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52 ÄÎÐÎÃÈ — ñàìå ñò³ëüêè ì³ñü-
êà âëàäà â³äðåìîíòóº äî ê³íöÿ
ðîêó. Ïðî öå çàÿâèâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿ ðåìîíòó äîðîæ-
íüîãî ïîêðèòòÿ ñòîëèö³.

— Ìè ³íâåñòóâàëè áåçïðåöå-
äåíòíó ñóìó íà ðåìîíò êè¿âñüêèõ
øëÿõ³â — 1,1 ìëðä ãðí. Öüîãî ðî-
êó â³äðåìîíòóºìî ó ì³ñò³ á³ëü-
øå 200 êì äîð³ã, òîáòî 14% â³ä
¿õ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. ² öå äóæå
íåïîãàíèé òåìï, — çàçíà÷èâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî. Â³í ï³äêðåñëèâ,
ùî íà âóëèöÿõ, äå íå áóëî ðå-
ìîíòó ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 20-25

ðîê³â, çàðàç óæå ïîêëàëè íîâèé
àñôàëüò.

Ïåðøèì îá’ºêòîì ³íñïåêòóâàí-
íÿ ñòàëà ïëîùà Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà. Òóò âèêîíàëè ïîòî÷íèé ðå-
ìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 6,3 òèñÿ÷
êâàäðàòíèõ ìåòð³â. À çàäëÿ çðó÷-
íîñò³ äîðîãó äî ïëîù³ ðîçøèðè-
ëè íà îäíó ñìóãó â êîæíó ñòîðîíó.

— Íà ö³é ä³ëÿíö³ áóëè âåëè-
÷åçí³ ÿìè. Çàðàç íà ïëîù³ Øåâ-
÷åíêà ïåðåêëàäåíèé àñôàëüò. Òà-
êîæ ïëàíóºìî ïîëàãîäèòè òðàì-
âàéí³ ë³í³¿ ó ð³âåíü ç àñôàëüòîì, —
öå ñòàíå çðó÷í³øå ÿê äëÿ âîä³¿â,

òàê ³ äëÿ ìåøêàíö³â, àäæå íå áó-
äå øóìó, êîëè ¿çäÿòü òðàìâà¿, —
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ï³ñëÿ öüîãî ìåð Êèºâà â³äâ³-
äàâ âóëèöþ Âàäèìà Ãåòüìàíà,äîâ-
æèíîþ 1,8 êì,äå òðèâàº êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò â³ä øëÿõîïðîâîäó Êà-
ðàâàºâ³ äà÷³ äî Øóëÿâñüêîãî øëÿ-
õîïðîâîäó. Äîðîãó áóëî ïîáóäî-
âàíî ùå ó 1962 ðîö³ ³ ç òîãî ÷àñó êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò ïðîâîäèâñÿ ëè-
øå îäèí ðàç.Çàðàç âóëèöþ ðåìîí-
òóþòü øâèäêèìè òåìïàìè ³ âæå
çà ê³ëüêà òèæí³â âîíà áóäå ãîòîâà.

— Ñïî÷àòêó çàê³í÷åííÿ ðîá³ò
íà âóëèö³ Ãåòüìàíà ïëàíóâàëîñÿ
20 æîâòíÿ, àëå ì³ñüêèé ãîëîâà íà-
ïîë³ã íà ïðèñêîðåíí³ —òåïåð ðå-
ìîíò ìàº áóòè çàâåðøåíèé äî
1 âåðåñíÿ, — ïîâ³äîìèâ äèðåê-
òîð êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Êè-
¿âàâòîäîð» Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ ³
äîäàâ, ùî øâèäêîãî òåìïó äîñÿ-
ãàþòü çàâäÿêè ïðîâåäåííþ ðî-
á³ò ó í³÷íèé ÷àñ.

Óò³ì, âîä³¿ íàð³êàþòü íà íå-
çðó÷íîñò³ ÷åðåç ðåìîíòí³ ðîáîòè
òðàíñïîðòíèõ øëÿõ³â ó ì³ñò³. Öå

ñòîñóºòüñÿ ³ ðåìîíòó Ï³âäåííî-
ãî ìîñòó, ÿêèé òåæ âåäåòüñÿ ó ö³-
ëîäîáîâîìó ðåæèì³. Òóò ìàéæå
ùîð³÷íî ïðîâîäÿòüñÿ ïîòî÷í³
ðîáîòè, àëå, âðàõîâóþ÷è âåëèêó
çàâàíòàæåí³ñòü ìîñòîâîãî ïåðå-
õîäó ó ãîäèíè ï³ê, àñôàëüòîáå-
òîííå ïîêðèòòÿ ðóéíóºòüñÿ ³ ïî-
òðåáóº íåãàéíî¿ ðåñòàâðàö³¿.

— ßêùî á ó íàñ áóëà ìîæëè-
â³ñòü çàêðèòè Ï³âäåííèé ì³ñò íà
ê³ëüêà ì³ñÿö³â, ìè á ïîëàãîäèëè
éîãî ïîâí³ñòþ. Àëå öå íåìîæëè-
âî, òîìó ðåìîíò â³äáóâàºòüñÿ îä-
íî÷àñíî ç ðóõîì òðàíñïîðòó, à
îòæå, äîâøå ³ ñêëàäí³øå äëÿ àâ-
òîâëàñíèê³â,— â³äçíà÷èâ äèðåê-
òîð «Êè¿âàâòîäîðó».

Ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿ âóëèöÿ Âà-
äèìà Ãåòüìàíà ñòîÿëà ó çàòîðàõ.
Â³òàë³é Êëè÷êî çàêëèêàâ âîä³¿â
ïîòåðï³òè, àäæå çà ê³ëüêà òèæí³â
âîíè ¿çäèòèìóòü äîðîãîþ, ÿêà
â³äïîâ³äàòèìå ºâðîïåéñüêèì
ñòàíäàðòàì. Êð³ì òîãî, íà ðåìîíò
äîð³ã «Êè¿âàâòîäîð» äàº ãàðàí-
ò³þ ÿêîñò³ — ùîíàéìåíøå 5 ðî-
ê³â �

200 êì îíîâëåíèõ äîð³ã
� Ó ñòîëèö³ ðåìîíòóþòü âóëèö³, ÿê³ ÷åêàëè öüîãî 25 ðîê³â

Ðîá³òíèêè «Êè¿âàâòîäîðó» ïðàöþþòü ö³ëîäîáîâî, àáè ÿêíàéøâèäøå ïðèâåñòè äî ëàäó òðàíñïîðòí³ øëÿõè ó ì³ñò³
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Ì³ñòî çâ³ëüíÿþòü
â³ä íåçàêîííèõ 
ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é

Ç ïî÷àòêó ðîêó ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» äå-
ìîíòóâàëî 3,4 òèñÿ÷³ íåçàêîííèõ ðåê-
ëàìíèõ îá’ºêò³â, öÿ ê³ëüê³ñòü íàáëè-
æàºòüñÿ äî ïîêàçíèêà óñüîãî 2015
ðîêó, ÿêèé ñêëàâ 3,8 òèñÿ÷³. Ðåçóëüòà-
òè æ 2014 ðîêó ïåðåâèùåíî ó 2 ðàçè
ëèøå ïðîòÿãîì 7 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî
ðîêó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó ÊÏ «Êè¿â-
ðåêëàìà».

Ì³ñòî î÷èùóþòü â³ä êîíñòðóêö³é
óñ³õ òèï³â — â³ä 900-ìåòðîâèõ ìåãà-
áîðä³â äî âèâ³ñîê. Ó òîìó ÷èñë³ ïðè-
áðàëè 275 ðåêëàìíèõ ùèò³â. À äî 1
âåðåñíÿ ïëàíóþòü ïðèáðàòè ùå 70
ùèò³â.

Âëàäà ïîòóðáóâàëàñÿ
ïðî õàð÷óâàííÿ 
â øêîëàõ ³ ñàäî÷êàõ

2016 ðîêó ç áþäæåòó ì³ñòà âèä³ëåíî
ìàéæå 50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò õàð÷îáëîê³â ó íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ Êèºâà. Îêð³ì ðå-
ìîíòó ñàìèõ ¿äàëåíü, ó øêîëàõ ³ ñà-
äî÷êàõ Êèºâà áóäå îíîâëåíî îáëàä-
íàííÿ íà êóõíÿõ, çàêóïëåíî íîâèé ³í-
âåíòàð òà ïîñóä. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà
çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî.Âîíà äîäàëà,ùî íàðàç³ âæå
ïðîâåäåíî âñ³ òåíäåðí³ ïðîöåäóðè
òà óêëàäåíî óãîäè ç êîìïàí³ÿìè, ÿê³
áóäóòü ïîñòàâëÿòè ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ â äèòñàäêè òà øêîëè.Òîæ áàòü-
êè ìîæóòü áóòè ñïîê³éíèìè — õàð÷ó-
âàííÿ ìàëåíüêèõ êèÿí ðîçïî÷íåòüñÿ
ç 1 âåðåñíÿ â÷àñíî ³ áóäå ÿê³ñíèì.

