîìîãè. Ñåðåä
íèõ ³ Ãàëèíà Âîëêîâñüêà, êîòðà
ìåøêàº íà áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿í-
êè. Æ³íö³ ïîõèëîãî â³êó íåîá-
õ³äíèé ³íâàë³äíèé â³çîê. À ïàí³
Ìàðèíà Ìèõàéë³âíà ç Òðîºùè-
íè çâåðíóëàñÿ ³ç ö³ëèì «ïàêå-
òîì» ïðîáëåì. Âîíà ïîòðåáóº
ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ, àëå
âîäíî÷àñ íå äîâ³ðÿº ïðàö³âíè-
êàì êîìóíàëüíèõ ë³êóâàëüíèõ
çàêëàä³â. Æ³íêà ñêàðæèëàñÿ íà
äîðîã³ ë³êè, íåêâàë³ô³êîâàíó äî-
ïîìîãó ³ áàéäóæ³ñòü ìåäè÷íèõ
ïðàö³âíèê³â. Êð³ì òîãî, ¿é íåîá-
õ³äíèé ñïåö³àëüíèé ìåäè÷íèé
êîðñåò, à ³íâàë³äíèé â³çîê, ÿêèì
êîðèñòóºòüñÿ óæå áàãàòî ðîê³â,
çëàìàâñÿ... Îëåíà Øåâ÷åíêî ïî-
îá³öÿëà ðîçïî÷àòè ç ìàëîãî —
çàáåçïå÷èòè äëÿ æ³íêè «ñòàö³î-

íàð â äîìàøí³õ óìîâàõ». À êîëè
ïàí³ Ìàðèíà â³ä÷óº ñåáå êðàùå,
îðãàí³çóâàòè îáñòåæåííÿ â êî-
ìóíàëüíèõ ä³àãíîñòè÷íèõ
öåíòðàõ.

«Â³ä êèÿí ÷àñòî ìîæíà ïî÷ó-
òè ñêàðãè íà òå, ùî ¿õ çìóøóþòü
ïëàòèòè «äîáðîâ³ëüí³» âíåñêè ó
òèõ ÷è ³íøèõ ë³êàðíÿíèõ çàêëà-
äàõ, òàêèìè âèïàäêàìè çàéìà-
ºòüñÿ íå Äåïàðòàìåíò îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, à ïðàâîîõîðîíí³ îðãà-
íè,— çàóâàæèëà Îëåíà Øåâ÷åí-
êî.— Òàêîæ ÷àñòî ëþäè ä³ëÿòüñÿ
ç íàìè ïîáîþâàííÿìè, ùî âîíè
íå íàâàæóþòüñÿ çâåðòàòèñÿ äî
ìåäçàêëàä³â, áî íå ìàþòü êîø-
ò³â íà ë³êóâàííÿ. Õî÷ó íàãîëîñè-
òè, ùî êîìóíàëüí³ çàêëàäè çà-
áåçïå÷åí³ ìåäè÷íèìè âèòðàòíè-
ìè ìàòåð³àëàìè, ³ ïðåïàðàòè äëÿ
íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè òåæ º — â³ò÷èçíÿíîãî
âèðîáíèöòâà».

Ïðîòå íå çàâæäè ïðîáëåìè
ìåäèöèíè ñòîñóþòüñÿ, âëàñíå,
ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã ÷è çàáåç-
ïå÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè. Êèÿí-

êà Íàòàë³ÿ Âîëêîâà çâåðíóëà óâà-
ãó íà òå, ùî ó ðåàí³ìàö³éíîìó
â³ää³ëåíí³ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³-
êàðí³, äå ëåæàòü õâîð³ ï³ñëÿ ïå-
ðåíåñåíèõ ³íôàðêò³â, ó ñïåêó òåì-
ïåðàòóðà â ïàëàòàõ ñÿãàº âèùå
òðèäöÿòè ãðàäóñ³â. Êð³ì òîãî, ó
ê³ìíàòàõ öüîãî — îäíîãî ç íàéêðà-
ùèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ñòîëè-
ö³ — º... «ïîë÷èùà òàðãàí³â». ² ÿê-
ùî âñòàíîâëåííÿ êîíäèö³îíåð³â,
çðîçóì³ëî, ð³÷ íåäåøåâà, òî âè-
âåäåííÿ êîìàõ, ìàáóòü, íå ïîòðå-
áóº êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü. Îëå-
íà Øåâ÷åíêî ïîîá³öÿëà, ùî ïðî
òàðãàí³â ìàòèìå ðîçìîâó ç ãî-
ëîâíèì ë³êàðåì Îëåêñàíäð³âñüêî¿
ë³êàðí³ îäðàçó æ ï³ñëÿ «ïðÿìî¿
ë³í³¿».

Äâà äçâ³íêà ñòîñóâàëèñÿ íà-
äàííþ ñòîìàòîëîã³÷íèõ ïîñëóã.
Ìàðèíà Ïîäðóã³íà ç ïðîñïåêòó
Êîìàðîâà çàóâàæèëà, ùî óæå á³ëü-
øå í³æ ï³âðîêó ó ïîë³êë³í³ö³, ùî
íà âóëèö³ Ãàðìàòí³é, íå ïðàöþº
ðåíòãåí-îáëàäíàííÿ äëÿ çí³ìê³â
çóá³â. ² ïàö³ºíòàì «ï³äêàçóþòü»,
ùî çðîáèòè çí³ìêè ìîæíà íà ïåð-

øîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³, ó ïðèâàò-
í³é ñòîìàòîëîã³÷í³é êë³í³ö³. Ñõî-
æà ïðîáëåìà â ùå îäí³é ïîë³êë³-
í³ö³ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó. Ïåò-
ðî Êèðè÷åíêî ïîñêàðæèâñÿ, ùî
ó ¿õíüîìó ìàäçàêëàä³, ÿêèé îá-
ñëóãîâóº ìåøêàíö³â âóëèö³ Âîë-
ãîãðàäñüêî¿, âèéøîâ ç ëàäó ðåíò-
ãåí-àïàðàò, ³ ïàö³ºíòàì, àáè ïî-
ë³êóâàòè çóáè, äîâîäèòüñÿ ñïî-
÷àòêó ¿õàòè çà çí³ìêîì àæ íà ïðîñ-
ïåêò Ëîáàíîâñüêîãî (êîëèøí³é
×åðâîíîçîðÿíèé). Äëÿ ïåíñ³îíå-
ðà, à Ïåòðó Êèðè÷åíêó 75 ðîê³â —
öå ô³çè÷íî âàæêî.

— Ó ñôåð³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äî-
ïîìîãè, ÿêó íàäàþòü êîìóíàëü-
í³ ï³äïðèºìñòâà ñòîëèö³, ó íàñ
áóäóòü çì³íè. Ìè õî÷åìî çàáåçïå-
÷èòè êëþ÷îâ³ óñòàíîâè ó êîæíî-
ìó ðàéîí³ òàêèì îáëàäíàííÿì,
ùîá ³ ìîâè íå áóëî ïðî «ïåðåíà-
ïðàâëåííÿ» ó ïðèâàòí³ êàá³íåòè.
Äëÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íàñåëåí-
íÿ áóäå ÷³òêèé ïåðåë³ê áåçïëàò-
íèõ ïîñëóã ³ ïðîçîð³ òàðèôè íà
ïëàòí³ ïîñëóãè,— çàóâàæèëà Îëå-
íà Øåâ÷åíêî �

ßêèé ïóëüñ ñòîëè÷íî¿ 
ìåäèöèíè
� Êèÿíè ïîñêàðæèëèñÿ íà ïðîáëåìè ó ãàëóç³

Êëþ÷îâ³ êîìóíàëüí³ ìåäçàêëàäè ó êîæíîìó ðàéîí³ îá³öÿþòü çàáåçïå÷èòè íåîáõ³äíèì îáëàäíàííÿì, ùîá êèÿíè ìàëè çìîãó
îòðèìàòè ïîâíèé ñïåêòð ïîñëóã

19 ñåðïíÿ â ñòîëèö³ 
â³äêðèþòü ãðàíä³îçí³
êâ³òêîâ³ ³íñòàëÿö³¿
Ó ï’ÿòíèöþ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ ñòàð-
òóº êâ³òêîâèé ôåñòèâàëü «Ãîðä³ñòü
òâîÿ,Óêðà¿íî» ÿêèé òðèâàòèìå äî 18
âåðåñíÿ. Äî 25-ð³÷÷ÿ Íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè ïðàö³âíèêè ÊÎ «Êè¿âçåëåí-
áóä» îáëàøòóâàëè 3-d ³íñòàëÿö³¿ äî-
ñÿãíåíü ãåí³¿â íàøî¿ êðà¿íè íà ìà-
ëüîâíè÷èõ ïàãîðáàõ Ñï³âî÷îãî ïîëÿ.

Ïîëîòíî àðò-êîìïîçèö³é äîðîáêó
âèäàòíèõ óêðà¿íö³â—Ìèêîëè Àìîñîâà,
Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà,Ìèêîëè Ëèñåí-
êà, Ñåðã³ÿ Êîðîëüîâà, ªâãåí³ÿ Ïàòîíà,
Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åíêî,Ë³íè Êîñòåíêî,Âî-
ëîäèìèðà ²âàñþêà, Êàçèì³ðà Ìàëåâè-
÷à, â³ò÷èçíÿíèõ ÷åìï³îí³â ³ç ã³ìíàñòè-
êè — ç³òêàíå ç 300 òèñÿ÷ êâ³ò³â, âèðî-
ùåíèõ â îðàíæåðåéíèõ ãîñïîäàðñòâàõ
ì³ñòà. ¯õ äîïîâíþþòü ìåòàë, ñêëî, äå-
ðåâî, ìàðìóðîâà êðèõòà, äåêîðàòèâíà
ìóëü÷à òà ³íø³ ³íåðòí³ ìàòåð³àëè.

Ùîâèõ³äíèõ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ ïðà-
öþº çåëåíèé òåàòð,ïðîâîäÿòüñÿ êâåñ-
òè òà ìàéñòåð-êëàñè. Òàêîæ îá³öÿþòü
äåìîíñòðàö³þ äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëü-
ì³â ïðî âèäàòíèõ îñ³á ïðîñòî íåáà.

Ï³ä Õðåùàòèêîì 
çàâåðøèëè áóä³âíèöòâî
äóáëþþ÷î¿ íèòêè 
ì³ñüêîãî êîëåêòîðó
Çàâåðøåíî ðîáîòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàë³-
çàö³ºþ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà äðóãî¿
íèòêè Ãîëîâíîãî ì³ñüêîãî êàíàë³çà-
ö³éíîãî êîëåêòîðó, ÿê³ ïðîâîäèëèñü
íà ä³ëÿíö³ ï³ä âóëèöåþ Õðåùàòèê.Ïðî
öå ïîâ³äîìèëè â ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäî-
êàíàë». Çàõîäè áóëè íàïðàâëåí³ íà
óêð³ïëåííÿ êîíñòðóêö³¿ êîëåêòîðà-
äóáëåðà,ùî ñïðèÿòèìå éîãî íàä³éí³é
³ ñòàá³ëüí³é åêñïëóàòàö³¿ ïîíàä 50 ðî-
ê³â. Äëÿ çìåíøåííÿ íåçðó÷íîñòåé äëÿ
ìåøêàíö³â óñ³ ðîáîòè âèêîíàíî ó âêðàé
ñòèñë³ òåðì³íè.

Äðóãà íèòêà Ãîëîâíîãî ì³ñüêîãî
êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðó ïðîõîäèòü
ï³ä Êèºâîì, ó òîìó ÷èñë³ é ï³ä öåí-
òðàëüíîþ ÷àñòèíîþ ì³ñòà.Çàê³í÷èòè áó-
ä³âíèöòâî òà ââåñòè ¿¿ â åêñïëóàòàö³þ
ïëàíóºòüñÿ ó ëèïí³ 2017 ðîêó.Äóáëþ-
þ÷à íèòêà îáñëóãîâóâàòèìå Îáîëîí-
ñüêèé,Ïîä³ëüñüêèé ³ ÷àñòèíó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîí³â Êèºâà,à òàêîæ Âèø-
ãîðîä, ²ðï³íü, Áó÷ó òà ³íø³ ïåðåäì³ñòÿ
ïðàâîáåðåæíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà.

Ðóõ àâòî íà 
âóë. Áàñåéí³é 
³ áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè
÷àñòêîâî îáìåæåíî
Ç 17 ñåðïíÿ, â çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì
ðîá³ò ³ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ÷àñòè-
íè Ïðîçîð³âñüêîãî (Êëîâñüêîãî) êî-
ëåêòîðó äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿, áóäå
îáìåæåíî ðóõ àâòîòðàíñïîðòó íà âóë.
Áàñåéí³é òà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè äî
äâîõ ñìóã ðóõó â íàïðÿìêó ç öåíòðó
ì³ñòà äî âóë. Íîâîãîñï³òàëüíî¿. Ðóõ ç
âóë. Áàñåéíî¿ ó íàïðÿìêó âóë. Ìå÷-
íèêîâà çä³éñíþâàòèìåòüñÿ òèì÷àñî-
âîþ îá’¿çíîþ äîðîãîþ. Âîä³¿â ïðî-
ñÿòü, çà ìîæëèâîñò³, îáèðàòè ³íø³
ìàðøðóòè ðóõó.

Ïèòàííÿ ìåäèöèíè
âêðàé ð³äêî âõîäèòü ó
ïåðåë³ê òîï-10 ïèòàíü,
³ç ÿêèìè ìåøêàíö³ Êè-
ºâà íàé÷àñò³øå çâåð-
òàþòüñÿ äî Êîíòàêòíî-
ãî öåíòðó ì³ñòà. Ïðîòå
«ïðÿìà ë³í³ÿ», ÿêà â³ä-
áóëàñÿ â÷îðà çà íîìå-
ðîì 15-51, âèäàëàñÿ
åìîö³éíîþ ³ íàïðóæå-
íîþ — ïðîáëåìè ³ç
çäîðîâ’ÿì äóæå «îñî-
áèñò³», ç îäíîãî áîêó, ³
âîäíî÷àñ ñòîñóþòüñÿ
âñ³õ. Ñï³ëêóâàëàñÿ ç êè-
ÿíàìè çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ìå-
äè÷íî¿ ðîáîòè Äåïàð-
òàìåíòó îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Îëåíà
Øåâ÷åíêî.
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Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 770/770 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж

земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної��рошо-

вої�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастровий�номер

8000000000:72:089:0102)�площею�0,0708��а�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання��афе�на�Солом’янсь�ій

площі,�25���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва,�що�під-

ля�ає�продаж��товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«РОВЕСНИК»�(справа�№�Є-1319).

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 приватизацію громадянину Матвієнку Андрію 
Миколайовичу земельної ділянки для обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Крилова, 28<в у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 793/793 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)

�ромадянин��Матвієн���Андрію�Ми�олайович�

для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

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

28-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

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

дови,�справа�№�П-9138).

2.�Передати��ромадянин��Матвієн���Андрію

Ми�олайович����приватн��власність�земельн�

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

8000000000:90:029:0063)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�

Києва�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

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

Крилова,�28-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Матвієн���Андрію�Ми�ола-

йович�:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�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 
Руденко Олені Федорівні для будівництва та обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Луговій, 16 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 790/790 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�Р�ден�о�Олені�Федорівні�для�б�-

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

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

вій,�16���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

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

сь�ої�заб�дови,�справа�П-8795).

2.�Передати��ромадянці�Р�ден�о�Олені�Фе-

дорівні���приватн��власність�земельн��ділян-

���площею�0,0633��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:541:0014)�для�б�дівництва�та

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�16��

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Р�ден�о�Олені�Федорівні:

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�����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�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 
Галаган Ользі Іванівні для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Заплавній, 4 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 794/794 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пе<

рехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянці�Гала�ан�Ользі�Іванівні�для�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Заплавній,�4���Дарниць-

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

лі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа

№�П-9396).

2.�Передати��ромадянці�Гала�ан�Ользі�Іва-

нівні���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0470� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:234:0070)�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.�Заплав-

ній,�4���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Гала�ан�Ользі�Іванівні:

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�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�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�����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�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 
Цимбал Людмилі Єгорівні та Цимбалу Віктору Олександровичу

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Павла Грабовського, 14 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 795/795 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 і комунальної власно<
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля<
нувши технічну документацію 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)

�ромадянам�Цимбал�Людмилі�Є�орівні�та�Цим-

бал��Ві�тор��Оле�сандрович��для�обсл��ов�ван-

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

спор�д���пров.�Павла�Грабовсь�о�о,�14���Го-

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

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

дови,�справа�П-9406).

2.�Передати��ромадянам�Цимбал�Людмилі�

Є�орівні�та�Цимбал��Ві�тор��Оле�сандрович���

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

щею� 0,0887� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:445:0048)�із�земель��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва�для

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

б�дівель�і�спор�д���пров.�Павла�Грабовсь�о�о,�14

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�з�розподілом�час-

то����праві�спільної�част�ової�власності�на�вище-

зазначен��земельн��ділян��,�а�саме:

— част�а��ромадян�и�Цимбал�Людмили�Є�о-

рівни —�3/4�від�0,0887��а;

— част�а��ромадянина�Цимбала�Ві�тора�Оле�-

сандровича —�1/4�від�0,0887��а.

3.�Громадянам�Цимбал�Людмилі�Є�орівні�та

Цимбал��Ві�тор��Оле�сандрович�:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.
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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�о-

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�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 громадянину 
Герасименку Сергію Васильовичу для обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Барикадній, 18 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 796/796 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)

�ромадянин��Герасимен���Сер�ію�Васильови-

ч��для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

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

ній,�18���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�П-9294).

2.�Передати��ромадянин��Герасимен���Сер-

�ію�Васильович����приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,1000��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:79:491:0038)�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

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

ри�адній,�18���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Герасимен���Сер�ію�Васильо-

вич�:

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�о-

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�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 
Павлік Марії Василівні та Бєльченку Миколі Васильовичу 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Колоса Сергія, 33 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 797/797 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�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянам�Павлі��Марії�Василівні�та�Бєльчен-

���Ми�олі�Васильович��для�б�дівництва�та�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Колоса�Сер�ія,

33���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель –�землі�житлової�та��ромадсь�ої�за-

б�дови,�справа�П-9382).

2.�Передати��ромадянам�Павлі��Марії�Васи-

лівні�та�Бєльчен���Ми�олі�Васильович����спіль-

н��част�ов��власність�земельн��ділян���пло-

щею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:531:0001)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�

Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д�на�в�л.�Колоса�Сер�ія,�33���Солом’янсь�о-

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

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

чен��земельн��ділян��,�а�саме:

– част�а��ромадян�и�Павлі��Марії�Василів-

ни –�1/2�від�0,1000��а;

– част�а��ромадянина�Бєльчен�а�Ми�оли�Ва-

сильовича –�1/2�від�0,1000��а.

3.�Громадянам�Павлі��Марії�Василівні�та�Бєль-

чен���Ми�олі�Васильович�:

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�����поряд-

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

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

майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Литовченку
Андрію Євгеновичу для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Чорногірській, 12
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 798/798 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)

�ромадянин��Литовчен���Андрію�Єв�енович�

для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

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

�ірсь�ій,�12���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

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

сь�ої�заб�дови,�справа�П-9159).

2.�Передати��ромадянин��Литовчен���Андрію

Єв�енович����приватн��власність�земельн��ді-

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

8000000000:82:248:0050)�для�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Чорно�ірсь�ій,�12���Печерсь�о-

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Литовчен���Андрію�Єв�ено-

вич�:

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,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

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

нодавством�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�приватної�власності�на�земельн��ді-

лян���може�б�ти�припинено���випад�ах,�пе-

редбачених�статтями�140,�143�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про зміну виду використання земельної ділянки гаражно<
будівельного кооперативу «Ямський» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування багатофункціонального 

житлово<громадського комплексу на вул. Старонаводницькій,
2 — 20 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 799/799 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 20 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання гаражно<будівельного кооперативу «Ямський»
від 04.09.2015 № А<21896, висновок Департаменту містобудування та архітектури від 05.08.2015 № 10193/0/12<
3/19<15, витяг з протоколу № 21 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, ар<
хітектури та землекористування від 15.09.2015 та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Змінити�вид�ви�ористання�земельної�ді-

лян�и�площею�3,0251��а�(�адастровий�номер

8000000000:82:068:0085)�на�в�л.�Старонаводниць-

�ій,�2 –�20���Печерсь�ом��районі�м.�Києва,�пра-

во�власності�на�я���посвідчено�державним�а�-

том�на�право�власності�на�земельн��ділян���від

03.04.2008�№ 02-8-00168,�та�дозволити��араж-

но-б�дівельном���ооператив��«Ямсь�ий»�ви�о-

ристов�вати�її�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�ба�атоф�н�ціонально�о�житло-

во-�ромадсь�о�о��омпле�с��(справа�А-21896).

2.�Гаражно-б�дівельном���ооператив��«Ям-

сь�ий»:

2.1.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���виснов��

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

від�05.08.2015�№ 10193/0/12-3/19-15.

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

2.3.�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.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 27.05.2004 № 281<2/1491 «Про надання і вилучення земельних

ділянок та припинення права користування землею»
Рішення Київської міської ради № 803/803 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 117, 123, 141 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», розглянувши
звернення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕД<
СТАВНИЦТВ» від 01.02.2016 № 126, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

сь�ої�місь�ої�ради�від�27.05.2004�№ 281-2/1491

«Про�надання�і�вил�чення�земельних�діляно�

та�припинення�права��орист�вання�землею»,

а�саме:

— слова�«�ом�нальне�підприємство�«Гене-

ральна�дире�ція�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�об-

сл��ов�вання�іноземних�представництв»�замі-

нити�словами�«ДЕРЖАВНЕ�ПІДПРИЄМСТВО

«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАН-

НЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»���відповід-

них�відмін�ах.

2.�Земельн��ділян���площею�0,2181��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:91:166:0021)�на

в�л.�Го�олівсь�ій,�44 —�46���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�за�а�том�прий-

мання-передачі�передати�до�земель�держав-

ної�власності�(А-22248).

3.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�вжити�заходів�що-

до�державної�реєстрації�права�постійно�о��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою���поряд��,

встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�держав-

н��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�май-

но�та�їх�обтяжень».

4.�З�момент��державної�реєстрації�права�по-

стійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою

ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕРАЛЬ-

НА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНОЗЕМ-

НИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�припинити��ом�наль-

ном��підприємств��«Генеральна�дире�ція�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�обсл��ов�вання�інозем-

них�представництв»�право�постійно�о��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою�на�в�л.�Го�олів-

сь�ій,�44 —�46���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва,�право��орист�вання�я�ою�посвідче-

но�державним�а�том�на�право�постійно�о��о-

рист�вання�землею�від�04�листопада�2004�ро-

���№ 01-9-00017.

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 Мельник Наталії Вадимівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

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

Рішення Київської міської ради № 610/610 від 12 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�Мель-

ни��Наталії�Вадимівні�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вітавсь�ій,�9-а���Го-

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

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

дови,�справа�№�А-13368).

2.�Передати��ромадянці�Мельни��Наталії�Ва-

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

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

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

8000000000:90:046:0055)�для�б�дівництва�та�об-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вітавсь�ій,�9-а���Голосіїв-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Мельни��Наталії�Вадимівні:

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,�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�інженер-

ної�під�отов�и�території�по�захист��її�від�підтоплен-

ня�та�затоплення�повеневими�водами,�по�одивши

їх�в��становленом��за�онодавством�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�12.10.2007

№ 19-11444,�дочірньо�о�підприємства�«Інсти-

т�т�Генерально�о�план��міста�Києва»�від�07.09.2007

№ 2767,�Державно�о��правління�охорони�нав-

�олишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Ки-

єві�від�26.07.2012�№ 05-08/3760�та�Головно�о

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

12.11.2014�№ 19-26-0.3-6161/2-14.

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�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 земельної ділянки громадянам 
Адаменку Олександру Станіславовичу та Адаменко Віті 

Олександрівні для експлуатації та обслуговування 
адміністративно<складського комплексу на вул. Павла 

Дибенка, 8 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 595/595 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно<

сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля<
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

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

ведення�земельної�ділян�и��ромадянам�Адамен-

���Оле�сандр��Станіславович��та�Адамен�о�Віті

Оле�сандрівні�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�адміністративно-с�ладсь�о�о��омпле�с��на

в�л.�Павла�Дибен�а,�8�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-7225,�заява�ДЦ

№ 01034-000193013-014�від�04.11.2015).

2.�Передати��ромадянам�Адамен���Оле�сан-

др��Станіславович��та�Адамен�о�Віті�Оле�сан-

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

шення,�в�оренд��на�15�ро�ів�земельн��ділян��

площею� 0,5110� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:029:0025,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��№�НВ-8000223212015)

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

тивно-с�ладсь�о�о��омпле�с��на�в�л.�Павла

Дибен�а,�8�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва��

зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�нер�хо-

ме�майно�(до�овір���півлі-продаж��1/2�част�и

�омпле�с��нежитлових�б�дівель�від�05.02.2015

№ 824,�до�овір���півлі-продаж��1/2�част�и��ом-

пле�с��нежитлових�б�дівель�від�05.02.2015

№ 830)�із�земель��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянам�Адамен���Оле�сандр��Стані-

славович��та�Адамен�о�Віті�Оле�сандрівні:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

від�01.04.2015�№ 3841/0/12/19-15,�Головно�о

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

28.09.2015�№ 19-26-7777.31-3517/20-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

4.�Попередити�земле�орист�вачів,�що�ви�о-

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення�пра-

ва��орист�вання�нею�відповідно�до�вимо��ста-

тей�141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання Дитячій клінічній лікарні № 6 Шевченківського
району м. Києва земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель дитячої клінічної 
лікарні № 6 на вул. Терещенківській, 23<25/10 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 594/594 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк<
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Ди<
тячої клінічної лікарні № 6 Шевченківського району м. Києва від 19.01.2016 № 01104<000199160<014, враховуючи
те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від 17.06.2015 № НВ<8000186892015) та право комунальної власності територі<
альної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речо<
вих прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.07.2015 № 41379825), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�Дитячій��лінічній�лі�арні�№ 6�Шев-

чен�івсь�о�о�район��м.�Києва,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в�постійне��орис-

т�вання�земельн��ділян���площею�0,2749��а

(�адастровий�номер�8000000000:76:051:0008)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель

дитячої��лінічної�лі�арні�№ 6�на�в�л.�Терещен-

�івсь�ій,�23-25/10���Шевчен�івсь�ом��районі

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�(�ате�орія

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

дови,� заява� ДІД� від� 19.01.2016�

№ 01104-000199160-014,�справа�А-22167).

2.�Дитячій��лінічній�лі�арні�№ 6�Шевчен�івсь�о-

�о�район��м.�Києва:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�ділян�и.