Êèÿí çàïðîøóþòü
çãàäàòè óëþáëåí³ 
ñêîðîìîâêè

Äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè íà «Ðà-
ä³î Êè¿â-98 FM» ñòàðòóº ïðîåêò «Ñêî-
ðîìîâêè ÷åëåíäæ». Éîãî ìåòà — ïî-
ïóëÿðèçàö³ÿ ð³äíî¿ ìîâè òà ïîêðà-
ùåííÿ âèìîâè. Çãàäàòè âæå â³äîì³
ñêîðîìîâêè, íàâ÷èòèñü íîâèõ, ïî÷ó-
òè, ÿê çâó÷àòü ñêîðîìîâêè âóñòàìè
ç³ðîê, ìèòö³â, ïîë³òèê³â òà ÷èíîâíè-
ê³â ó ïðîåêò³ «Ñêîðîìîâêè ÷åëåíäæ»
ìîæíà êîæíî¿ 30-î¿ õâèëèíè íà õâè-
ëÿõ «Ðàä³î Êè¿â 98FM». Câî¿ óëþáëå-
í³ ñêîðîìîâêè âæå ïðî÷èòàëè ïðà-
ö³âíèêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
«Êè¿âçåëåíáóä», «Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí», êåð³âíèê ÊÏ «Ïëåñî» Äå-
íèñ Ï³êàëîâ, äèðåêòîð ÊÊ «Êè¿âàâòî-
äîð» Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ, ãîëîâà Ïå-
÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ìàðòèí-
÷óê, äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëåêñàíäð Ïî-
æèâàíîâ. Êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà òàêîæ
ìîæóòü äîëó÷àòèñÿ äî ïðîåêòó ñêî-
ðîìîâîê íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ «Ðàä³î
Êè¿â-98 FM» ó ìåðåæ³ Facebook.Äëÿ
öüîãî ïîòð³áíî çãàäàòè óëþáëåíó ñêî-
ðîìîâêó, çíÿòè íà â³äåî òà ðîçì³ñòè-
òè íà ñòîð³íö³ ç õåøòåãîì #ñêîðî-
ìîâêè_÷åëåíäæ.

Ó Êèºâ³ ïîâíèì õîäîì òðèâàþòü êàï³òàëüí³ ðå-
ìîíòè àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã, ÿê³ íå ïðèïèíÿþòüñÿ
íàâ³òü óíî÷³. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëåíî çàâàíòà-
æåíèì ìàã³ñòðàëÿì, äå ðåìîíòí³ ðîáîòè íå ïðî-
âîäèëèñÿ âæå ê³ëüêà äåñÿòèë³òü.

Îëüãà ÊÎÑÎÂÀ | «Õðåùàòèê»
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про передачу громадянину Матвієнку Вадиму Миколайовичу,

члену громадської організації садівницького товариства 
«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва земельної 

ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 114 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 616/616 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянин�

Матвієн��Вадим��Миолайович�,�член���ро-

мадсьої�ор�анізації�садівницьо�о�товариства

«Фронтови»�Солом’янсьо�о�район��м.�Києва

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�114

��Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія

земель –�землі�сільсьо�осподарсьо�о�при-

значення,�справа�А-22054).

2.�Передати��ромадянин��Матвієн��Вади-

м��Миолайович�,�член���ромадсьої�ор�ані-

зації�садівницьо�о�товариства�«Фронтови»

Солом’янсьо�о�район��м.�Києва,�за��мови�ви-

онання�п�нт��3�цьо�о�рішення,���приватн�

власність�земельн��ділян��площею�0,0600��а

(адастровий�номер�8000000000:72:488:0514)

для�ведення�садівництва�на�в�л.�Медовій,�114

��Солом’янсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

3.�Громадянин��Матвієн��Вадим��Миола-

йович�,�член���ромадсьої�ор�анізації�садів-

ницьо�о�товариства�«Фронтови»�Солом’янсьо-

�о�район��м.�Києва:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

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

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

них�б�динів,��осподарсьих�спор�д�тощо�пи-

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

ментом�еономіи�та�інвестицій�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

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

йов���часть�виріш�вати�в�поряд��та�випадах,

встановлених�заонодавством.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�вимо�и,�виладені���листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри�від

21.05.2015�№ 6245/0/01/19-15,�Головно�о

�правління�Держ�еоадастр����м.�Києві�від

16.09.2015�№ 19-26-7777.31-3168/20-15.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

б�ти�припинено���випадах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці Ободовській Вікторії Вікторівні 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Любомирській, 2*б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 619/619 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де*
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз*
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни��ромадянці�Обо-

довсьій�Віторії�Віторівні�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Любомирсьій,�2-б��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�зе-

мель –�землі�житлової�та��ромадсьої�заб�до-

ви,�справа�№�А-7898).

2.�Передати��ромадянці�Ободовсьій�Віто-

рії�Віторівні,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

�о�рішення,���власність�земельн��ділян��пло-

щею� 0,0774� �а� (адастровий� номер

8000000000:90:017:0007)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Любомирсьій,�2-б��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�із�земель�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянці�Ободовсьій�Віторії�Віторівні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

3.2.�Вион�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

ляни�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�вионання�під�отовчих�та�б�-

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

м��заонодавством�поряд�.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.5.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�ри

та�дизайн��місьо�о�середовища�від�14.01.2004

№ 19-291,�Головно�о��правління�Держсанепід-

сл�жби���м.�Києві�від�20.09.2012�№305,��правлін-

ня�охорони�наволишньо�о�природно�о�середо-

вища�від�02.12.2004�№071/04-4-19/3935,��прав-

ління�водних�рес�рсів���м.�Києві�та�Київсьій�об-

ласті�від�06.12.2012�№ 1220,�Головно�о��прав-

ління� земельних� рес�рсів� від� 05.08.2008�

№ 05-3490�та�Головно�о��правління�Держзема�ент-

ства���м.�Києві�від�03.04.2014�№8-26-0.31-1569/2-14.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями�140,

143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Чефрановій Тетяні Григорівні, Денисенко Ірині Валентинівні 
та Циганку Олександру Миколайовичу для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Вакуленчука, 47 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 621/621 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому*
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра*
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель*
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцево-

сті)��ромадянам�Чефрановій�Тетяні�Гри�орів-

ні,�Денисено�Ірині�Валентинівні�та�Ци�ан�

Олесандр��Миолайович��для�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Ва�ленч�а,�47���Дарниць-

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

лі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�справа

П-9047).

2.�Передати� �ромадянам�Чефрановій

Тетяні�Гри�орівні,�Денисено�Ірині�Вален-

тинівні� та�Ци�ан��Олесандр��Миола-

йович�� ��спільн��частов��власність� зе-

мельн��ділян��площею�0,0993��а�(адас-

тровий�номер�8000000000:63:495:0017)

із�земель�ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�для�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ва�ленч�а,�47

��Дарницьом��районі�м.�Києва�з�розпо-

ділом�часто���праві�спільної�частової�влас-

ності�на�вищезазначен��земельн��ділян�,

а�саме:

– часта��ромадяни�Чефранової�Тетяни�Гри-

�орівни –�1/4�від�0,0993��а;

– часта��ромадяни�Денисено�Ірини�Ва-

лентинівни –�1/4�від�0,0993��а;

– часта��ромадянина�Ци�ана�Олесандра

Миолайовича –�1/2�від�0,0993��а.

3.�Громадянам�Чефрановій�Тетяні�Гри�орів-

ні,�Денисено�Ірині�Валентинівні�та�Ци�ан�

Олесандр��Миолайович�:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниів�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

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

заонодавством�Ураїни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниів�земельної�діляни,�що

право�власності�на�земельн��ділян��може�б�ти

припинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянкам 
Очимовській Валентині Петрівні та Пирог Олені Петрівні 

для обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Лауреатській, 25 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 626/626 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

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

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянам�Очимовсьій�Валентині�Петрівні,

Пиро��Олені�Петрівні�для�обсл��ов�вання�жи-

ло�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Ла�реатсьій,�25���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(ате�орія�земель –�землі�житло-

вої�та��ромадсьої�заб�дови,�справа�П-9176).

2.�Передати��ромадянам�Очимовсьій

Валентині�Петрівні�та�Пиро��Олені�Петрів-

ні���спільн��частов��власність�земельн��ді-

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

8000000000:79:491:0009)�для�обсл��ов�-

вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ла�реатсьій,�25���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�з�розподілом

часто���праві�спільної�частової�власності
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на�вищезазначен��земельн��ділян�,�а�са-

ме:

– часта��ромадяни�Очимовсьої�Валенти-

ни�Петрівни –�1/2�від�0,1000��а;

– часта��ромадяни�Пиро��Олени�Петрів-

ни –1/2�від�0,1000��а.