2.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в�по-

ряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Припинити�Державном��районном���ом�-

нальном��на��ово-виробничом��медичном��під-

приємств��Старо�иївсь�о�о�район��м.�Києва

«МЕДИНАР»�право�постійно�о��орист�вання�зе-

мельною�ділян�ою�площею�0,2749��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:76:051:0008)�на�в�л.

Терещен�івсь�ій,�23-25/10���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва,�наданою�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�дитячої��лінічної�лі-

�арні�№ 6�відповідно�до�п�н�т��1�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�03.04.2001�№ 250/1227

«Про�надання�і�вил�чення�земельних�діляно�»,

право��орист�вання�я�ою�посвідчено�держав-

ним�а�том�на�право�постійно�о��орист�вання

землею�від�27.02.2002�№ 91-4-00053.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Смирновій Лідії Василівні, 
члену громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної 
ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 109 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 611/611 від 12 липня 2016 року
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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�Смир-

новій�Лідії�Василівні,�член���ромадсь�ої�ор�а-

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

Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва�для�ведення

садівництва�на�в�л.�Медовій,�109���Солом’ян-

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

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

справа�А-21997).

2.�Передати��ромадянці�Смирновій�Лідії�Ва-

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

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

�о�район��м.�Києва,�за��мови�ви�онання�п�н�-

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

мельн��ділян���площею�0,0400��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:72:488:0509)�для�ве-

дення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�109���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянці�Смирновій�Лідії�Василівні,�чле-

н���ромадсь�ої�ор�анізації�садівниць�о�о�това-

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

м.�Києва:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�У�разі�здійснення�на�земельній�ділянці

б�дівництва�садово�о�б�дин���та�інших�необ-

хідних�б�дин�ів,��осподарсь�их�спор�д�тощо

питання�пайової��часті�та���ладення�з�Депар-

таментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

10.04.2015�№ 4558/0/12/19-15,�Головно�о

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

10.07.2015�№ 19-26-7777.3-771/20-15.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Рибальченко Вірі Олександрівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 53<б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 612/612 від 12 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�Ри-

бальчен�о�Вірі�Оле�садрівні�для�б�дівництва

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

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

53-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�№�А-19585).

2.�Передати��ромадянці�Рибальчен�о�Вірі

Оле�сандрівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

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

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

8000000000:90:044:0092)�для�б�дівництва�та

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

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

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

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Рибальчен�о�Вірі�Оле�сандрів-

ні:

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,�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�та�архіте�-

т�ри�від�19.04.2012�№ 5111/0/18-3/19-12,�Го-

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

єві�від�01.04.2015�№ 29-26-0.2-5070/2-15.

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�хо-

ме�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 Рибальченко Надії Анатоліївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Вітавській, 53<в у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 613/613 від 12 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�Ри-

бальчен�о�Надії�Анатоліївні�для�б�дівництва�та

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

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

53-в���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель –�землі�житлової�та��ромадсь�ої�за-

б�дови,�справа�№�А-195 87).

2.�Передати��ромадянці�Рибальчен�о�Надії

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

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

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

8000000000:90:044:0094)�для�б�дівництва�та

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

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

53-в���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Рибальчен�о�Надії�Анатолі-

ївні:

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,�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�та�архіте�-

т�ри�від�07.06.2012�№ 7526/0/18-3/19-12,�Го-

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

єві�від�03.04.2015�№ 19-26-0.3-5289/2-15.

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�хо-

ме�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 громадянину Рибальченку Сергію Анатолійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Вітавській, 53<а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 614/614 від 12 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��Ри-

бальчен���Сер�ію�Анатолійович��для�б�дівниц-

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

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

сь�ій,�53-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

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

сь�ої�заб�дови,�справа�№�А-19586).

2.�Передати��ромадянин��Рибальчен���Сер-

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

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

н��ділян���площею�0,0920��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:044:0093)�для�б�дівництва

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

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

53-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

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

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Рибальчен���Сер�ію�Анато-

лійович�:

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,�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

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

від�10.12.2014�№ 11781/0/12/19-14,�Головно-

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

28.07.2015�№ 19-26-7777.3-1350/20-15.

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�хо-

ме�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 
Огановській Аліні Володимирівні у приватну 

власність земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Сільській, 10<а у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 615/615 від 12 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��рома-

дянці�О�ановсь�ій�Аліні�Володимирівні�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�-
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дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Сільсь�ій,�10-а���Святошинсь�ом�

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

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

ва�№�А-21380).

2.�Передати��ромадянці�О�ановсь�ій�Аліні�Во-

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

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

лян���площею�0,0703��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:161:0040)�для�е�спл�атації�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Сільсь�ій,�10-а���Свя-

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

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянці�О�ановсь�ій�Аліні�Володими-

рівні:

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,�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,�архіте�-

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

24.03.2010�№ 19-3858,�Головно�о��правлін-

ня�е�оло�ії�та�охорони�природних�рес�рсів

від�06.10.2010�№ 071/04-4-11/5035�та�Голов-

но�о� �правління� Держзема�ентства� ��

м.�Києві�від�26.11.2014�№ 19-26-0.3-6541/2-14.

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

в��становленом��поряд��.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�ре-

єстрації�права�власності�на�земельн��ді-

лян�����поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речо-

вих�прав�на�нер�хоме�майно�та� їх�обтя-

жень».

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

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

ти�припинено���випад�ах,�передбачених

статтями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�ра-

їни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Ананіну Андрію Олексійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Ватутіна, 15<а у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 617/617 від 12 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», враховуючи на<
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від<
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Ана-

нін��Андрію�Оле�сійович��для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�15-а���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель –�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�до-

ви,�справа�А-10956).

2.�Передати��ромадянин��Ананін��Андрію

Оле�сійович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

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

ділян���площею�0,0799��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:519:0027)�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�15-а���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянин��Ананін��Андрію�Оле�сійович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�одержани-

ми�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

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

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

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

них���межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�21.09.2006

№ 19-7900,�Головно�о��правління�Держзема-

�ентства���м.�Києві�від�03.09.2014�№ 19-26-

0.3-4719/2-14.

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�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 
Денисенку Юрію Вадимовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Вітавській, 11<а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 618/618 від 12 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��Де-

нисен���Юрію�Вадимович��для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вітавсь�ій,�11-а���Го-

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

мель –�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�до-

ви,�справа�№�А-11360).

2.�Передати��ромадянин��Денисен���Юрію�Ва-

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

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

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

8000000000:90:046:0043)�для�б�дівництва�та�об-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вітавсь�ій,�11-а���Голосі-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Денисен���Юрію�Вадимович�:

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,�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�16.08.2007

№ 19-8365� та� Головно�о� �правління�

Держзема�ентства���м.�Києві�від�12.11.2014�

№ 19-26-0.3-6162/2-14.

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�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 
Кисельову Володимиру Анатолійовичу 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Невській, 12<а у Шевченківському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 620/620 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно<
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянув<
ши заяву громадянина Кисельова Володимира Анатолійовича від 01.09.2015 № ЗФО<0834, враховуючи те, що
земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадас<
тру про земельну ділянку від 21.05.2015 № НВ<8000176992015) та право комунальної власності територіальної
громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно від 08.07.2015 № 40267721), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити��ромадян�ам�Зали�іній�Ірині

Петрівні�та�Кисельовій�Людмилі�Кирилівні�пра-

во�спільно�о�постійно�о��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�площею�0,0300��а�(�адастровий

номер�8000000000:88:073:0030)�на�в�л.�Невсь�ій,

12���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва,�нада-

ною�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин���і��ос-

подарсь�их�б�дівель,�відповідно�до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�07.07.1998�№ 65�«Про

передач���ромадянам���приватн��власність�зе-

мельних�діляно��для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�жилих�б�дин�ів�і��осподарсь�их�б�ді-

вель»,�право��орист�вання�я�ою�посвідчено

державними�а�тами�на�право�постійно�о��о-

рист�вання�землею�від�28.09.1999�N№ 88-3-

00037,�88-3-00036�(лист-з�ода�від�21.11.2014

№ 382��ромадян�и�Кисельової�Людмили�Ки-

рилівни,�свідоцтво�про�смерть�від�13.01.2011

�ромадян�и�Зали�іної�Ірини�Петрівни).

2.�Передати��ромадянин��Кисельов��Воло-

димир��Анатолійович�,�за��мови�ви�онання

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

мельн��ділян���площею�0,0300��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:88:073:0030)�для�б�-

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

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

Невсь�ій,�12-а���Шевчен�івсь�ом��районі�

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�(�ате�орія

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

дови,�справа�№�А-21861).

3.�Громадянин��Кисельов��Володимир��Ана-

толійович�:

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

ча�відповідно�до�вимо��статті�91�Земельно�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,�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���листі�Де-

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�28.08.2015

№ 057041-12045.

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
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Про відмову у наданні дозволів 

на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 653 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 реклами

1.�Відмовити�
�наданні�дозволів�на�розміщення

зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження�
��іль�ості�242�дозволи.

2.�Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�роз-

порядження�по�ласти�па�заст
пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов'яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.08.2016�№�653

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, яким відмовлено у наданні

№ № дозвільної справи Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа, кв.м Місце розташування рекламного засобу

1 01023#208413#111 Промислово#технічна компанія у вигляді товариства з
обмеженою відповідальністю "АГРОМАТ"

Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) 4,32 Святошинський район, просп. Перемоги, 89#а

2 01062#216204#111 СПД Ковальчук Олександр Станіславович Щит, що стоїть окремо (призматрон) 18 Дніпровський район, вул. Миропільська, 23/16

3 01113#000204927#111 Промислово#технічна компанія у вигляді товариства з
обмеженою відповідальністю "АГРОМАТ"

Тумба, об'ємно#просторова конструкція, що
стоїть окремо

10,14 Святошинський район, просп. Перемоги, 89#а

4 01025#000212342#111 TOB "Деметра Інвестмент Груп" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,16 Печерський район, вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

5 01025#000212344#111 ТОВ "Деметра Інвестмент Груп" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,16 Печерський район, вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

6 01025#000212341#111 ТОВ "Деметра Інвестмент Груп" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,16 Печерський район, вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

7 01025#000213381#111 ФО#П Матюк Юлія Василівна Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 2,475 Голосіївський район, просп. Голосіївський, 130/57, нежиле
приміщення (1 поверх, 54.10 кв.м)

8 01025#000212339#111 ТОВ "Деметра Інвестмент 
Груп"

Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,16 Печерський район, вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

9 01025#000212358#111 ТОВ "Деметра Інвестмент Груп" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,16 Печерський район, вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

10 01025#000212357#111 ТОВ "Деметра Інвестмент Груп" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,16 Печерський район, вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

1 1 01025#000212355#111 ТОВ "Деметра Інвестмент Груп" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,16 Печерський район, вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

12 01025#000212351#111 ТОВ "Деметра Інвестмент Груп" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,16 Печерський район, вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

13 01025#000212349#111 ТОВ "Деметра Інвестмент Груп" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,16 Печерський район, вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

14 01025#000212346#111 ТОВ "Деметра Інвестмент Груп" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,16 Печерський район, вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5 

15 01030#215765#111 TOB "ЕКО" Тумба, об'ємно#просторова конструкція, що
стоїть окремо

23,22 Деснянський район, вул. Миколи Закревського, 27/2

16 01025#215693#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, просп. Академіка Глушкова, на розі з
Одеською площею

17 01113#215722#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Дарницький район, просп. Миколи Бажана, станція метро
"Осокорки", біля АЗС

18 01113#215698#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Дарницький район, просп. Миколи Бажана / 45 м від виїзду
на Дніпровську набережну в напрямку до Харківської площі

19 01113#215726#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, Дніпровська набережна , з'їзд з
проспекту Миколи Бажана

20 01113#215717#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Дарницький район, просп. Миколи Бажана (між станціями
метро "Осокорки" та "Славутич" )

21 01025#215696#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, Харківське шосе, 33 м до вулиці
Чернігівської

22 01062#215724#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, Харківська площа / виїзд з
Бориспільського шосе в напрямку Харківського шосе (30 м
від Бориспільського шосе, праворуч)

23 01062#215720#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, Дніпровська набережна , 300 м від
проспекту Миколи Бажана

24 01062#215677#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Подільський район, просп. "Правди", 33/1 напроти (на розі з
вулицею Вишгородською)

25 01062#215714#1 11 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Подільський район, вул. Електриків, 12

26 01062#215710#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Деснянський район, вул. Братиславська, зелена зона між
буд. № 30 та ринком "Юність"

27 01062#215703#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Деснянський район, просп. Генерала Ватутіна, 200 м до
перехрестя з бульваром Перова (зелена зона)

28 01113#215729#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Оболонський район, вул. Богатирська / вул. Маршала
Тимошенко

29 01113#215733#1 11 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 10

30 01062#215680#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш""

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, вул. Полярна, 20

31 01062#215695#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, вул. Маршала Малиновського / 
вул. Лайоша Гавро

32 01062#215691#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Оболонський район, просп. Московський (за АЗС "ТНК", за
територією будівельного майданчика)

33 01062#215684#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 36 Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка (Раскової
Марини), напроти готелю "Турист"

34 01025#215705#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 36 Солом'янський район, вул. Народного Ополчення, 6

35 01025#215700#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 36 Солом'янський район, вул. Митрополита Василя
Липківського (Урицького), 16/14 (поворот до Південного
залізничного вокзалу)

36 01113#215706#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Солом'янський район, вул. Митрополита Василя
Липківського (Урицького), 31

37 01025#215689#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 36 Солом'янський район, просп. Повітрофлотський (біля
Авіаційного училища), на території скверу, біля обеліску
М.Островському