3.�Громадянам�Очимовсьій�Валентині�Пет-

рівні�та�Пиро��Олені�Петрівні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниів�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

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

заонодавством�Ураїни.

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

в��становленом��поряд�.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

б�ти�припинено���випадах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Черниш Надії Михайлівні для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Підлипка, 17*д
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 627/627 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При*

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

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Черниш�Надії�Михайлівні�для�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

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

ницьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�земель –

землі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�спра-

ва�№�П-9312).

2.�Передати��ромадянці�Черниш�Надії�Ми-

хайлівні���приватн��власність�земельн��ділян-

��площею�0,0939��а�(адастровий�номер

8000000000:90:151:0038)�із�земель�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�

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

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Підлипа,

17-д���Дарницьом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Черниш�Надії�Михайлівні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

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

заонодавством�Ураїни.

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

з�Департаментом�еономіи�та� інвестицій

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

поряд��та�випадах,�встановлених�заоно-

давством.

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��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

б�ти�припинено���випадах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Куцю Сергію Петровичу для обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
на вул. Щербакова, 2*к у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 622/622 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При*

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

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж

земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)�про

передач���ромадянин��К�цю�Сер�ію�Петрович�

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�(присадибна�діляна)�на

в�л.�Щербаова,�2-���Шевченівсьом��районі

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

�ромадсьої�заб�дови,�справа�П-9333).

2.�Передати��ромадянин��К�цю�Сер�ію�Пет-

рович����приватн��власність�земельн��ділян�

площею� 0,0718� �а� (адастровий� номер

8000000000:88:009:0009)�із�земель�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�

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

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�(присадибна�ді-

ляна)�на�в�л.�Щербаова,�2-���Шевченів-

сьом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��К�цю�Сер�ію�Петрович�:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

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

заонодавством�Ураїни.

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

в��становленом��поряд�.

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

з�Департаментом�еономіи�та� інвестицій

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

поряд��та�випадах,�встановлених�заоно-

давством.

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

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

�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про�дер-

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

майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

б�ти�припинено���випадах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Степановій
Олені Віталіївні для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у 2*му пров. Гоголя, 28 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 623/623 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При*

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

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Степановій�Олені�Віталіївні�для�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.�Го�оля,�28���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�земель –

землі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�спра-

ва�№�П-9231).

2.�Передати��ромадянці�Степановій�Олені

Віталіївні���приватн��власність�земельн��ділян-

��площею�0,0820��а�(адастровий�номер

8000000000:90:030:0005)�із�земель�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�

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

подарсьих�б�дівель�і�спор�д���2-м��пров.�Го-

�оля,�28���Дарницьом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Степановій�Олені�Віталіївні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

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

заонодавством�Ураїни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

б�ти�припинено���випадах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Нікуліну Ігорю Андрійовичу та Колеснику Володимиру 

Борисовичу для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Ягідній, 9 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 624/624 від 12 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянам�Ні�лін��І�орю�Андрійович��та�Ко-

лесни��Володимир��Борисович��для�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Я�ідній,�9���Голосіїв-

сьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�земель –

землі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�спра-

ва�П-9296).

2.�Передати��ромадянам�Ні�лін��І�орю�Ан-

дрійович��та�Колесни��Володимир��Борисо-

вич����спільн��частов��власність�земельн��ді-

лян��площею�0,0742��а�(адастровий�номер

8000000000:79:090:0026)�із�земель�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�

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

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Я�ідній,�9

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�з�розподілом

часто���праві�спільної�частової�власності�на

вищезазначен��земельн��ділян�,�а�саме:

– часта��ромадянина�Ні�ліна�І�оря�Андрійо-

вича –�3/5�від�0,0742��а;

– часта��ромадянина�Колесниа�Володими-

ра�Борисовича –�2/5�від�0,0742��а.

3.�Громадянам�Ні�лін��І�орю�Андрійович�

та�Колесни��Володимир��Борисович�:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниів�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

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

заонодавством�Ураїни.

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

в��становленом��поряд�.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.
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3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниів�земельної�діляни,

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

б�ти�припинено���випадах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення�полас-

ти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ради�з�питань

містоб�д�вання,�архітет�ри�та�землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Костюку Сергію Анатолійовичу для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Орбітній, 10 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 625/625 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При*
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян*
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянин��Костю��Сер�ію�Анатолійович�

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

дарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Орбітній,�10

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�зе-

мель –�землі�житлової�та��ромадсьої�заб�до-

ви,�справа�П-9283).

2.�Передати��ромадянин��Костю��Сер�ію

Анатолійович����приватн��власність�земельн�

ділян��площею�0,0600��а�(адастровий�номер

8000000000:79:484:0029)�із�земель�ом�наль-

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

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

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Орбітній,

10���Голосіївсьом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Костю��Сер�ію�Анатолійо-

вич�:

3.1,�Вион�вати�обов’язи�власниа�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

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

заонодавством�Ураїни.

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

в��становленом��поряд�.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниів�земельної�ділян-

и,�що�право�власності�на�земельн��ділян�

може�б�ти�припинено���випадах,�передбаче-

них�статтями�140,�143�Земельно�о�одес�

Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
обслуговуючого кооперативу «Колектив індивідуальних 

забудовників «Коник» на вул. Лютневій, 58 у Голосіївському
районі м. Києва та внесення змін до договору оренди

Рішення Київської міської ради № 909/909 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 20, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду зем*

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са*
моврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок (зміна ці*
льового призначення), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельних�діляно�обсл��ов�ючо-

м��ооператив��«Житлово-б�дівельний�оопе-

ратив�«Кони»�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлових�б�динів,��осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�(зміна�цільово�о�призначення)�на�в�л.

Лютневій,�58���Голосіївсьом��районі�м.�Києва

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

сьої�заб�дови,�справа�Д-7622,�заява�ДЦ

№ 01023-000214437-014�від�21.06.2016).

2.�Змінити�цільове�призначення�земельних

діляно�площами�1,3685��а�(адастровий�но-

мер�8000000000:90:034:0060)�та�0,0836��а�(а-

дастровий�номер�8000000000:90:034:0062),�яі

передані�в�оренд��обсл��ов�ючом��оопера-

тив��«Колетив�індивід�альних�заб�довниів

«Кони»�рішенням�Київсьої�місьої�ради�від

23.07.2015�№ 907/1771�«Про�поділ�земельної

діляни,�що�переб�ває�в�оренді�обсл��ов�ючо-

�о�ооператив��«Колетив�індивід�альних�за-

б�довниів�«Кони»���мірорайоні�Чапаєва��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва,�внесення�змін

до�до�овор��оренди�земельної�діляни�та�пе-

редач����приватн��власність�земельних�діля-

но��ромадянам –�членам�обсл��ов�ючо�о�о-

оператив��«Колетив�індивід�альних�заб�дов-

ниів�«Кони»�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д���мірорайоні�Чапаєва���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва»,�та�дозволити�їх

виористання�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлових�б�динів,��осподарсьих�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Лютневій,�58���Голосіїв-

сьом��районі�м.�Києва.

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

ної�діляни�від�25.12.2015�№ 1156,�а�саме:

– по�тест��до�овор��слова�«обсл��ов�ючий

ооператив�«Колетив�індивід�альних�заб�дов-

ниів�«Кони»���всіх�відмінах�замінити�слова-

ми�«обсл��ов�ючий�ооператив�«Житлово-б�-

дівельний�ооператив�«Кони»���відповідних

відмінах;

– п�нт�2.1�виласти�в�таій�редації:

«2.1.�Об’єтами�оренди�відповідно�до�цьо�о

До�овор��є�Земельні�діляни�з�таими�хара-

теристиами:

– місце�розташ�вання –�в�лиця�Лютнева,�58

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва;

– розмір�Земельної�діляни�з�адастровим

номером�8000000000:90:034:0059 –�1,1597

(одна�ціла�одна�тисяча�п’ятсот�дев’яносто�сім

десятитисячних)��а;

– цільове�призначення�Земельної�діляни�з

адастровим�номером�8000000000:90:034:0059 –

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�об’єтів�ін-

женерної,�транспортної�інфрастр�т�ри�(рім

об’єтів�дорожньо�о�сервіс�);

– розмір�Земельної�діляни�з�адастровим

номером�8000000000:90:034:0060 –�1,3685

(одна�ціла�три�тисячі�шістсот�вісімдесят�п’ять

десятитисячних)��а;

– розмір�Земельної�діляни�з�адастровим

номером�8000000000:90:034:0062 –�0,0836

(н�ль�цілих�вісімсот�тридцять�шість�десятити-

сячних)��а;

– цільове�призначення�Земельних�діляно�з

адастровими�номерами�8000000000:90:034:0060,

8000000000:90:034:0062 –�для�б�дівництва,

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�житлових�б�-

динів,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д;

– адастрові�номери

8000000000:90:034:0059,�

800000000090:034:0060,�

8000000000:90:034:0062».

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

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

них�діляно�від�25.12.2015�№ 1156,�підля�ає

приведенню���відповідність�до�норм�заоно-

давства.

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

т��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�до�менти,�визначені�зао-

нодавством,�для��ладання�додатової���оди

про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�25.12.2015�№ 1156.

6.�Обсл��ов�ючом��ооператив��«Житлово-

б�дівельний�ооператив�«Кони»:

6.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельних�діляно.

6.3.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архітет�ри

від�20.05.2016�№ 5906/0/12/19-16,�Головно�о

�правління�Держ�еоадастр����м.�Києві�від

31.05.2016�№ 412/41-16.

6.4.�Питання�пайової��часті�та��ладання�з

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

7.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права�орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о�одес��Ураїни.

8.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Плаксію Петру Михайловичу на вул. Кадетський гай 
та вул. Івана Пулюя у Солом’янському районі м. Києва 

для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 694/694 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Плаксію Петру Михайловичу на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Со*
лом’янському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що зазначена земельна ділянка знаходить*
ся в межах земельної ділянки, на якій згідно з рішенням Київської міської ради від 12.02.2015 № 70/935 «Про
створення парку з бюветним комплексом на земельній ділянці площею 5,5 га на вул. Кадетський гай та вул.
Івана Пулюя у Солом’янському районі м. Києва» вирішено створити парк, керуючись статтями 9, 118 Земель*
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз*
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра*
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянин��Пласію�Петр�

Михайлович��на�в�л.�Кадетсьий��ай�та�в�л.

Івана�П�люя���Солом’янсьом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,12��а�(земельна�ді-

ляна�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)���власність�для�ведення

садівництва�(К-26103).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Плотнікову Миколі Єгоровичу на вул. Пухівській 
у Деснянському районі м. Києва для індивідуального 

дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 691/691 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Плотнікову Миколі Єгоровичу на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Ки*
єва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального плану міс*
та Києва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 9, 118
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За*
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроблен-

ня�проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни��ромадянин��Плотніов��Миолі

Є�орович��на�в�л.�П�хівсьій���Деснянсьом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,11��а�(земель-

на�діляна�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)���власність�для�індивід�-

ально�о�дачно�о�б�дівництва�та��аража�(К-26119).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

ділянки громадянину Нгуєн Чунг Вьєт на вул. Донській, 21*а 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 692/692 від 12 липня 2016 року
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Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Нгуєн Чунг Вьєт на вул. Донській, 21*а у Солом’янському районі м. Києва та до*
дані документи, враховуючи витяг з протоколу № 5 засідання постійної комісії Київської міської ради з пи*
тань містобудування, архітектури та землекористування від 01.03.2016, керуючись статтями 9, 118 Земельно*
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз*
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра*
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянин��Н��єн�Ч�н��Вьєт

на�в�л.�Донсьій,�21-а���Солом’янсьом��райо-

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

на�діляна�ом�нальної�власності�територіаль-

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

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-26010).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення�полас-

ти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ради�з�питань

містоб�д�вання,�архітет�ри�та�землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

ділянки гаражно*будівельному кооперативу «СХІД*II» 
на вул. Озерній, 5 в Оболонському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування автостоянки 

постійного схову автотранспорту
Рішення Київської міської ради № 688/688 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки гаражно*будівельному кооперативу «СХІД*II» на вул. Озерній, 5 в Оболонському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність клопотання про надання дозволу на розроблен*
ня документації із землеустрою та складу доданих до ньогодокументів вимогам Порядку передачі (надання)
земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердже*
ного рішенням Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 (в редакції рішення Київської міської ради
від 04.03.2015 № 195/1060), зокрема до клопотання № К*11533 не додано витягу з містобудівного кадастру, но*
таріально посвідчених копій документів щодо правового статусу об’єктів нерухомого майна (будівель, спо*
руд), розташованого на земельній ділянці та копій матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого май*
на, засвідчених печаткою та підписом керівника гаражно*будівельного кооперативу «СХІД*II», копій уста*
новчих документів, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, ке*
руючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», За*
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер*
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само*
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��аражно-б�дівельном��о-

оператив��«СХІД-II»�на�в�л.�Озерній,�5�в�Обо-

лонсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

1,63��а�(земельна�діляна�ом�нальної�влас-

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

оренд��на�10�роів�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�автостояни�постійно�о�схов��авто-

транспорт��(К-25872).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову громадянці Голуб Світлані Олексіївні 
у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 690/690 від 12 липня 2016 року

На виконання постанови Вищого адміністративного суду України від 25.03.2015 у справі № К/800/27960/14,
розглянувши клопотання громадянки Голуб Світлани Олексіївни від 09.04.2013 про передачу у власність земель*
ної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтов*
ним розміром 0,10 га та враховуючи те, що до клопотання не додано графічних матеріалів, на яких зазначено ба*
жане місце розташування земельної ділянки, керуючись статтями 9, 118, 121 Земельного кодексу України, пунк*
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити��ромадянці�Гол�б�Світлані�Оле-

сіївні���наданні�дозвол��на�розроблення�прое-

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

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

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�орієнтовним�розміром�0,10��а�(справа�

А-21882).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянину Гущину Артему Євгеновичу 
на вул. Прикордонній, 2 у Деснянському районі 

м. Києва для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 685/685 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Прикордонній, 2 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає містобудів*
ній документації за функціональним призначенням (відповідно до Генерального плану міста, затверджено*
го рішенням Київської міської ради від 28,03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням
належить до території садибної забудови, висновок Департаменту містобудування та архітектури від 02.12.2014
№ 11515/0/12*1/27*14), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне*
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянин��Г�щин��Арте-

м��Єв�енович��на�в�л.�Приордонній,�2���Дес-

нянсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,12��а�(земельна�діляна�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�ведення�садівництва�(К-24341).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

громадянину Плотнікову Івану Миколайовичу 
на вул. Пухівській у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального 
дачного будівництва та гаража

Рішення Київської міської ради № 684/684 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Плотнікову Івану Миколайовичу на вул. Пухівській у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального пла*
ну міста Києва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями
9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра*
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

роблення�проет��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�діляни��ромадянин��Плот-

ніов�� Іван��Миолайович��на�в�л.�П�хів-

сьій���Деснянсьом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,11��а�(земельна�ділян-

а�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)���власність�для�інди-

від�ально�о�дачно�о�б�дівництва�та��ара-

жа�(К-26127).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

Івохіну Дмитру Євгеновичу на вул. Пухівській 
у Деснянському районі м. Києва для індивідуального 

дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 683/683 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки Івохіну Дмитру Євгеновичу на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва та додані до*
кументи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального плану міста Києва та стат*
ті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 9, 118 Земельного ко*
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу*
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�Івохін��Дмитр��Єв�енович��на

в�л.�П�хівсьій���Деснянсьом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,11��а�(земельна�ді-

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

мади�міста�Києва)���власність�для�індивід�аль-

но�о�дачно�о�б�дівництва�та��аража�(К-26122).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Кондратенку 

Артему Петровичу на вул. Ягідній, 60/1*й 
у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 697/697 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен*

ня земельної ділянки громадянину Кондратенку Артему Петровичу на вул. Ягідній, 60/1*й у Голосіїв*
ському районі м. Києва та додані документи, виконуючи постанову Окружного адміністративного суду
міста Києва від 30.06.2011 № 2а*8314/11/2670, враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комі*
сії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 10.02.2015
№ 2, зважаючи на те, що земельна ділянка перебуває у користуванні сільськогосподарського відкрито*
го акціонерного товариства «Київська овочева фабрика», яка нотаріально посвідченої письмової зго*
ди на припинення права користування землею не надавала, а також заявлена ініціатива не відповідає
містобудівній документації за функціональним призначенням (земельна ділянка належить до сільсько*
господарських територій), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря*
дування в Україні», Київська міська рада

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянин��Кондратен�

Артем��Петрович��на�в�л.�Я�ідній,�60/1-й���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

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

ня�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�(К-24518).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

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

Цупруну Петру Федоровичу на вул. Ягідній, 60/1 «Е» 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 679/679 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Цупруну Петру Федоровичу на вул. Ягідній, 60/1 «Е» у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, виконуючи постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від
04.05.2011 № 2а*3352/11/2670, враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 10.02.2015 № 2, зважаючи на те, що зе*
мельна ділянка перебуває у користуванні сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Ки*
ївська овочева фабрика», яка нотаріально посвідченої письмової згоди на припинення права користування
землею не надавала, а також заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ*
ним призначенням (земельна ділянка належить до сільськогосподарських територій), керуючись статтями 9,
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра*
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянин��Ц�пр�н��Пет-

р��Федорович��на�в�л.�Я�ідній,�60/1�«Е»���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

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

ня�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�(К-24517).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

ділянки громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 681/681 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському районі м. Києва
та додані документи, враховуючи те, що відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України
немає згоди землекористувачів (архівні довідки Києво*Святошинської районної державної адміністрації від
15.01.98 № 29, від 30.10.2007 № 963 та від 01.08.2002 № 366, № 367) та категоричну вимогу органу самооргані*
зації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведен*
ня земельних ділянок, якими вони користуються, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме*
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянин��Матвійч��

Олесандр��Володимирович����Солом’янсьо-

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

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

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

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

дин�,� �осподарсьих� б�дівель� і� спор�д�

(К-26110).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

ділянки громадянину Самойленку Віктору Володимировичу 
на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 682/682 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Самойленку Віктору Володимировичу на вул. Пухівській у Деснянському райо*
ні м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального
плану міста Києва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись стат*
тями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої стат*
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�діляни��ромадянин��Са-

мойлен��Вітор��Володимирович��на�в�л.