в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції
розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012
року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
17 ñåðïíÿ 2016 ð.
¹88(4858)

8

38 01025#215709#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Святошинський район, Брест#Литовське шосе, 375 м від
повороту на спортивний комплекс "Чайка"

39 01025#215685#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Святошинський район, Брест#Литовське шосе, 250 м від
повороту на спортивний комплекс "Чайка"

40 01023#215686#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 36 Святошинський район, просп. Леся Курбаса / вул.
Картвелішвілі

41 01023#215719#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Святошинський район, просп. Академіка Палладіна, на розі
з проспектом Перемоги (80 м від виїзду з вулиці Феодори
Пушиної)

42 01025#215683#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Деснянський район, вул. Братиславська, 150 м за АЗС

43 01005#214372#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,4436 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

44 01113#214783#111 ФО#П Гребенюк Євген Васильович Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,98 Печерський район, вул. Інститутська, 22/7

45 011 13#215381#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

46 01113#215379#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

47 01113#215378#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

48 01113#215386#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

49 01113#215390#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

50 01113#215394#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

51 01113#215380#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

52 01025#215396#111 ФО#П Лапін Денис Олександрович Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,44 Шевченківський район, вул. Саксаганського, 112#а

53 01025#215387#111 СПД Ковальчук Олександр Станіславович Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Деснянський район, вул. Гната Хоткевича
(Червоногвардійська) / просп. Юрія Гагаріна

54 01309#215429#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, Столичне шосе, (23#й км)

55 01309#215433#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Шевченківський район, вул. В’ячеслава Чорновола / 
вул. Маршала Рибалка 

56 01309#215436#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, Столичне шосе, поворот до санаторію
"Жовтень"

57 01030#214808#111 ФО#П Ковальова Юлія Анатоліївна Електронне табло, рядок, що біжить, на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1 Шевченківський район, вул. Деревлянська, 2#6

58 01040#214698#111 ТОВ "СавВАТС" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 2,16 Солом'янський район, вул. Преображенська (Клименка
Івана), 37

59 01309#000214803#111 ТОВ "В.М." Тимчасова виносна спеціальна конструкція 2,08 Печерський район, вул. Івана Мазепи, 4/6 (магазин СЦ
"Патрон Сервіс")

60 01115#000214255#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1 Солом'янський район, бульв. Чоколівський, 40

61 01115#000214252#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,8582 Солом'янський район, бульв. Чоколівський, 40

62 01115#000214258#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,024 Солом'янський район, бульв. Чоколівський, 40

63 01115#000214260#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,2184 Солом'янський район, бульв. Чоколівський, 40

64 01115#000214263#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,022 Солом'янський район, бульв. Чоколівський, 40

65 01115#000214265#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,784 Солом'янський район, бульв. Чоколівський, 40

66 01115#000214272#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,1107 Голосіївський район, просп. Голосіївський (40#річчя
Жовтня), 40

67 01115#000214275# 111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,125 Голосіївський район, проси. Голосіївський (40#рінчя
Жовтня), 126

68 01 115#000214278#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,1107 Голосіївський район, просп. Голосіївський (40#річчя
Жовтня), 126

69 01115#000214281#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,44 Голосіївський район, просп. Голосіївський (40#річчя
Жовтня), 126

70 01113#000214860#111 ФО#П Селюкова Ганна Сергіївна Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3,5047 Печерський район, вул. Басейна, 13

71 01309#215440#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, просп. академіка Глушкова (НВЦ)

72 01309#215443#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, Столичне шосе / вул. Академіка
Забалотного, в напрямку центру

73 01309#215447#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, Столичне шосе, 650 м від проспекту
Науки, ліворуч

74 01025#214511#111 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 9,063 Дарницький район, просп. Петра Григоренка, 28

75 01025#214510#111 Фізична особа#підприємець ПИХУНІНА ЛЮДМИЛА
ВІТАЛІЇВНА

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3,78 Голосіївський район, вул. Антоновича (Горького), 38#а

76 01040#214809#111 ПТ "Ломбард 24" ТОВ "Афінаж ЛТД" і Компанія Банер, панно на фасаді будинку (будівлі),
споруди

8,418 Дарницький район, просп. Юрія Гагаріна, 15

77 01113#214781#111 ФО#П Гребенюк Євген Васильович Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,885 Печерський район, вул. Інститутська, 22/7

78 01113#214784#111 ТОВ "ПХ ГРУП" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,98 Подільський район, Контрактова площа, 2/1

79 01005#000214140#111 ТОВ "Кінг Авто" Банер, панно на фасаді будинку (будівлі),
споруди

197,65 Святошинський район, Кільцева дорога, 15#а

80 01005#000214087# 111 ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 43,1997 Солом'янський район, вул. Миколи Амосова, 12

81 01005#000214088# 111 ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 35,481 Солом'янський район, вул. Миколи Амосова, 12

82 01113#000214117# 111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОРТМАСТЕР # УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 63,0144 Дарницький район, просп. Миколи Бажана, 14#а

83 01113#000214115# 111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОРТМАСТЕР # УКРАЇНА"

Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 88,3804 Дарницький район, просп. Миколи Бажана, 14#а

84 01113#000214086# 111 Ангеловська Ольга Сергіївна Електронне табло, "рядок, що біжить", на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2,816 Подільський район, вул. Верхній Вал, 18

85 01 104#000214073# 111 Платонова Олександра Олександрівна Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 4,95 Дніпровський район, Харківське шосе, 12

86 01062#000214311# 111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фоззі# Фуд" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 31,68 Оболонський район, вул. Маршала Малиновського, 5

87 01057#000214279# 111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,7 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

88 01057#000214276# 111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,7 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а
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89 01057#000214273#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС — ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,49 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а 

90 01057#000214269#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС — ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,49 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

91 01057#000214267#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС — ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,82 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

92 01057#000214264#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС — ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,9802 Солом'янський район, просп. Космонавта Комарова, 30/28

93 01057#000214261#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС — ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,2432 Солом'янський район, просп. Космонавта Комарова, 30/28

94 01057#000214257#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС — ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,6311 Солом'янський район, просп. Космонавта Комарова, 30/28 

95 01065#000214270#111 ФО#П Корольов Олексій Володиморович Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 2,4833 Шевченківський район, вул. Бориса Грінченка, 4

96 01309#215452#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, вул. Академіка Заболотного, напроти
авторинку

97 01309#215458#111 'Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, на розі з
Оболонським проспектом

98 01309#215462#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Деснянський район, просп. Володимира Маяковського,
13/14/ вул. Теодора Драйзера

99 01309#215468#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Подільський район, просп. Свободи / просп. Василя
Порика, розподільча трикутна клумба напроти буд. № 26 по
проспекту Свободи

100 01062#215454#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, Столичне шосе, напроти зупинки
"Конча Заспа"

101 01062#215428#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, просп. Московський, 6, перед АЗС
"ТНК"

102 01062#215435#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Солом'янський район, вул. Івана Федорова, напроти буд. 32

103 01062#215445#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Шевченківський район, вул. Дегтярівська, на перетині з
вулицею Миколи Шпака

104 01062#215453#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, просп. Миколи Бажана / вул.
Ревуцького

105 01023#215459#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, Дніпровська набережна / вул. Княжий
Затон (розподілювач)

106 01023#215449#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Дарницький район, просп. Миколи Бажана, станція метро
"Осокорки", 100 м за АЗС

107 01023#215423#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, вул. Княжий Затон, 17#19

108 01023#215432#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, вул. Княжий Затон, 7, напроти

109 01023#215438#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, Дніпровська набережна, 200 м до
повороту на вулицю Причальну

110 01023#215442#111 Т овариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дніпровський район, Харківське шосе, 12

1 1 1 01023#215463#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Голосіївський район, Столичне шосе/ просп. Науки

1 12 01023#215471#111 Т овариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, Столичне шосе / вул. Любомирська

113 01014#215455#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, просп. Академіка Глушкова, з'їзд на
Кільцеву дорогу

1 14 01014#215427#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Шевченківський район, вул. Борщагівська, перехрестя з
проспектом Повітрофлотським

115 01014#215450#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Деснянський район, вул. Братиславська, 250 м за АЗС

116 01023#215425#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, вул. Богатирська, 300 м до перехрестя
з вулицею Маршала Тимошенка

1 17 01014#215446#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дніпровський район, просп. Броварський, перетин з
залізничним полотном, за АЗС

1 18 01014#215431#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, вул. Маршала Малиновського,
напроти буд. № 13

1 19 01014#215434#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Святошинський район, Брест#Литовське шосе, 400 м за
зупинкою "Катеринівка"

120 01014#215437#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Святошинський район, просп. Перемоги / просп. Академіка
Палладіна

121 01014#215441#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агенство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Солом'янський район, вул. Ернста, 10

122 01309#214403#111 ФО#П Волкова Ольга Олександрівна Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,228 Шевченківський район, вул. Павлівська, 26/41

123 01309#214663#111 ПАТ "Золоті ворота" Прапор, прапорець, парасоля, намет, який
використовується як рекламоносій понад 5 кв.м

6 Голосіївський район, вул. Золоті Джерела, 2/1

124 01309#214667#111 ПАТ "Золоті ворота" ГІранор, прапорець, парасоля, намет, який
використовується як рекламоносій понад 5 кв.м

6 Голосіївський район, вул. Золоті Джерела, 2/1

125 01113#214684#111 ТОВ "АНЕЛОТТІ" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3,6 Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 2

126 01309#214666#111 ПАТ "Золоті ворота" Прапор, прапорець, парасоля, намет, який
використовується як рекламоносій монад 5 кв.м

6 Голосіївський район, вул. Золоті Джерела, 2/1

127 01040#214685#111 TOB "ВІ.АЙ.Пі. СЕРВІС ТРЕЙД" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3 Шевченківський район, вул. Білоруська, 10/18

128 01005#214988#111 ТОВ "Фармастор" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 4,98 Святошинський район, вул. Булгакова, 16

129 01030#215516#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АНО# ЛТД" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, Дніпровська набережна, 450 м до
перетину вул. Тальнівською

130 01030#215515#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АНО# ЛТД" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дніпровський район, просп. Генерала Ватутіна, виїзд з
вулиці Оноре де Бальзака

131 01030#215512#111 ТОВ "Атмосфер#А" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Солом'янський район, вул. Солом'янська, 28

132 01025#215277#111 TOB "РТМ — УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо (скролінг) 13,6476 Подільський район, вул. Верхній Вал/вул. Костянтинівська
(зелена зона розподілювача)

133 01025#215272#111 ТОВ "РТМ — УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Святошинський район, Брест#Литовське шосе, 17 км, ліворуч

134 01025#215283#111 ТОВ "РТМ — УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Святошинський район, Брест#Литовське шосе, 16 км + 790
м, праворуч

135 01014#215692#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, Столичне шосе, 22#й км

136 01023#215707#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, Столичне шосе, на розі з вулицею
Академіка Заболотного (поворот на Авторинок)

137 01023#215675#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, Столичне шосе / 55 м від повороту до
бази "Динамо", 18#й км

138 01023#215678#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 18 Голосіївський район, просп. Голосіївський (40#річчя
Жовтня) /вул. Полковника Потєхіна

139 01014#215713#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 36 Оболонський район, просп. Московський, станція метро
"Петрівка"
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140 01014#215704#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, просп. Московський, 11, перед
шляхопроводом

141 01014#215708#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, виїзд на
проспект Московський (на розподільчому трикутнику)

142 01023#215681#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 36 Оболонський район, вул. Лугова, 150 м від перехрестя з
вулицею Дегтярною

143 01023#215697#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 36 Печерський район, бульв. Дружби Народів, 32

144 01014#215734#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, просп. Миколи Бажана/ 400 м до
Південного мосту

145 01014#215676#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, просп. Миколи Бажана / 155 м від
виїзду з Дніпровської набережної

146 01014#215682#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, Харківська площа, на розі з вулицею
Світлою

147 01014#215687#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (скролінг) 6,8376 Подільський район, вул. Межигірська, 54

148 01113#215737#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Святошинський район, просп. Перемоги, 100м від буд. 
№ 139

149 01014#215688#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Подільський район, вул. Олени Теліги, на розі з вулицею
Короленківською

150 01014#215694#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Деснянський район, вул. Братиславська, 4

151 01014#215731#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Деснянський район, просп. Броварський (непарний бік,
станція метро "Лісова")

152 01104#215023#111 'Товариство з обмеженою відповідальністю "Саміт Моторз
Україна"

Румба, об'ємно#просторова конструкція, що
стоїть окремо

15,222 Оболонський район, просп. Московський, 24#6

153 01062#215069#111 ТОВ "ІСТЕРН#ГРУП" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3,8 Шевченківський район, вул. Прорізна, 10

154 01040#214967#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ # маркет" Лайтпостер на опорі освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,94 Дніпровський район, просп. Павла Тичини, 8

155 01040#214968#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ # маркет" Лайтпостер на опорі освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,94 Дніпровський район, просп. Павла Тичини / вул.
Березняківська, 10

15б |о 1040#214965#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ # маркет" Лайтпостер на опорі освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,94 Дніпровський район, просп. Павла Тичини, 15

157 01030#214981#111 ГОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Подільський район, вул. Синьоозерна, 1/52, навпроти

158 01030#214978#111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Святошинський район, вул. Берковецька, 68

159 01030#214977#111 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Святошинський район, вул. Берковецька

160 01030#214976#111 'ГОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, площа Либідська, на території
автостоянки

161 U1030#214971#111 TOB "Автолюкс експрес пошта" Банер, панно на фасаді будинку (будівлі),
споруди

16 Деснянський район, вул. Теодора Драйзера, 21#а

162 01030#214969#111 ТОВ "Автолюкс експрес пошта" Банер, панно на фасаді будинку (будівлі),
споруди

1,88 Деснянський район, вул. Теодора Драйзера, 21#а

163 01014#215079#111 ТОВ "Медична компанія Медікус" Електронне табло, рядок, що біжить, на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,759 Печерський район, вул. Панаса Мирного, 10

164 01005#214994#111 ТОВ "Фармастор" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 7,5 Оболонський район, вул. Вишгородська, 44

165 01115#000214250# 111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,12 Солом'янський район, бульв. Чоколівський, 40

166 01005#214365#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,7 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

167 01005#214366#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕІЮІО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,82 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

168 01005#214367#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,82 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

169 01005#214368#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,82 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

170 01005#214369#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,82 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

171 01113#215736#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш""

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дніпровський район, Харківське шосе, на розі з вулицею
Празькою

172 01023#215690#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Дніпровський район, просп. Генерала Ватутіна, на розі з вул.
Петра Вершигори (за шляхопроводом)

173 01025#215679#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дніпровський район, Харківське шосе, 8

174 01025#215674#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 18 Дніпровський район, просп. Визволителів / 60 м після
перехрестя з Броварським проспектом (з правої сторони)

175 01113#215711#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 72 Шевченківський район, просп. Перемоги, парк "Нивки"

176 01113#215701#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Шевченківський район, вул. Жилянська, 195 м до
Повітрофлотського мосту

177 01014#215718#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Солом'янський район, просп. Космонавта Комарова, 6

178 01023#215712#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Солом'янський район, просп. Валерія Лобановського
(Червонозоряний), 80

179 01023#215702#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 36 Солом'янський район, просп. Валерія Лобановського
(Червонозоряний), 51

180 01025#215276#111 ТОВ "РТМ # УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо (скролінг) 6,8238 Шевченківський район, вул. Дмитрівська, 2

181 01025#215275#111 ТОВ "РТМ # УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо (скролінг) 6,8238 Шевченківський район, вул. Дмитрівська, 1

182 01025#215273#111 ТОВ "РТМ # УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Голосіївський район, вул. Академіка Заболотного, 156/1,
навпроти центрального розподілювача

183 01025#215271#111 ТОВ "РТМ # УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Святошинський район, Брест#Литовське шосе, 16 км + 400
м, праворуч

184 01025#215270#111 TOB "РТМ # УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо (скролінг) 6,8238 Шевченківський район, вул. Тургенєвська, 16 / вул.
Бульварно#Кудрявська (Воровського)

185 01062#215249#111 СПД Ковальчук Олександр Станіславович Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дніпровський район, бульв. Верховної Ради, 22#а

186 01062#215252#111 СПД Ковальчук Олександр Станіславович Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Дніпровський район, просп. Генерала Ватутіна, 22

187 01062#215253#111 СПД Ковальчук Олександр Станіславович Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 72 Дніпровський район, просп. Броварський, перед
Новоросійською площею

188 01062#215255#111 СПД Ковальчук Олександр Станіславович Щит, що стої ть окремо (суцільний щит) 36 Дніпровський район, вул. Миропільська, 37 

189 01062#215256#111 СПД Ковальчук Олександр Станіславович Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дніпровський район, вул. Курнатовського, 32 / вул. Миколи
Кибальчича

190 01062#215257#111 СПД Ковальчук Олександр Станіславович Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Дніпровський район, бульв. Перова, 34/2 / вул. Сулеймана
Стальського
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191 01062#215258#111 СПД Ковальчук Олександр Станіславович Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, вул. Декабристів, 12#37

192 01062#215188#111 ГОВ "Компанія "Веста#1" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 36 Солом'янський район, просп. Космонавта Комарова, 46

193 01062#215190#111 ГОВ "Компанія "Веста#1" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 36 Солом'янський район, просп. Космонавта Комарова, 46

194 01104#215597#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, Нова Кільцева дорога, 2,5 км від посту
ДАЇ, ел. опора № 53

195 01104#215586#111 Товариство з обмеженою відповідальні по "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Святошинський район, Брест#Литовське шосе, 300 м за
зупинкою "Катеринівка"

196 01005#214370#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "
ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,82 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

197 01005#214371#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "
ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,82 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

198 01005#214373#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,82 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

199 01005#214374#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,82 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

200 01005#214375#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС#ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,82 Солом'янський район, вул. Гарматна, 39#а

201 01005#214376#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,4594 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

202 01005#214377#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,4848 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

203 01005#214378#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,3078 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

204 01005#214379#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,3044 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

205 01005#214380#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС#ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,4114 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

206 01005#214382#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 1 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

207 01005#214385#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 1 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

208 01005#214388#111 ТОВАРИСТВО 3 ОЬМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС#ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,7546 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

209 01005#214389#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,7546 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

210 01005#214391#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС#ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,7628 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

211 01005#214393#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,7628 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

212 01005#214396#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,7628 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

213 01309#214418#111 ТОВ "ЮНІВЕРСУМ#2000" Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі)
(беклайт)

1,9836 Шевченківський район, вул. Богдана Хмельницького, 2/38

214 01309#214419#111 ТОВ "ЮНІВЕРСУМ#2000" Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі)
(беклайт)

1,9836 Печерський район, вул. Хрещатик, 29/1

215 01309#214420#111 ТОВ "ЮНІВЕРСУМ#2000" Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі)
(беклайт)

1,9836 Печерський район, вул. Хрещатик, 7/11

216 01309#000214421# 111 ТОВ "ЮНІВЕРСУМ#2000" Лайтпостер на фасаді буднику (будівлі)
(беклайт)

1,9836 Печерський район, вул. Хрещатик, 19

217 01309#214422#111 ТОВ "ЮНІВЕРСУМ#2000" Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі)
(беклайт)

1,9836 Печерський район, вул. Хрещатик, 1/2

218 01113#215395#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

219 01104#215582#111 Товариство з обмеженою відповідальнії; по "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Солом'янський район, просп. Повітрофлотський, 1, на розі з
вулицею Стадіонною

220 01104#215578#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 6,8376 Шевченківський район, вул. Нижній Вал, 7

221 01020#215574#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 24 Дніпровський район, просп. Броварський, станція метро
"Лівобережна" (біля паркану будівництва по вул.
Луначарського, 2)

222 01030#215610#111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Дарницький район, вул. Ревуцького, 42#в, навпроти

223 01030#215609#111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дарницький район, вул. Олександра Мишуги, 3#в 

224 01030#215608#111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Дніпровський район, Дніпровська набережна, 13#а, біля АЗС
"ТНК"

225 01113#215385#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

226 01062#215552#111 ФО#П Макієвський Борис Анатолійович Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,512 Дніпровський район, вул. Хоткевича Гната
(Червоногвардійська), 8, офіс 202

227 01062#215554#111 ФО#П Потьомкіна Тетяна Сергіївна Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 2,286 Солом'янський район, просп. Повітрофлотський, 16

228 01062#215555#111 ФО#П Потьомкіна Тетяна Сергіївна Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 2,286 Солом'янський район, просп. Повітрофлотський, 16

229 01062#215550#111 ФО#П Катеринин Михайло Михайлович Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 27 Солом'янський район, вул. Солом'янська, 15#а

230 01065#215072#111 ДП "Ізюмінка" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 7,5166 Деснянський район, вул. Попудренка, 65

231 01113#215382#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

232 01113#215388#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

233 01030#215605#111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Солом'янський район, вул. Юліуса Фучика, 19, навпроти

234 01062#215248#111 СПД Ковальчук Олександр Станіславович Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Дніпровський район, бульв. Перова / вул. Сулеймана
Стальського (навпроти буд. №34/2 по бульвару Перова)

235 01062#216138#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (скролінг) 8,36 Голосіївський район, вул. Антоновича (Горького), 54, за
парканом трамвайного депо

236 01062#216135#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Солом'янський район, вул. Солом'янська, 5

237 01115#000214268# 111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,295 Солом'янський район, бульв. Чоколівський, 40

238 01057#000214251# 111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,7727 Солом'янський район, просп. Космонавта Комарова, 30/28

239 01005#214381#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАПІРУС # ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,2776 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 15

240 01005#214525#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ГАЛЕРЕЯ#АЛЕКС"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3,9 Шевченківськ й район, вул. Січових Стрільців (Артема),
58/2

241 01030#214804#111 ПАТ "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,48 Шевченківський район, вул. Михайлівська, 21

242 01113#215389#111 ПрАТ "Термінал#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, парковані 8 Оболонський район, вул. Резервна,8

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про відмову у наданні дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 655 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 реклами
в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції

розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012
року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Відмовити�
�наданні�дозволів�на�розміщення

зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження�
��іль�ості�118�дозволів.

2.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о

розпорядження�по�ласти�па�заст
пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов'яз�ів.�
Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.08.2016�№�655

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, яким відмовлено у наданні

№ № дозвільної справи Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування рекламного засобу

І 01030#215370#111 ФО#П Стешенко Вячеслав Олександрович Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Солом'янський район, Кільцева дорога, з'їзд на вул.
Шевченка

2 01030#215593#111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Оболонський район, вул. Вишгородська, 56

3 01005#216014#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

4 01030#216247#111 ФО#П Калинюк Лариса Володимирівна Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 2,42 Голосіївський район, вул. Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 38#а

5 01065#215476#111 ТОВ "СВ АУ'ГДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 14,4606 Голосіївський район, вул. Казимира Малевича (вул.
Боженка) / вул. Антоновича (вул. Горького), 108 

6 01065#215473#111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 13

7 01065#215464#111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 14,4606 Голосіївський район, вул. Казимира Малевича (вул.
Боженка), 47

8 01065#215430#111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 14,4606 Шевченківський район, вул. Січових Стрільців (вул.
Артема), 27

9 01065#215481#111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 7,2303 Голосіївський район, вул. Миколи Грінченка , 15 м до
перехрестя з провулком Руслана Лужевського

10 01065#215478#111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 14,4606 Солом'янський район, вул. Солом'янська, 4

11 01025#215507#111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Голосіївський район, просп. Науки, 5, автостоянка

12 01025#215504#111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Шевченківський район, вул. Академіка Щусєва, 35#а

13 01025#215502#111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 27

14 01025#215501#111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, напроти
Суднобудівельного технікуму

15 01025#215499#111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, на
розподільчій смузі, 21 м від розв'язки з вул. Маршала
Малиновського

16 01025#215496#111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 73,2 Оболонський район, просп. Оболонський, на дільниці між
Кирилівським та Йорданським озерами (на розподілювачі,
між електроопорами №№ 41 та 43)

17 01025#215493#11 1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 73,2 Оболонський район, просп. Оболонський, на дільниці між
Кирилівським та Йорданським озерами (на розподілювачі,
між електроопорами №№ 23 та 25)

18 01025#215397#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Алего" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Оболонський район, просп. Оболонський, 7

19 01025#215281#111 ТОВ "РТМ # УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Голосіївський район, Кільцева дорога / вул. Василя Касіяна,
на розподілювачі

20 01023#216548#111 Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

6,096 Солом'янський район, вул. Вадима Гетьмана, 8/26

21 01023#216550#111 Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

6,096 Солом'янський район, вул. Вадима Гетьмана, 8/26

22 01023#216551#111 Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

6,096 Солом'янський район, вул. Вадима Гетьмана, 8/26

23 01309#214742#111 ТОВ "Європа Арм Спорт" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,805 Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 19

24 01030#215413#111 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДОПОМОГА ПЛЮС" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 9,2365 Шевченківський район, вул. Данила Щербаківського, 52

25 01065#215187#111 ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 7,0416 Дарницький район, вул. Анни Ахматової, 16#а

26 01113#215210#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ # маркет" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 4 Дніпровський район, вул. Андрія Малишка, 25/1

27 01 104#215592#1 1 1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит на фасаді будинку (суцільний щит) 18 Шевченківський район, вул. Старовокзальна, 24

28 01113#215211#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ # маркет" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 2,25 Дніпровський район, вул. Андрія Малишка, 25/1

29 01113#215212#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ # маркет" Щит на фасаді будинку (суцільний щит) 18 Дніпровський район, вул. Андрія Малишка, 25/1

30 01113#215214#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "А'ГБ # маркет" Щит на фасаді будинку (суцільний щит) 18 Дніпровський район, вул. Андрія Малишка, 25/1

31 01113#215215#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ # маркет" Щит на фасаді будинку (суцільний щит) 18 Дніпровський район, вул. Андрія Малишка, 25/1

32 01062#215557#111 ТОВ "Гама#Україна" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруди 8 Дніпровський район, просп. Визволителів, 1

33 01030#216025#111 ДП "ШЮКО УКРАЇНА" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,1599 Печерський район, вул. Лейпцизька, 15#а

34 01030#216023#111 ДГІ "ШЮКО УКРАЇНА" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,1599 Печерський район, вул. Лейпцизька, 15#а

35 01030#216022#111 ДП "ШЮКО УКРАЇНА" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,1599 Печерський район, вул. Лейпцизька, 15#а

36 01030#216019#111 ДП "ШЮКО УКРАЇНА" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,1599 Печерський район, вул. Лейпцизька, 15#а

37 01030#216018#111 ДП "ШЮКО УКРАЇНА" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,1599 Печерський район, вул. Лейпцизька, 15#а

38 01030#216015#111 ДП "ШЮКО УКРАЇНА" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,1599 Печерський район, вул. Лейпцизька, 15#а

39 01030#216013#111 ДП "ШЮКО УКРАЇНА" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,1599 Печерський район, вул. Лейпцизька, 15#а