П�хівсьій���Деснянсьом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,11��а�(земельна�ді-

ляна�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)���власність�для�інди-

від�ально�о�дачно�о�б�дівництва�та��аража

(К-26134).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Шаповал Людмилі Давидівні 
на вул. Ягідній, 60/7 «Ж» у Голосіївському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 680/680 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянці Шаповал Людмилі Давидівні на вул. Ягідній, 60/7 «Ж» у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, виконуючи постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від
05.08.2011 № 2а*8322/11/2670, враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 10.02.2015 № 2, зважаючи на те, що зе*
мельна ділянка перебуває у користуванні сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Ки*
ївська овочева фабрика», яке нотаріально посвідченої письмової згоди на припинення права користування
землею не надавала, а також заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ*
ним призначенням (земельна ділянка належить до сільськогосподарських територій), керуючись статтями 9,
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра*
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянці�Шаповал�Людми-

лі�Давидівні�на�в�л.�Я�ідній,�60/7�«Ж»���Голосі-

ївсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,10��а�(земельна�діляна�ом�нальної�влас-

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

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

жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-24520).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Солом’янському
районі м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 693/693 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Плаксію Петру Михайловичу на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Со*
лом’янському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що зазначена земельна ділянка знаходить*
ся в межах земельної ділянки, на якій згідно з рішенням Київської міської ради від 12.02.2015 № 70/935 «Про
створення парку з бюветним комплексом на земельній ділянці площею 5,5 га на вул. Кадетський гай та вул.
Івана Пулюя у Солом’янському районі м. Києва» вирішено створити парк, керуючись статтями 9, 118 Земель*
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз*
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра*
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

роблення�проет��земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�діляни��ромадянин�

Пласію�Петр��Михайлович��на�в�л.�Кадет-

сьий��ай�та�в�л.�Івана�П�люя���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,12��а�(земельна�діляна�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва)���власність�для�ведення�садів-

ництва�(К-26102).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Морозу Івану 
Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі

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

Рішення Київської міської ради № 696/696 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 4 засідання постійної комісії Київської місь*
кої ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016, керуючись статтями 9,
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра*
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянин��Мороз��Іван�

Анатолійович����мірорайоні�Ж�ляни���Соло-

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Матвієнку Андрію Андрійовичу 

на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва 
для індивідуального дачного будівництва та гаража

Рішення Київської міської ради № 695/695 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Матвієнку Андрію Андрійовичу на вул. Пухівській у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального пла*
ну міста Києва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями
9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра*
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�діляни��ромадянин��Мат-

вієн��Андрію�Андрійович��на�в�л.�П�хів-

сьій���Деснянсьом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,11��а�(земельна�ділян-

а�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)���власність�для�інди-

від�ально�о�дачно�о�б�дівництва�та��аража

(К-26133).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Лисанюк Інні Володимирівні на вул. Ягідній, 60/7 «Н»
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 699/699 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Лисанюк Інні Володимирівні на вул. Ягідній, 60/7 «Н» у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, виконуючи постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від
09.08.2011 № 2а*8326/11/2670, враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 10.02.2015 № 2, зважаючи на те, що зе*
мельна ділянка перебуває у користуванні сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства 
«Київська овочева фабрика», яка нотаріально посвідченої письмової згоди на припинення права користуван*
ня землею не надавала, а також заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціо*
нальним призначенням (земельна ділянка належить до сільськогосподарських територій), керуючись стат*
тями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої стат*
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянці�Лисаню�Інні�Во-

лодимирівні�на�в�л.�Я�ідній,�60/7�«Н»���Голосі-

ївсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,10��а�(земельна�діляна�ом�нальної�влас-

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

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

жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-24519).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

м’янсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

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

ня�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�(К-26018).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

ділянки громадянці Овчаренко Наталії Володимирівні 
на вул. Ягідній, 60/7 «Н» у Голосіївському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 700/700 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Овчаренко Наталії Володимирівні на вул. Ягідній, 60/7 «Н» у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, виконуючи постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від
05.10.2011 № 2а*10029/11/2670, враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії Київської міської ра*
ди з питань містобудування, архітектури та землекористування від 10.02.2015 № 2, зважаючи на те, що зе*
мельна ділянка перебуває у користуванні сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Ки*
ївська овочева фабрика», яка нотаріально посвідченої письмової згоди на припинення права користування
землею не надавала, а також заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ*
ним призначенням (земельна ділянка належить до сільськогосподарських територій), керуючись статтями 9,
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра*
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянці�Овчарено�Ната-

лії�Володимирівні�на�в�л.�Я�ідній,�60/7�«Н»��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,10��а�(земельна�діляна�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

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

ня�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�(К-24524).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

громадянці Дашевській Галині Степанівні 
на вул. Пухівській у Деснянському районі 

м. Києва для індивідуального дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 701/701 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянці Дашевській Галині Степанівні на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва
та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального плану міста
Києва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 9, 118 Зе*
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що*
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�діляни��ромадянці�Да-

шевсьій�Галині�Степанівні�на�в�л.�П�хів-

сьій���Деснянсьом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,11��а�(земельна�ділян-

а�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)���власність�для�інди-

від�ально�о�дачно�о�б�дівництва�та��аража

(К-26130).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

ділянки громадянину Фомченку Олександру Івановичу 
на вул. Ягідній, 60/1 «Й» у Голосіївському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 698/698 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Фомченку Олександру Івановичу на вул. Ягідній, 60/1 «Й» у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, виконуючи постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від
05.03.2012 № 2а*2033/12/2670, враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії Київської міської ра*
ди з питань містобудування, архітектури та землекористування від 10.02.2015 № 2, зважаючи на те, що зе*
мельна ділянка перебуває у користуванні сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Ки*
ївська овочева фабрика», яка нотаріально посвідченої письмової згоди на припинення права користування
землею не надавала, а також заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ*
ним призначенням (земельна ділянка належить до сільськогосподарських територій), керуючись статтями 9,
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра*
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянин��Фомчен��Оле-

сандр��Іванович��на�в�л.�Я�ідній,�60/1�«Й»���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

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

ня�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�(К-24516).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 771/771 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�еспертної

�рошової�оціни�земельної�діляни�(адастро-

вий�номер�8000000000:82:252:0004)�площею

0,0462��а�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

тор�овельно-адміністративної�б�дівлі�на�в�л.

Кирилівсьій,�119/1,�літ.�«Б»���Подільсьом�

районі�м.�Києва,�що�підля�ає�продаж���ромадян-

ці�Пінч��Лесі�Олесандрівні�(справа�№�Є-1318).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 772/772 від 21 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж

земельної ділянки, Київська міська радаа
ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�еспертної

�рошової�оціни�земельної�діляни�(адастро-

вий�номер�8000000000:79:013:0015)�площею

0,0047��а�для�реонстр�ції�і�б�дівництва��о-

тельно�о�омплес��з�апартаментами�та�вб�-

довано-приб�дованими�тор�овельно-офісни-

ми�приміщеннями�з�подальшими�еспл�ата-

цією�та�обсл��ов�ванням�на�в�л.�Жилянсьій,

19�(літ.�К)���Голосіївсьом��районі�м.�Києва,�що

підля�ає�продаж��товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«БУДІНВЕСТ-КАПІТАЛ»�(справа

№�Є-1316).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянкам 
Бобровській Надії Юхимівні та Грищенко Людмилі Григорівні

для обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Квітки*Основ’яненка, 6 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 632/632 від 12 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянам�Бобровсьій�Надії�Юхимівні�та

Грищено�Людмилі�Гри�орівні�для�обсл��ов�-

вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Квіти-Основ’янена,�6���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�зе-

мель –�землі�житлової�та��ромадсьої�заб�до-

ви,�справа�П-9404).