40 01030#216028#111 ДП "ШЮКО УКРАЇНА" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 2,1599 Печерський район, вул. Лейпцизька, 15#а
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41 01025#216456#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ # маркет" Щит на фасаді будинку (суцільний щит) 18 Солом'янський район, вул. Преображенська (Клименка
Івана), 27

42 01025#216457#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ # маркет" Щит на фасаді будинку (суцільний щит) 18 Солом'янський район, вул. Преображенська (Клименка
Івана), 27

43 01025#216460#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ # маркет" Щит на фасаді будинку (суцільний щит) 18 Солом'янський район, вул. Преображенська (Клименка
Івана), 27

44 01005#216342#111 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3,192 Шевченківський район, вул. Полтавська, 10, зі сторони вул.
Дмитрівської, 75

45 01025#216461#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ # маркет" Щит на фасаді будинку (суцільний щит) 18 Солом'янський район, вул. Преображенська (Клименка
Івана), 27

46 01062#216528#111 ТОВ "Компанія "Веста#1" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 36 Солом'янський район, просп. Космонавта Комарова, 46

47 01062#216526#111 ТОВ "Компанія "Веста#1" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді 36 Солом'янський район, просп. Космонавта Комарова, 46

48 01113#215393#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

49 01113#216238#111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОРТДЕЛЮКС"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 15 Солом'янський район, вул. Борщагівська, 173/187

50 01038#216234#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

51 01038#216235#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

52 01038#216233#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

53 01038#216232#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

54 01113#215391#111 ПрАТ "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

55 01113#215392#111 ПрAT "ТЕРМІНАЛ#М" Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані 8 Оболонський район, вул. Резервна, 8

56 01030#215508#111 Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" Тимчасова виносна спеціальна конструкція 1,158 Дарницький район, Харківське шосе, 2#а

57 01030#215448#111 ТОВ "Концерн Європа" Банер, панно на фасаді будинку (будівлі),
споруди

70 Голосіївський район, Столичне шосе, 101

58 01030#215417#111 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Тумба, об'смно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

11,189 Дніпровський район, вул. Ованеса Туманяна, перехрестя з
вул. Євгена Сверстюка (вул. Марини Раскової)

59 01025#215274#111 ТОВ "РТМ # УКРАЇНА" Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі(беклайт) 4,32 Подільський район, Контрактова площа, 4

60 01030#215559#111 "Ломбард УМКВ і КОМПАНІЯ" ПТ Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 2,7 Святошинський район, просп. Перемоги, 108/1

61 01113#216662#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 4,6375 Святошинський район, вул. Феодори Пушиної, 23/25

62 01113#216648#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 1,62 Святошинський район, просп. Перемоги, 75/2

63 01065#216128#111 ТОВ "СТОМІТ" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 9,366 Шевченківський район, вул. Софійська, 14

64 01062#216136#111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо (призматрон) 36 Дарницький район, Дніпровська набережна / вул. Княжий
Затон, перед СТО "Опель"

65 01062#216089#111 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 27,99 Дарницький район, вул. Архітектора Вербицького, 1

66 01062#216090#111 ТОВ "Сушия" Конструкції на даху будинку (будівлі), споруди 17,451 Дарницький район, вул. Архітектора Вербицького, 1

67 01014#216116#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

15 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

68 01014#216117#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

69 01014#216119#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

70 01014#216120#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

71 01014#216121#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

72 01005#216112#111 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 6,7199 Печерський район, вул. Суворова, 4/6

73 01062#216223#111 ТОВ "ЗЕНІТ С" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,785 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 4, корпус 6 

74 01038#216224#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

75 01113#216647#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 13,5 Оболонський район, просп. Оболонський, 15

76 01323#216637#111 ТОВ "АКВАТЕКГРУП" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 6 Подільський район, вул. Набережно#Хрещатицька, 10

77 01113#216670#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3,42 Оболонський район, вул. Героїв Дніпра, 31#б, літ. А

78 01113#216668#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,98 Голосіївський район, вул. Льва Толстого, 23

79 01113#216666#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,98 Голосіївський район, вул. Академіка Глушкова, 31#а

80 01113#216660#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 4,6375 Святошинський район, вул. Феодори Пушиної, 23/25

81 01113#216661#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,98 Святошинський район, вул. Феодори Пушиної, 23/25

82 01113#216663#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 5,88 Печерський район, Кловський узвіз, 12 

83 01113#216665#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 4,655 Голосіївський район, просп. Академіка Глушкова, 31#а

84 01113#216646#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 1,62 Оболонський район, просп. Оболонський, 15

85 01113#216651#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 7,47 Оболонський район, вул. Маршала Малиновського, 9#а

86 01113#216650#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,72 Оболонський район, вул. Маршала Малиновського, 9#а

87 01113#216649#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 5,346 Святошинський район, просп. Перемоги, 75/2

88 01113#216645#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 1,62 Подільський район, вул. Юрківська, 2#6/32

89 01104#216047#111 Повне Товариство "НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД" Богдан Ю.М. і
компанія"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 15 Оболонський район, просп. Оболонський, 49

90 01104#216048#111 Повне Товариство "НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД" Богдан Ю.М. і
компанія"

Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3 Деснянський район, просп. Володимира Маяковського, 26

91 01113#216644#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 12,078 Подільський район, вул. Юрківська, 2#6/32
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92 01113#216667#111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 9,73 Голосіївський район, вул. Льва Толстого, 23

93 01113#216407#111 ПП "Стоматологічна клініка "Маранта" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 4 Оболонський район, вул. Героїв Дніпра, 67

94 01030#216405#111 Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,6 Дніпровський район, вул. Митрополита Андрея
Шептицького (вул. Луначарського), 10

95 01065#216324#111 ПрАТ "Український Бекон" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 6,6 Печерський район, вул. Панаса Мирного, 10

96 01065#216355#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

97 01065#216356#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

98 01065#216357#111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно# просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств=боржників із виплати заробітної плати в місті Києві  на 01.07.2016

№ п/п
Найменування  підприємства,

установи, організації та
підпорядкування

Частка
держави у
статутному

фонді
підприємства

Ознака
активності

Сума заборгованості із заробітної плати  (млн грн ) станом на: 

01.01.2015 01.12.2015 01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016

1 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВО#ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
"КВАНТ" ДК"Укроборонпром"   

100% активне 4,2 11,9 13,3 13,6 14,2 11,8 10,9 11,3 8,9

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАФТОХІМПРОЕКТ"

# активне 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 3,9 4,3 5,0

3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ"
Мінрегіонбуд                                                    

100% активне 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

4 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО#ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ"
ДК"Укроборонпром"

100% активне 1,7 5,8 4,1 4,3 4,6 4,7 5,0 4,1 4,4

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВІАКОМПАНІЯ
"МАРС РК"                                                          

# неактивне 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

6 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ#УКРАЇНА" # активне 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,3

7 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ ОБ`ЄКТІВ ГАЗОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРГАЗПРОЕКТ"        

# активне 0,0 3,1 2,2 2,6 2,6 2,2 2,5 2,9 3,2

8 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА
ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"
ДК"Укроборонпром"                                      

100% в стадії
банкрутства 1,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1

9 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
НАУКОВО#ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
"БУРАН"  ДК"Укроборонпром"                    

100% активне 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ГРУП ДФ
ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН"                                

# активне 0,0 0,0 0,0 7,9 16,6 13,5 13,8 10,6 3,1

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати 

в м. Києві згідно статистичних даних станом на 01 липня 2016 року

З�ідно�статистичних�даних�на�01.07.2016�бор��із�виплати�заробітної�плати�по�міст
�с�лав�81,5

млн��рн,�що�на�6%�або�на�5,2�млн��рн�менше�
�порівнянні�до�попередньо�о�місяця�та�на�8,7%

або�на�6,5�млн��рн�більше�
�порівнянні�до�почат�
�2016�ро�
.

Із�в�азаної�с
ми�бор�
�83,4%�або�68�млн��рн�припадало�на�е�ономічно�а�тивні�підприємства;

7,3%�або�6,0�млн��рн —�на�підприємства�відносно�я�их�реалізов
ються�процед
ри�бан�р
тства,

решта�9,3%�(майже�7,6�млн��рн) —�на�е�ономічно�неа�тивні�підприємства.

Незадовільний�стан�по�ашення�забор�ованості�із�виплати�заробітної�плати�на�державних�під-

приємствах�міста,�я�і�належать�до�сфери�
правління�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�не-

�ативно�впливає�на�за�альн
�сит
ацію�по�с�ороченню�забор�ованості�із�заробітної�плати.

Та�,�за�статистичними�даними�станом�на�01.07.2016�забор�ованість�із�виплати�заробітної

плати�на�підприємствах�державно�о�се�тор
�е�ономі�и�с�лала�45,9�млн��рн�або�понад�56,3%

від�за�альної�с
ми�забор�ованості�по�міст
.

Серед�державних,�найбільшими�боржни�ами�залишаються�підприємства,�я�і:�входять�до�с�ла-

д
�ДК�«У�роборонпром» —�24,5�млн��рн�(ДП�НДІ�«Квант» —�8,9�млн��рн;�ДП�КНДІ��ідроприладів —

4,4�млн��рн;�ДП�«У�раїнсь�а�авіаційна�транспортна��омпанія» —�3,1�млн��рн;�ДПКДЗ�«Б
ревісни�» —

2,8�млн��рн;�ДП�НДІ�«Б
ран» —�3,1�млн��рн;�ДП�«НДІ�наві�ації�і�
правління» —�2,0�млн��рн�тощо);

знаходяться�
�сфері�
правління�Мінре�іонб
д
 —�9,2�млн��рн�(ДП�ПІ�«У�рметрот
нельпрое�т» —

4,7�млн��рн;�ДП�«Київдіпротранс» —�2,3�млн��рн;�У�раїнсь�ий�державний�на
�ово-дослідний�та�про-

е�тний�інстит
т�«У�рНДІпрое�треставрація» —�1,0�млн��рн;�Зональний�на
�ово-дослідний�і�прое�т-

ний�інстит
т�по�цивільном
�б
дівництв
 —�ПАТ�«КИЇВЗНДІЕП» —�0,8�млн��рн�тощо);�Міністерства

е�оло�ії�та�природних�рес
рсів�У�раїни —�2,2�млн��рн�(ДП�«Держе�оінвест»�— 2,2�млн��рн);�Мініс-

терства�е�ономічно�о�розвит�
�і�тор�івлі�У�раїни —�2,1�млн��рн�(Державна�на
�ово-виробнича��ор-

порація�«Київсь�ий�інстит
т�автомати�и»�— 1,3�млн��рн,�ДП�«Інстит
т�під�отов�и��адрів�промисло-

вості» —�0,6�млн��рн�тощо);�Фонд
�державно�о�майна�У�раїни —�1,5�млн��рн�(ДАК�«Національна

мережа�а
�ціонних�центрів» —�1,2�млн��рн�тощо).

Основна�причина�наявності�бор�
�на�державних�підприємствах�міста —�це�бра��обі�ових��ош-

тів�через�відс
тність�державних�замовлень�на�їх�прод
�цію;�несвоєчасні�розрах
н�и�замовни-

�ів�за�ви�онані�роботи�(надані�посл
�и).

Серед�підприємств-боржни�ів�із�заробітної�плати�недержавно�о�се�тор
,�найбільший�обся�

забор�ованості�с�лався�на:�ТОВ�«Нафтохімпрое�т» —�5,0�млн��рн;�ТОВ�Авіа�омпанія�«Марс» —

3,4�млн��рн;�ПАТ�«Бан��Петро�оммерц-У�раїна» —�3,3�млн��рн;�ПАТ�«У�раїнсь�ий�інстит
т�по

прое�т
ванню�об’є�тів��азової�промисловості» —�3,2�млн��рн;�ТОВ�«ГРУП�ДФ�Інтернешнл�Ю�-

рейн» —�3,1�млн��рн;�ПАТ�«Бан��національної�інвестиції» —�2,3�млн��рн;�ПАТ�«Фідобан�» —�2,0

млн��рн;�ТОВ�«Центршляхб
д» —�1,7�млн��рн�тощо.

Основна�причина�бор�
�на�підприємствах-боржни�ах�приватно�о�се�тор
�— бра��обі�ових

�оштів�
�зв’яз�
�з�несвоєчасними�розрах
н�ами�замовни�ів�за�ви�онані�роботи�(надані�посл
-

�и),�різ�е�зменшення�обся�ів�замовлень�або�вза�алі�їх�відс
тність.

По�всіх�підприємствах-боржни�ах�проводиться�аналіз�причин�вини�нення�забор�ованості�із

заробітної�плати,�за�рез
льтатами�я�о�о�інформаційні�довід�и�надсилаються�до��онтролюючих

та�правоохоронних�ор�анів,�власни�ів�підприємств�або�
повноваженим�ними�ор�анам�для�вжит-

тя�відповідних�заходів�реа�
вання�та�притя�нення��ерівни�ів�до�відповідальності�з�ідно�з�вимо-

�ами�чинно�о�за�онодавства.

З��ерівни�ами�підприємств-боржни�ів�проводиться�робота�щодо�с�орочення�непрод
�тив-

них�витрат�та�оптимізації�стр
�т
ри�підприємств,�а�тивізації�здійснення�претензійно-позовної�ді-

яльності,�пов’язаної�зі�стя�ненням�дебіторсь�ої�забор�ованості�та�спрям
вання�отриманих��ош-

тів�на�по�ашення�бор�ів�із�заробітної�плати,�с�ладання��рафі�ів�по�ашення�забор�ованості�із�за-

робітної�плати�в�най�оротші�терміни,�з�
рах
ванням�фінансово-е�ономічних�можливостей�під-

приємств�та�забезпечення�їх�ви�онання.