2.�Передати��ромадянам�Бобровсьій�На-

дії�Юхимівні�та�Грищено�Людмилі�Гри�орівні��

спільн��частов��власність�земельн��ділян�

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

8000000000:79:249:0128)�із�земель�ом�наль-

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

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

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Квіти-

Основ’янена,�6���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва�з�розподілом�часто���праві�спільної�част-

ової�власності�на�вищезазначен��земельн��ді-

лян�,�а�саме:

– часта��ромадяни�Бобровсьої�Надії�Юхи-

мівни –�1/3�від�0,1000��а;
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– часта��ромадяни�Грищено�Людмили

Гри�орівни –�2/3�від�0,1000��а;

3.�Громадянам�Бобровсьій�Надії�Юхимівні

та�Грищено�Людмилі�Гри�орівні:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�власниів�земель-

ної�діляни�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о�одес��Ураїни.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної�та�проетно-ошторисної�до�-

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

заонодавством�Ураїни.

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

в��становленом��поряд�.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

ряд�,�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниів�земельної�діляни,

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

б�ти�припинено���випадах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«СІЛЬПО РІТЕЙЛ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі (універсального 
магазину) на просп. Правди, 66 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 737/737 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону Укра*

їни «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз*
межування земель державної та комунальної власності» та пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра*
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста*
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�діляни�в�нат�рі�(на�місцевості)

ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ

«СІЛЬПО�РІТЕЙЛ»�для�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання�нежитлової�б�дівлі�(�ніверсально�о�ма-

�азин�)�на�просп.�Правди,�66���Подільсьом�

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

лової�та��ромадсьої�заб�дови,�справа�А-19727,

заява� ДЦ� № 01020-000202139-014� від

16.02.2016).

2.�Передати�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«СІЛЬПО�РІТЕЙЛ»,�за��мо-

ви�вионання�п�нт��3�цьо�о�рішення,�в�орен-

д��на�5�роів�земельн��ділян��площею�

0,5490� �а� (адастровий� номер

8000000000:91:198:0024,�витя��з�Державно-

�о�земельно�о�адастр��про�земельн��ділян-

��№�НВ-8000204692015)�для�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�нежитлової�б�дівлі�(�ні-

версально�о�ма�азин�)�на�просп.�Правди,�66

��Подільсьом��районі�м.�Києва�із�земель�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва���зв’яз��з�переходом�права�влас-

ності�на�нер�хоме�майно�(до�овір��півлі-

продаж��від�19.05.2006,�витя��з�Державно�о

реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно

про�реєстрацію�прав�та� їх�обтяжень�від

15.10.2013,�індесний�номер�10884238).

3.�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«СІЛЬПО�РІТЕЙЛ»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

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

одес��Ураїни.

3.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�У�разі�необхідності�проведення�реонстр�-

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

ня�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

тації�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном��зао-

нодавством�Ураїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

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

вор��оренди�земельної�діляни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�вио-

ристання�земельної�діляни�не�за�цільовим

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

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

тей�141,�143�Земельно�о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 774/774 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�есперт-

ної��рошової�оціни�земельної�діляни�(а-

дастровий�номер�8000000000:82:036:0113)

площею�0,1413��а�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�адміністративно-�осподар-

сьої�б�дівлі�на�в�л.�Панаса�Мирно�о,�22�(лі-

тера�«А»)���Печерсьом��районі�м.�Києва,

що�підля�ає�продаж��товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ДНІПРОПЛАЗА»�(спра-

ва�№�Є-1291).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рщення�по-

ласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцін*
ки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 775/775 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�еспертної

�рошової�оціни�земельної�діляни�(адастро-

вий�номер�8000000000:79:421:0109)�площею

0,1060��а�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

б�дівлі�ма�азин��на�в�л.�Лятошинсьо�о,�18-б

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва,�що�підля�ає

продаж��товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Кл�б�«Т-2»�(справа�№�Є-0983).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 20.09.2012 № 200/8484 «Про визначення 

переліку земельних ділянок для опрацювання можливості 
продажу їх на земельних торгах»

Рішення Київської міської ради № 635/635 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновку Департаменту містобудуван*
ня та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з
метою уточнення цільового призначення земельної ділянки, визначеної рішенням Київської міської ради та
з метою приведення документації з продажу у відповідність до вимог законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

сьої�місьої�ради�від�20.09.2012�№ 200/8484

«Про�визначення�перелі��земельних�діляно

для�опрацювання�можливості�продаж��їх�на�зе-

мельних�тор�ах»�а�саме:���п�нті�17����рафі�3

«Запропоноване�цільове�призначення�(ф�н-

ціональне�виористання)»�слова�«для�б�дівниц-

тва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�отеджної

заб�дови»�замінити�словами�«для�б�дівництва,

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�атоф�нціо-

нально�о�адміністративно�о�омплес�»�(спра-

ва�№�Є-1315).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 28.08.2008 № 135/135 «Про затвердження 

переліку земельних ділянок, 
призначених для продажу на земельних 
торгах (аукціонах з продажу земельних 

ділянок або права їх оренди) під забудову»
Рішення Київської міської ради № 634/634 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновку Головного управління місто*
будування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ*
ської міської державної адміністрації), з метою уточнення цільового призначення земельної ділянки, ви*
значеної рішенням Київської міської ради та для приведення документації з продажу у відповідність до ви*
мог законодавства, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Внести�зміни�в�додато�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�28.08.2008�№ 135/135

«Про�затвердження�перелі��земельних�діля-

но,�призначених�для�продаж��на�земельних

тор�ах�(а�ціонах�з�продаж��земельних�діля-

но�або�права�їх�оренди)�під�заб�дов�»,�а�са-

ме:���п�нті�17����рафі�4�«Попереднє�цільове

призначення�земельної�діляни»�слова�«для�б�-

дівництва�та�еспл�атації�житлово-офісно�о

омплес�»�замінити�словами�«для�б�дівництва,

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�офісно�о�ом-

плес��з�парін�ом»�(справа�№�Є-1314).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«АНТОНОВ» для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд підприємства 
та привідних радіостанцій 

на вул. Академіка Туполєва, 1, просп. Академіка 
Палладіна, 60 та у 56*му кварталі Київського лісництва 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 842/842 від 21 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельних�діляно�площею�1,0000

�а�(адастровий�номер�8000000000:75:575:0001),

площею� 1,1688� �а� (адастровий� номер

8000000000:75:300:0003),�площею�361,1260

�а�(адастровий�номер�8000000000:75:383:0055)

та�площею�0,7348��а�(адастровий�номер

8000000000:75:383:0133)�ДЕРЖАВНОМУ�ПІД-

ПРИЄМСТВУ�«АНТОНОВ»�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�підприєм-

ства�та�привідних�радіостанцій�на�в�л.�Ааде-

міа�Т�полєва,�1,�просп.�Аадеміа�Палладіна,

60�та���56-м��варталі�Київсьо�о�лісництва��

Святошинсьом��районі�м.�Києва�(ате�орія

земель —�землі�промисловості,�транспорт�,

зв’яз�,�енер�етии,�оборони�та�іншо�о�при-

значення,�справа�А-19239).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки державному підприємству «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» 

на вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4 — 6 
у Шевченківському районі м. Києва для будівництва, 

експлуатації та обслуговування будинків і споруд 
дипломатичного представництва, житлового 

комплексу для дипломатів та адміністративного будинку 
ГДІП з підземним паркінгом

Рішення Київської міської ради № 815/815 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

поділу земельної ділянки державному підприємству «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМ*
НИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4 — 6 у Шевченківському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 79*1 Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України 
«Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме*
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

мельної�діляни�державном��підприємств��«ГЕ-

НЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�на�в�л.�Авіа-

онстр�тора�І�оря�Сіорсьо�о,�4 —�6���Шев-

ченівсьом��районі�м.�Києва�площею�2,3160

�а�(земельна�діляна�ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва),�яа�пе-

реб�ває�в�постійном��орист�ванні�ом�наль-

но�о�підприємства�«Генеральна�диреція�Ки-

ївсьої�місьої�ради�з�обсл��ов�вання�інозем-

них�представництв»�на�підставі�державно�о

ата�на�право�постійно�о�орист�вання�зе-

мельною�діляною�від�17.10.2012�№ 01-9-

00191,�з�ідно�з�планом-схемою�(додато�до

рішення)�(К-25670).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

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

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

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Київській державній академії водного 

транспорту імені гетьмана Петра Конашевича*Сагайдачного 
для експлуатації та обслуговування гуртожитку 

на вул. Оленівській, 25 у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 841/841 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 розділу II «Прикінцевих та перехідних
положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс*
цеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Ки*
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�площею�0,3539

�а�(адастровий�номер�8000000000:85:291:0001)

Київсьій�державній�аадемії�водно�о�транс-

порт��імені��етьмана�Петра�Конашевича-Са-

�айдачно�о�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня���ртожит��на�в�л.�Оленівсьій,�25���Поділь-

сьом��районі�м.�Києва�(ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�спра-

ва�Д-5569,�заява�ДЦ�№ 01014-000188365-014

від�15.09.2015).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянину Боженку Василю Петровичу 
на вул. Ягідній, 60/7 «П» у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 838/838 від 21 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Боженку Василю Петровичу на вул. Ягідній, 60/7 «П» у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, виконуючи постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від
30.06.2011 № 2а*8099/11/2670, враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 10.02.2015 № 2, зважаючи на те, що зе*
мельна ділянка перебуває у користуванні сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Ки*
ївська овочева фабрика», яке нотаріально посвідченої письмової згоди на припинення права користування
землею не надавало, а також заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ*
ним призначенням (земельна ділянка належить до сільськогосподарських територій), керуючись статтями 9,
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра*
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянин��Божен��Ва-

силю�Петрович��на�в�л.�Я�ідній,�60/7�«П»���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

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

ня�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�(К-24522).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

Плотніковій Владі Миколаївні 
на вул. Пухівській у Деснянському 

районі м. Києва для індивідуального 
дачного будівництва та гаража

Рішення Київської міської ради № 836/836 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки Плотніковій Владі Миколаївні на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва та додані до*
кументи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального плану міста Києва та стат*
ті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 9, 118 Земельного ко*
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу*
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ня�проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�Плотніовій�Владі�Миолаївні�на

в�л.� П�хівсьій� �� Деснянсьом�� районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,11��а�(земель-

на�діляна�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)���власність�для�індивід�-

ально�о�дачно�о�б�дівництва�та��аража�(К-6120).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянці Шаман Юлії Олександрівні 
на вул. Трояндовій, 52 у Солом’янському 

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

Рішення Київської міської ради № 834/834 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве*

дення земельної ділянки громадянці Шаман Юлії Олександрівні на вул. Трояндовій, 52 у Солом’ян*
ському районі м. Києва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 5 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

лення�проет��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�діляни��ромадянці�Ша-

ман�Юлії�Олесандрівні�на�в�л.�Трояндо-

вій,�52���Солом’янсьом��районі�м.�Києва

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

ляна�ом�нальної�власності�територіаль-

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

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

дин�,��осподарсьих�б�дівель� і�спор�д�

(К-25208).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Матвійчуку 

Олександру Володимировичу 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 835/835 від 21 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен*
ня земельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що відповідно до частини шостої статті 118 Земельного ко*
дексу України відсутні згоди землекористувачів (архівні довідки Києво*Святошинської районної дер*
жавної адміністрації від 09.07.2009 № 412, від 09.10.2003 № 638, від 06.07.2004 № 437 та від 15.01.98 № 29)
та категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від
04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, іншим
громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас*
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

роблення�проет��земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�діляни��ромадянин�

Матвійч���Олесандр��Володимирович�

��Солом’янсьом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,10��а�(земельна�ділян-

а�ом�нальної�власності� територіальної

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

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

дин�,� �осподарсьих�б�дівель� і�спор�д

(К-26109).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про відзначення у місті Києві 

Дня Державного Прапора України та 25�ї річниці незалежності
України

Розпорядження № 702 від 16 серпня 2016 року
Відповідно до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року № 987/2004 «Про День Державного Пра�

пора України» та Указу Президента України від 03 грудня 2015 року № 675/2015 «Про відзначення 25�ї річ�
ниці незалежності України», враховуючи історичне значення Державного Прапора України як державного сим�
волу та проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України, з метою зміцнення громадянської злаго�
ди, утвердження у громадян почуття національної свідомості і патріотизму:

1�Затвердити:

1.1.�Прорам��заходів,�присвячених�Дню�Дер-

жавноо�Прапора�У�раїни�та�25-й�річниці�не-

залежності�У�раїни,�що�додається.

1.2.�Робочий�план�з�підотов�и�та�відзначен-

ня���місті�Києві�Дня�Державноо�Прапора�У�ра-

їни�та�25-ї�річниці�незалежності�У�раїни,�що

додається.

2.�Координацію�питань,�пов’язаних�із�про-

веденням���місті�Києві�заходів,�присвячених

Дню�Державноо�Прапора�У�раїни�та�25-й�річ-

ниці�незалежності�У�раїни,�по�ласти�на�Депар-

тамент�с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчоо�ор-

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

державної�адміністрації)�та��правління�орані-

заційної�роботи�та�реіональних�зв’яз�ів�апа-

рат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоря-

дження�по�ласти�на�першоо�заст�пни�а,�за-

ст�пни�ів�олови�Київсь�ої�міс�ь�ої�держав-

ної�адміністрації�зідно�з�розподілом�обов’яз-

�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

16.08.2016�р.�№�702

Програма заходів, присвячених Дню Державного Прапора України 
та 25�й річниці незалежності України 

13—21�серпня

XXV�шаховий�фестиваль�«Від�ритий�К�бо��міста�Києва —�К�бо��незалежності�2016»�(в�л.�Во-

лодимирсь�а,�58).

15—19�серпня

День�інформ�вання�населення,�тр�дових��оле�тивів�підприємств,��станов�та�оранізацій�міс-

та,�присвячений�Дню�Державноо�Прапора�У�раїни�та�25-й�річниці�незалежності�У�раїни.

19–28�серпня

Вистав�а�фоторобіт�до�Дня�незалежності�У�раїни�в�Національном��істори�о-архіте�т�рном�

м�зеї�«Київсь�а�фортеця»�(в�л.�Госпітальна,�24-а).

Традиційний�т�рнір�з�ф�тбол��«К�бо��Незалежності»�спільно�з�Федерацією�ф�тбол��міста�Ки-

єва�(стадіони�міста�Києва).

19�серпня—18�вересня

Місь�а�вистав�а��віт�ових��омпозицій�«Гордість�твоя,�У�раїно»�(територія�Печерсь�оо�лан-

дшафтноо�пар��).

20–28�серпня

Захід�«День�Незалежності�на�Поштовій»�(Поштова�площа).

21—26�серпня

Фестиваль�розва�та�атра�ціонів�(Троїць�а�площа�12.00-20.00).

21—27�серпня

Захід�зі�створення�із�живих��вітів�найбільшоо���світі�Державноо�Прапора�У�раїни�на�тери-

торії�Національноо�м�зею�народної�архіте�т�ри�та�поб�т��У�раїни�з�подальшою�реєстрацією�за-

ход����«Книзі�ре�ордів�Гіннеса»�та�«Книзі�національних�ре�ордів�У�раїни».

19–23�серпня

Компле�с�свят�ових�заходів:�свят�овий��онцерт�«Рідн��землю,�де�живемо,�У�раїною�звемо!»,

вистав�а�дитячих�малюн�ів�«З�Днем�незалежності,�рідна�У�раїно!»,��ро��державності�«Утворен-

ня�незалежної�держави»,�літерат�рно-історична�мандрів�а�та�літерат�рна�ра-�он��рс���Центрі

соціально-психолоічної�реабілітації�дітей�№ 1.

23�серпня

Церемонія��рочистоо�підняття�Президентом�У�раїни�Державноо�Прапора�У�раїни�(Софій-

сь�а�площа,�09.00).

Церемонії��рочистоо�підняття�Державноо�Прапора�У�раїни�біля�б�дівлі�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(09.30)�та�в�районах�міста�Києва�(09.00).

Урочисте�вр�чення�паспортів�ромадянина�У�раїни�шістнадцятирічним�юна�ам�і�дівчатам�сто-

лиці,�я�і�досяли�значних��спіхів���навчанні,�спорті,�мистецтві�(в�л.�Хрещати�,�36).

Урочисте�вр�чення�державних�наород�працівни�ам�підприємств,��станов�і�оранізацій�міс-

та�Києва�з�наоди�25-ї�річниці�незалежності�У�раїни�(в�л.�Хрещати�,�36,�Колонна�зала).

Фініш�ветерансь�оо�велопробі��Ужород —�Київ�(на�в�л.�Лаврсь�ій�біля�Меморіальноо��ом-

пле�с��пам’яті�воїнів�У�раїни,�полелих�в�Афаністані).

Флеш-моб�«Я —�с�часний���раїнець»�та�м�льтимедійна�презентація�«День�незалежності.�

25��ро�ів�до�демо�ратії»�(Місь�а�спеціалізована�молодіжна�бібліоте�а�«Молода�вардія»).

20–24�серпня

Фестиваль�волонтерів.�Презентаційна�а�ція�волонтерсь�их�прорам�і�досянень�(Європей-

сь�а�площа,�Міжнародний�вистав�овий��онрес-центр�«У�раїнсь�ий�дім»).

Вист�пи�артистів�і�м�зи�антів,�вистав�а�фоторафій�ероїв�антитерористичної�операції�та�пат-

ріотичних�hand-made�робіт�(Софійсь�а�площа).

Пісенні�флеш-моби�на�площах�та�в�лицях�Києва�та�фінальний��онцерт�дитячоо�хор��«Music

Camp�International»�на�Софійсь�ій�площі.

Все��раїнсь�ий�фестиваль-�он��рс�«Ти���серці�моїм,�У�раїно!»�на�сцені��омпле�с��«Співоче

поле»���Печерсь�ом��ландшафтном��пар��.