Питання�стан
�по�ашення�забор�ованості�із�заробітної�плати�щомісячно�роз�лядається�на�за-

сіданнях�районних�
�м.�Києві�тимчасових��омісій�з�питань�по�ашення�забор�ованості�із�заробіт-

ної�плати�(�рошово�о�забезпечення),�пенсій,�стипендій�та�інших�соціальних�виплат.

За�рез
льтатами�засідань�приймаються�відповідні�рішення�та�пропозиції�щодо�визначення

шляхів,�механізмів�і�способів�вирішення�проблемних�питань�по�ашення�на�підприємствах�за-

бор�ованості�із�заробітної�плати�в�най�оротші�терміни�та�недоп
щення�їх�вини�нення�
�подаль-

шом
.

Протя�ом�січня-липня�2016�ро�
�проведено�83�засідань�та�их��омісій�(
�т.�ч.�
�липні —�13�за-

сідань),�на�я�их�засл
хано�465��ерівни�ів�підприємств-�боржни�ів,�всіх�їх�попереджено�про�від-

повідальність�за�пор
шення�за�онодавства�про�працю�та�оплат
�праці.

За�інформацією�Головно�о�
правління�Держпраці�
�Київсь�ій�області�за�січень-липень�2016

ро�
�проведено�88�перевіро��підприємств-боржни�ів�із�виплати�заробітної�плати.

За�рез
льтатами�перевіро��внесено�67�приписи,�с�ладено�51�прото�ол,�я�і�направлені�до

районних�с
дів�м.�Києва,�та�ож�за�рез
льтатами�повторних�перевіро��с�ладено�27�прото�олів

та�внесено�27�постанов�за�ст.�188-6�КУпАП,�матеріали�41�перевіро��направлено�до�правоохо-

ронних�ор�анів�за�озна�ами�ст.�175�та�172�Кримінально�о��оде�с
�У�раїни,�внесено�72�подань

про�притя�нення�до�дисциплінарної�відповідальності�винних�посадових�осіб.

З�ідно�оперативних�даних�протя�ом�липня�2016�ро�
�підприємствами�міста,�я�і�за�даними

ор�анів�державної�статисти�и�на�01.07.2016�значились�в�перелі�
�боржни�ів,�б
ло�виплачено�4,8

млн��рн�забор�ованої�заробітної�плати�(за�травень�2016�ро�
�та�попередні�періоди).

Всьо�о�ж,�завдя�и�вжитим�спільним�заходам,�протя�ом�січня —�липня�2016�ро�
�підприєм-

ствами-боржни�ами�міста�б
ло�виплачено�41,4�млн��рн�забор�ованої�заробітної�плати.

Питання�забезпечення�своєчасної�виплати�заробітної�плати�на�підприємствах�міста�та�вирі-

шення�проблеми�забор�ованості�з�її�виплати�знаходяться�на�постійном
��онтролі.

За�інчення	в	настпном	номері
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³î-
í³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 478,0 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóë. Ïåðîâà, 2/1, ë³ò. "À"

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 478,0 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, áóë. Ïåðîâà, 2/1, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 51) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 478,0 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 3 609 900 (òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò)
ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 721 980 (ñ³ìñîò äâàäöÿòü îäíà òèñÿ÷à äåâ'ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 4 331 880 (÷îòèðè ì³ëüéîíè òðèñòà òðèäöÿòü
îäíà òèñÿ÷à â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 433 188,00 ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçà-
ö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà
ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàäáàâêè 10 % ïî÷àò-
êîâî¿ ö³íè.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëà-
òèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó
ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 14 âåðåñíÿ 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà
á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
04060, ì. Êè¿â. âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïî-
íåä³ëîê-÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³ä-
íÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâå-
äåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðà-
õóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ"Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756,
îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 433 188,00 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àò-
êîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ "Óêð-
ñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà
á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóë. Ïåðîâà,
2/1, ë³ò. "À".

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè-
÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64,
(044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

Óìîâè êîíêóðñó

íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïåðåäàíîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Àäðåñà: âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 53

Ïëîùà: 28,00 êâ. ì

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó

Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óï-

ðàâë³ííÿ çà:

Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2" Ãîëîñ³¿â-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 53, ì. Êè¿â, 03039, òåë. (044) 524-53-02; ôàêñ. (044) 524-53-04)

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ

- ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäÿòü ãîñïî-

äàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè (îôòàëüìîëîã³ÿ) (10%);

- ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè (12%).

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè

- 5 120,00 ãðèâåíü áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü (ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè);

- 4 266,67 ãðèâåíü áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü (ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà îñ-

íîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè (îôòàëüìîëîã³ÿ).

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ

ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè (ñòà-

íîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó)

10 240,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) — ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè;

8 533, 34 ãðí (áåç ÏÄÂ) — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñ-

íîñò³ ³ ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè (îôòàëüìîëîã³ÿ).

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ

ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2" Ãîëîñ³¿â-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 53, ì. Êè¿â, 03039, òåë. (044) 524-53-02; ôàêñ. (044) 524-53-04)

ð/ð 2600401528105 ó â³ää³ëåíí³ âóë. Êóòóçîâà, 2 ÏÀÒ "Êðåäîáàíê" â ì. Êèºâ³ ÌÔÎ 325365

ªÄÐÏÎÓ 38945128

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÑÍßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà — 2 ðîêè 364 äí³.
Ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêî-

âî ïîâèíåí ïîäàòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì.

Óìîâè êîíêóðñó:
- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç

Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî
íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó. Îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíèõ ïðî-
ïîçèö³é ïåðåìîæöÿ;

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ³íøîãî ñóá'ºêòà

íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè;
- âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ

îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ, à ñàìå: ïóáë³êàö³ÿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" çà
âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâèõ ³íôîðìàö³é;

- âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ
äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

- ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³;
- äîòðèìàííÿ óìîâ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ îá'ºêò³â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèç-

íà÷åííÿ;
- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³í-

êè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;
- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;
-óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõòà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàé-

íà, à ñàìå: ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé
îá'ºêò îðåíäè; åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à); â³ä-
øêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèò-
ðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷-
íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ,
ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³ä-
ñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, ùî çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåí-
äè. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.uà.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:

- äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ

(çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1,2,3) ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàí-

êðóòñòâî;
- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³,

ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì)
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòop. 1, 2, 11) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á--

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â (çà
íàÿâíîñò³);

- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4.Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåí-

äíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³-

çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 15.09.2016 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêî-

ãî Âîëîäèìèðà, 29, êàá. 217, 2 ïîâåðõ, î 10.00.
Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè,

íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçè-
ö³ÿ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³).

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷-
íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³ — ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò
îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íà-
ïèñîì "Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿"

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ —12.09.2016 (êàá. 220,
222) äî 18.00.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìà-
ÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ, ê. 239, 237, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 546-20-51, 546-20-71.

×àñ ðîáîòè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ï'ÿò.—
ç 9.00 äî 16.45.

Óìîâè êîíêóðñó:

- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ

çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ

îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó;

- çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:

� âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

� äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

� âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçà-

ëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè; êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèò-

ðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî

êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-

ìàö³¿. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå

ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ

ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

� â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

� âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;

� çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;

� âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-

ùà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

� ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³-
ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåí-
òè ðàçîì ç îïèñîì:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè çàçíà÷åí³ â îãîëîøåíí³

ïðî êîíêóðñ.

2. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿

ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç íèì.

Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷-

íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áàçîâèé âèòÿã

ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³ä-

ïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåí-

ò³â.

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëå-

íó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó— áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâ-

íîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäà-

íèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó

ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî

ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 07.09.2016 ðîêó î 16.00, çà àäðåñîþ: ì. Êè-
¿â, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé (40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ), 42, 3 ïîâåðõ, êàá. 312 Á.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî ³í-

øèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óê-

ðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà ïåðøèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — çà 3 ðî-

áî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè

àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
Ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

(áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", òåë. 546-39-17

1.
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

129,7 êâ.ì çà àäðåñîþ: 02217, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 26 (2 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ
îô³ñíîãî ïðè-

ì³ùåííÿ
17 923,50 35 847,00

02217, ì. Êè¿â, âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15 
Êîä ªÄÐÏÎÓ 39605452 

ÀÁ "Óêðãàçáàíê"
ÌÔÎ 320478 

ð/ð 26008212005712 
²ÏÍ 396054526522

2.
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

159,8 êâ.ì çà àäðåñîþ: 02217, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 26 (2 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ
îô³ñíîãî ïðè-

ì³ùåííÿ
22 083,25 44 166,50

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ïðî íàì³ð îðåíäè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèé-

ìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî-

÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-

Ïàâëåíêà (êîëèøíÿ Ñóâîðî-

âà), 15, êàá. ¹ 210.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæ-

íà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè:

280-15-39, 253-00-86.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ (àäðåñà, òå-

ëåôîí)
Õàðàêòåðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà ïëî-
ùà, ùî çäàºòü-

ñÿ â îðåíäó
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Âàðò³ñòü îá'ºê-
òà îðåíäè ó
ãðí áåç ÏÄÂ

Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãî-
äèíó ó ãðí (áåç ÏÄÂ) çà
ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè

Îðåíäíà ñòàâêà %

1

Óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè Ïå÷åðñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿,
ì. Êè¿â, âóë. ²íñ-
òèòóòñüêà, 24/7

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
(òðè ê³ìíàòè íà äðóãîìó

ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 450)

ì. Êè¿â, áóëüâ.
Äðóæáè íàðî-

ä³â, 14à
70,3 êâ. ì

Ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ îñâ³òí³õ
ïîñëóã ( õîðåîãðàô³ÿ,
ìóçè÷í³é òåàòð òà ³í.)

1742325,75
3,02 ãðí/ãîä 

39,6 ãîäèí íà ì³ñÿöü
119,59 ãðí/ì³ñÿöü

1% (ðîçêëàä çàíÿòü
óçãîäæóºòüñÿ ç êåð³â-
íèêîì ÄÍÇ ¹ 450)

2
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
(òðè ê³ìíàòè íà ïåðøî-
ìó ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹241)

ì. Êè¿â, Ïå-
÷åðñüêèé óç-

â³ç, 18
43,5 êâ. ì

Ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ îñâ³òí³õ
ïîñëóã (³íîçåìí³ ìîâè, õîðåîãðàô³ÿ,
ëîã³êî-ìàòåìàòè÷íèé ðîçâèòîê òà ³í.)

1089740,25
1,89 ãðí/ãîä 

55 ãîäèí íà ì³ñÿöü
103,95 ãðí/ì³ñÿöü

1% (ðîçêëàä çàíÿòü
óçãîäæóºòüñÿ ç êåð³â-

íèêîì ÄÍÇ ¹241)

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óï-
ðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

-×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ),ïëîùåþ 3,0 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàíà íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 217 íà ïðîâ.
Ïîë³ñüêîìó, 9, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà
ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —77 500,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 581,25 ãðí
áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíà òà 1 ïîâåðñ³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïå-
í³â ¹ 302 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ïðåäìåò³â õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî öèêëó íà âóë. Äåêàáðèñò³â, 8-À, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëü-
íîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåí-
äè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 79 800,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 598,50 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê).Òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòà ìàéíî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòü-
ñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 49251

17 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹88(4858)
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ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â

Ó ÏÐÎÖÅÑ² ï³äãîòîâêè äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó
êåð³âíèêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-

íó çíà÷íó óâàãó ïðèä³ëÿþòü áëàãî-
óñòðîþ øê³ëüíèõ ïîäâ³ð’¿â.Àäæå ñà-
ìå òóò áóäóòü â³äïî÷èâàòè âèõîâàí-
ö³ ãðóï ïðîäîâæåíîãî äíÿ, áàòüêè çó-
ñòð³÷àòèìóòü ñâî¿õ ä³òåé ï³ñëÿ óðî-
ê³â, à îêî ìèëóâàòèìóòü êâ³òó÷³ áàðâè ñîíÿøíèê³â,
÷îðíîáðèâö³â, àéñòð, ìàëüâ, õðèçàíòåì, æîðæèí, çå-
ëåíèõ, ùå íåäîòîðêàíèõ îñ³ííþ, àêóðàòíî îçäîáëå-
íèõ êóù³â, ãàçîí³â ³ äåðåâ.

Â³ä òîãî ðàä³º äóøà, ùî ó÷í³ ïåðåáóâàþòü ó òàêîìó
êâ³òó÷îìó ñåðåäîâèù³, ðóêà íå ï³äí³ìåòüñÿ íàñì³òè-
òè ÷è ç³ïñóâàòè íàñàäæåííÿ, àäæå ÷èñòî íå ò³ëüêè òàì,
äå ïðèáèðàþòü, à é òàì, äå íå ñì³òÿòü. Óæå ñüîãîäí³
ñåðåä íàéãàðí³øèõ ó Êèºâ³ ÷èìàëî òåðèòîð³é íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â Ãîëîñ³ºâà, çîêðåìà, öå øêîëà ²-²²² ñòóïå-
í³â ¹ 132,ñïåö³àëüíà øêîëà-³íòåðíàò ¹ 11,ÍÂÊ «Ñëà-
âóòà», Áóäèíîê äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ �

Íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é ç’ÿâèâñÿ
Ñàä êàìåí³â

ÄÎ ÄÍß ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó â
ñòîëèö³ áóäå îðãàí³çîâàíî âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü çàõîä³â, çìàãàíü, ùî ïîòðåáóþòü
ïåâíî¿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Òîìó Äàð-
íèöüêîþ ÐÄÀ ï³äòðèìàíî ³í³ö³àòèâó

ìåðåæ³ ìàãàçèí³â «Åï³öåíòð» òà «²íòåðñïîðò» ùîäî ïðî-
âåäåííÿ ì³ñÿ÷íîãî òðåíóâàëüíîãî ìàðàôîíó äî öüîãî
ñâÿòà.

Â ðàìêàõ ñïîðòèâíîãî çàõîäó íà ñòàä³îí³ Êè¿âñüêî¿ ³í-
æåíåðíî¿ ã³ìíàç³¿ (âóëèöÿ Êíÿæèé Çàòîí, 12À) ùîíåä³-
ë³ ç 8.30 äî 11.00 ïðîõîäèòèìóòü ìàñîâ³ òðåíóâàííÿ, êîò-
ð³ ïðîâîäÿòü äîñâ³ä÷åí³ òðåíåðè. Ïåðø³ çàíÿòòÿ ç óñï³-
õîì â³äáóëèñÿ 6 ³ 13 ñåðïíÿ, à îðãàí³çàòîðè ÷åêàþòü óñ³õ
áàæàþ÷èõ íà ñòàä³îí³ 20, 27 ñåðïíÿ òà 4 âåðåñíÿ �

Íà Ðàéäóæí³é äåìîíòóâàëè 
«ðîçëèâàéêó»

ÇÀ ÑÈÃÍÀËÀÌÈ ìåøêàíö³â
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó, ÿê³ ïðî-
æèâàþòü â áóäèíêàõ ïî âóëèö³
Ðàéäóæíà 4-6 áóëà äåìîíòîâàíà
îãèäíà «ðîçëèâàéêà», à íåùîäàâ-
íî ³ áåòîííèé ôóíäàìåíò ç-ï³ä
íå¿. Ðîáîòè çà ö³ºþ àäðåñîþ ïðî-
äîâæàòüñÿ íàâåäåííÿì íàëåæ-
íîãî áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿.Îêð³ì
öüîãî, ó ïåð³îä ï³çíüîãî ë³òà ì³ñ-
òî òðàäèö³éíî çàïîëîíÿþòü íå-
ñàíêö³îíîâàíî âñòàíîâëåí³ êë³ò-
êè äëÿ çáåð³ãàííÿ ïëîä³â áàøòà-
íîâèõ êóëüòóð — äèíü, êàâóí³â
òîùî, ñòâîðþþ÷è äîâêîëà ñåáå
àíòèñàí³òàð³þ òà íåçðó÷íîñò³ äëÿ
ïåðåñóâàííÿ ï³øîõîä³â. Òàê³ òîð-
ãîâåëüí³ îá’ºêòè ïîòðàïëÿþòü ó ïî-

ëå çîðó ³íñïåê-
òîð³â ñòàíó áëà-
ãîóñòðîþ ³,çðåø-
òîþ, äåìîíòóþòüñÿ. Íàðàç³ ïðî-
öåäóðà î÷èùåííÿ òåðèòîð³é â³ä
çãàäàíèõ êë³òîê â³äáóëàñÿ íà Äí³ï-
ðîâñüê³é íàáåðåæí³é, 13, âóë.
Øóìñüêîãî 4-À, íà âóë. Ìàëèøêà
2-4, âóë. Åíòóç³àñò³â 37, íà Ðóñà-
í³âñüê³é íàáåðåæí³é 12.

Äî ñëîâà, àíàëîã³÷í³ äåìîí-
òàæí³ çàõîäè òðèâàòèìóòü ³ çà
³íøèìè àäðåñàìè, ïðî ÿê³ äî
ðàéîííîãî â³ää³ëó ç ïèòàíü áëà-
ãîóñòðîþ òà êîíòðîëþ çà îõîðî-
íîþ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ïî-
â³äîìëÿòèìóòü ìåøêàíö³ Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó �

Íà Ïå÷åðñüêó ïåðåéìåíóâàëè 
òðè âóëèö³
Ó ÑÒÎËÈÖ² òðèâàº ïðîöåñ ïå-
ðåéìåíóâàííÿ âóëèöü, ïðîñïåê-
ò³â òà ïðîâóëê³â â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñóäæåí-
íÿ êîìóí³ñòè÷íîãî òà íàö³îíàë-
ñîö³àë³ñòè÷íîãî (íàöèñòñüêîãî)
òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â â Óêðà¿í³
òà çàáîðîíó ïðîïàãàíäè ¿õíüî¿
ñèìâîë³êè».

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 7 ëèïíÿ 2016 ðîêó
¹ 559/559 «Ïðî ïåðåéìåíóâàí-
íÿ âóëèöü, ïðîñïåêòó òà ïðîâóë-
êó ó ì³ñò³ Êèºâ³» ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ïåðåéìåíîâóþòüñÿ:

âóëèöÿ Êóòóçîâà — íà âóëè-

öþ Ãåíåðàëà Àë-
ìàçîâà, ùî ðîç-
òàøîâàíà â³ä
âóë.Ìîñêîâñüêî¿
³ âóë. Öèòàäåëü-
íî¿ äî ïëîù³ Ëå-
ñ³ Óêðà¿íêè;

âóëèöÿ Ñóâîðîâà — íà âóëèöþ
Ìèõàéëà Îìåëüÿíîâè÷à-Ïàâëåí-
êà, ùî ðîçòàøîâàíà â³ä ïëîù³
Ñëàâè äî âóë. Ìîñêîâñüêî¿;

ïðîâóëîê Êóòóçîâà — íà ïðî-
âóëîê Åâãåíà Ãóöàëà, ùî ðîçòà-
øîâàíèé â³ä âóë. Êóòóçîâà äî Ïå-
÷åðñüêî¿ ïëîù³ òà âóë. Íåìèðî-
âè÷à-Äàí÷åíêà �

Äåñíÿíöÿì ïîêàçàëè «Áàðâè Óêðà¿íè»
Â ÃÀËÅÐÅ¯ ìèñòåöòâ Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó (âóë. Äðàéçåðà, 6) òðèâàº
âèñòàâêà «Áàðâè Óêðà¿íè», ùî ñòà-
ëà ïåðøîþ â öèêë³ âèñòàâîê ç íà-
ãîäè 25-ð³÷÷ÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà-
¿íè.

Åêñïîçèö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç ðîá³ò
ï’ÿòüîõ â³äîìèõ õóäîæíèê³â: íà-

ðîäíîãî õóäîæíèêà Óêðà¿íè, ëàóðåàòà Íàö³îíàëüíî¿
ïðåì³¿ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà Âàëåð³ÿ Ôðàí÷óêà (àê-
âàðåë³, ïåéçàæ³), Ãåííàä³ÿ Ðàçóìîâà (àêâàðåë³, ïåé-
çàæ³), Âàëåð³ÿ Ôåä³÷åâà (àêâàðåë³, ñêóëüïòóðà), Âà-
ëåíòèíà Ñåðãººâà (àêâàðåë³, ãðàô³êà), Îëåêñ³ÿ Òîì³-
íà (àêâàðåë³, ïåéçàæ³).

Àâòîðè öèõ ÿñêðàâèõ êàðòèí ÷åðåç ìèñòåöòâî äî-
íîñÿòü äî ãëÿäà÷à ñâîº ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, â÷àòü ëþ-
äåé áà÷èòè â ð³÷ö³ íå ò³ëüêè êàëàìóòíó âîäó, à é â³-
äîáðàæåííÿ äàëåêèõ ç³ðîê.

Íà ïîëîòíàõ çîáðàæåí³ öåðêâè, õðàìè, âóëèö³,
ïðîñïåêòè, áóäèíêè Êèºâà, ³íøèõ ì³ñò íàøî¿ êðà-
¿íè. Àëå öå íå ò³ëüêè âèòâîðè óðáàí³ñòè÷íî¿ êóëü-
òóðè. Âíóòð³øí³é çì³ñò ïîëîòåí — öå çàêëèê ëþáè-

òè ñâîþ Áàòüê³âùèíó, ëþäåé, ÿê³ íàñ îòî÷óþòü, ö³íó-
âàòè ñêàðáè Óêðà¿íè, áåðåãòè ð³äíó ïðèðîäó.

Ãàëåðåÿ ìèñòåöòâ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ïðàöþº
ç â³âòîðêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 12.00 äî 18.00, â ñóáîòó ç
12.00 äî 17.00. Íåä³ëÿ òà ïîíåä³ëîê — âèõ³äí³ äí³ �

Î Á Î Ë Î Í -
ÑÜÊÀ íàáå-
ðåæíà — ïðå-
êðàñíå ³ çà-
òèøíå ì³ñöå
äëÿ â³äïî÷èí-
êó êèÿí òà ãîñ-
òåé ñòîëèö³,

àëå íå êîæåí çíàº, ùî òàì çíàõî-
äèòüñÿ ùå é Ñàä êàìåí³â. Òóò â³ä-
â³äóâà÷³ ìîæóòü ïîáà÷èòè âèñî-
ê³ íàòóðàëüí³ áàçàëüòîâ³ êàìå-
í³-êîëîíè, êîòð³ ñòâîðþþòü ÷ó-
äîâèé àíñàìáëü, à äîïîâíþþòü
êîìïîçèö³þ ê³ëüêà øòó÷íèõ á³-
ëèõ êîëîí â àíòè÷íîìó ñòèë³. Âè-
ìîùåí³ ñòåæêè, ëàâêè äëÿ â³ä-
ïî÷èíêó ³ ë³õòàð³ ðîáëÿòü öå ì³ñ-
öå ïðèºìíèì äëÿ ïðîãóëÿíîê.
Êàìåí³ íà Îáîëîíñüêó íàáåðåæ-
íó çâîçèëè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, ³ íà
êîæíîìó º â³äì³òêà çâ³äêè â³í.
Â ñàäó ïåðåâàæàº õâîéíà ðîñ-
ëèíí³ñòü ñîêîâèòî-çåëåíîãî êî-
ëüîðó. Àëå íàéö³êàâ³øèì òóò º
ãàðíèé âåëèêèé ôîíòàí ³ç ãðà-
í³òó, â öåíòð³ ÿêîãî, í³áè â ðóñ³,

çàñòèãëè ä³â÷èíè ï³ä ïàðàñîëü-
êîþ.

Ñàä ïåðåõîäèòü â àëåþ, à íà
âèñîêèõ êàì’ÿíèõ ñòîâïàõ ï³ä-
íîñÿòüñÿ ïîñòàò³ òèãðà ³ ãîðäî-
ãî îðëà. ª òóò ³ ñêóëüïòóðà, ÿêà
âèêîíóº áàæàííÿ! Öå êðàñèâà ðó-
ñàëî÷êà, ùî ñèäèòü íà êàìåí³ ç
ãàðíîþ ìóøëåþ â ðóêàõ.

Ïàðê ñïðîåêòîâàíèé ó âèãëÿ-
ä³ â³òðèëà, òàê ÿê çíàõîäèòüñÿ â
çàòîö³,äå íà ð³÷ö³ ïðîâîäÿòü çìà-
ãàííÿ ÿõòñìåíè.

Îñîáëèâîþ æ ÷àð³âí³ñòþ â³º
â³ä öüîãî ì³ñöÿ ââå÷åð³, êîëè
âêëþ÷àþòüñÿ ³ëþì³íàö³ÿ ³ ï³ä-
ñâ³÷óâàííÿ ôîíòàíó �

Äàðíè÷àíè ãîòóþòüñÿ äî ìàðàôîíó

Øê³ëüí³ ïîäâ³ð’ÿ Ãîëîñ³ºâà ðîçêâ³òëè

Íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ ïðîéäå ôîòîâèñòàâêà äî äíÿ ïðàâ òâàðèí

Ç 27 ÏÎ 31
ÑÅÐÏÍß íà
Ï î ø ò î â ³ é
ïëîù³ ïðî-
éäå ³íôîðìà-
ö³éíà 5- äåí-
íà ôîòîâè-
ñòàâêà äî

Âñåóêðà¿íñüêîãî äíÿ ïðàâ òâà-
ðèí. Çàõ³ä, êîòðèé îðãàí³çîâóº

ì³æíàðîäíå ³íôîðìàö³éíî-àíà-
ë³òè÷íå áþðî àäâîêàò³â òâàðèí
«²ÀÁ», ìàº íà ìåò³ îçíàéîìèòè
ïåðåõîæèõ ç âàæëèâ³ñòþ â³äíî-
ñèí «ëþäèíà-òâàðèíà» ó ïîâñÿê-
äåííîìó æèòò³ òà ¿õ âïëèâîì íà
ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó. Ôîòîðî-
áîòè ïðîäåìîíñòðóþòü â³äíîñè-
íè ëþäèíè ³ òâàðèí ó ð³çíèõ ïðî-
ÿâàõ: âçàºìîðîçóì³ííÿ ³ æàõëè-

âå íåðîçóì³ííÿ ïðèðîäè òà òâà-
ðèí ëþäèíîþ, êðàñà òâàðèíè ³
äîáðîòà ëþäèíè, çíåâàãà òà ³ã-
íîðóâàííÿ òâàðèí ó æèòò³ òîùî.

Â ðàìêàõ çàõîäó 31 ñåðïíÿ ïðî-
éäå êîíöåðò óêðà¿íñüêèõ àðòèñò³â
òà ïóáë³÷íå ï³äïèñàííÿ Äåêëàðà-
ö³¿ ïðàâ òâàðèí, ñï³ëêóâàííÿ îð-
ãàí³çàòîð³â ç ïåðåõîæèìè ³ ó÷àñ-
íèêàìè �
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