Флеш-моби�та�розважальні�заходи�(в�л.�Хрещати�).

К�льт�рно-масові�заходи,�присвячені�Дню�Державноо�Прапора�У�раїни�та�25-й�річниці�не-

залежності�У�раїни,���пар�ах���льт�ри�та�відпочин���(ПКіВ�«Перемоа»,�«Партизансь�а�слава»,

Центральний�пар�,�Гідропар�,�Голосіївсь�ий�пар��ім.�М.�Рильсь�оо).

23–28�серпня

Заходи�біля�пам’ятни�ів�видатним���раїнсь�им�діячам�(біля�пам’ятни�ів�Тарас��Шевчен��,

Михайл��Гр�шевсь�ом�,�Бодан��Хмельниць�ом�,�Княині�Ользі,�В’ячеслав��Чорновол�,�Іван��Фран-

��,�Валерію�Лобановсь�ом�).

Флеш-моби�«Більше,�ніж�символ.�Підпиши�прапор�для�бійця».�Інтера�тивні��вести�та�ві�то-

рини.

Прое�ції�на�фасади�б�дівель:�Б�дин���профспіло�,�Національної�філармонії�У�раїни,�Національ-

ної�опери�У�раїни�ім.�Тараса�Шевчен�а,�Червоноо��орп�с��Національноо��ніверситет��ім.�Та-

раса�Шевчен�а,�Б�дин���вчителя,�У�раїнсь�оо�дом�,�дзвіниць�Софії�Київсь�ої�та�Михайлівсь�о-

о�собор�,��олонади�стадіон��«Динамо».

24�серпня

Церемонія�по�ладання��вітів�до�пам’ятни�ів�Тарас��Шевчен��,�Михайл��Гр�шевсь�ом�.�Вша-

н�вання�пам’яті�ероїв�Небесної�Сотні�на�в�л.�Інстит�тсь�ій�(08.00-09.00).

Молитовний�захід���соборі�Святої�Софії�Національноо�заповідни�а�«Софія�Київсь�а»�та�інших

храмах�м.�Києва�(09.00).

По�ладання��вітів���районах�міста�Києва�до�пам’ятни�ів,�пам’ятних�зна�ів,�місць�поховань�ви-

датних�діячів���раїнсь�оо�державотворення,�борців�за�незалежність�У�раїни���XX�столітті,�за-

иблих��часни�ів�Революції�Гідності,��часни�ів�антитерористичної�операції�в�Донець�ій�і�Л�ан-

сь�ій�областях.

Парад�війсь��з�наоди�25-ї�річниці�незалежності�У�раїни�(в�л.�Хрещати�,�Майдан�Незалежно-

сті,�10.00).

Все��раїнсь�ий�фестиваль�творчості�дітей�з�особливими�потребами�під�патронатом�др�жи-

ни�Президента�У�раїни�(Софійсь�а�площа).

Флеш-моб�«Молода��раїна»�(в�л.�Хрещати�).

Майстер-�ласи�з�малювання�на�ф�тбол�ах,�ліп�а�з�пластилін�,�розпис�«мехенді»�(в�л.�Хреща-

ти�).

К�льт�рно-мистець�ий�прое�т�«Свято�біля�фонтанів»�(Р�санівсь�ий��анал,�навпроти�в�л.�Ен-

т�зіастів�з�11.00�до�22.00).

Національний�фестиваль�«Міні�Міс�У�раїна»�(Софійсь�а�площа).

Все��раїнсь�а�а�ція�«У�раїна�єдина»�(Контра�това�площа,�в�л.�Хрещати��сходи�біля�б�дівлі

Київсь�ої�місь�ої�ради).

Все��раїнсь�ий�фестиваль��обзарів�та�банд�ристів�(Михайлівсь�а�площа).

«Печерсь�ий�вернісаж»�(майстер-�ласи,�флеш-моби,�вистав�и�та��он��рси)�(в�л.�Івана�Ма-

зепи�на�відріз���між�станцією�метро�«Арсенальна»�та�отелем�«Слав�тич»�12.00-18.00).

Свят�овий��онцерт�до�Дня�незалежності�У�раїни�в�Національном��істори�о-архіте�т�рном�

м�зеї�«Київсь�а�фортеця»�(в�л.�Госпітальна,�24-а).

Все��раїнсь�ий�ярмаро��традиційноо�народноо�мистецтва���Національном��центрі�народ-

ної���льт�ри�«М�зей�Івана�Гончара»�(в�л.�Лаврсь�а,�19).

М�зейне�свято�«Це�ми,�Господи!»���Національном��м�зеї���раїнсь�оо�народноо�де�оратив-

ноо�мистецтва�(в�л.�Лаврсь�а,�9).

Літерат�рно-м�зичний�вечір,��он��рс�творчих�робіт�на�тем�:�«Під�прапором�сонця�і�неба»,�іс-

торична�ра�«Державні�символи�У�раїни —�історія�та�значення�для�народ�»���Центрі�соціально-

психолоічної�реабілітації�дітей�№ 1.

Кінопо�аз�для��иян�та�остей�міста�з�наоди�25-ї�річниці�незалежності�У�раїни�«Світле��іно�осе-

лилося���місті»�(в�л.�Хрещати�,�36,�Колонна�зала).

З�стріч��часни�ів�Іор�XXXI�Олімпіади�2016�ро��.

Спортивно-презентаційна�а�ція�Київсь�оо�місь�оо�автомото�л�б��(в�л.�Хрещати�).

Все��раїнсь�ий�фестиваль�з�наоди�Дня�незалежності�У�раїни�Все��раїнсь�оо�центр��фі-

зичноо�здоров’я�населення�«Спорт�для�всіх»�(Центральний�пар����льт�ри�та�відпочин��).

Спортивна�а�ція�«Пробі���Вишиван�ах»�(Р�санівсь�а�набережна).

Реата�з�вітрильноо�спорт�,�присвячена�Дню�незалежності�У�раїни�(а�ваторія�річ�и�Дніпро,

6-й�причал�річ�овоо�во�зал�).

По�аз�до��ментальноо�фільм��«Про�У�раїн�»�(«Співоче�поле»���Печерсь�ом��ландшафтно-

м��пар��).

Концерт�вели�оо�симфонічноо�ор�естр�,�за��частю�м�зи�антів�1991�ро���народження�«На-

роджені�незалежними»�(Майдан�Незалежності,�21.00).

27�серпня

Блаодійний��онцерт�«Djazz»�радіобенд��Оле�сандра�Фо�іна�(«Літня�естрада»�Місь�оо�сад�

��Центральном��пар�����льт�ри�і�відпочин��,�20.00).

27—28�серпня

Кінно-спортивні�змаання�на�Київсь�ом��іподромі�(просп.�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�10).

Липень-серпснь

Вистав�а�портретів�«Творці�незалежності»�в�М�зеї-майстерні�І.�П.�Кавалерідзе�(Андріївсь�ий

�звіз,�21).

Серпень

Вистав�и��опій�найважливіших�державних�а�тів�та�фотодо��ментів�із�с�арбниці���раїнсь�ої�па-

м’яті —�Національноо�архівноо�фонд�,�що�висвітлюють�історію�здоб�ття�У�раїною�незалеж-

ності�(Майдан�Незалежності).

Книж�ово-до��ментальна�вистав�а�«До�25-ї�річниці�незалежності�У�раїни»�в�приміщенні�Дер-

жавноо�архів��м.�Києва�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

Демонстрація�анімаційноо�фільм��«Моя��раїна —�У�раїна»����ом�нальних��інотеатрах�столи-

ці�(Кінотеатри�«Ленінрад»,�«Братислава»,�«Зареб»,�«Старт»).

Тематичні�просвітниць�і�заходи�з�наоди�Дня�Державноо�прапора�та�25-ї�річниці�незалеж-

ності�У�раїни���бібліоте�ах�міста�Києва.

Проведення���районах�міста�Києва�спортивних�свят,�спарта�іад,�т�рнірів�та�змаань�з�різних

видів�спорт�,�присвячених�Дню�Державноо�Прапора�У�раїни�та�25-й�річниці�незалежності�У�ра-

їни.

Вересень

Проведення�тематичних�просвітниць�их�заходів,�виховних�один,��ниж�ових�виставо�,��он-

ференцій,�з�стрічей�за��р�лим�столом,�на��ових�читань�з�історії�становлення�незалежності

У�раїни,�присвячених�Дню�Державноо�Прапора�У�раїни�та�25-й�річниці�незалежності�У�раїни

(навчальні�за�лади�міста�Києва).

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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№ Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за виконання

Заходи з благоустрою та святкового тематичного оформлення міста Києва

1. Забезпечення святкового оформлення центральної частини та районів міста
Києва в місцях проведення офіційних заходів з нагоди відзначення Дня
Державного Прапора України 
та 25)ї річниці незалежності України

До 22 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальна корпорація
"Київавтодор", комунальне підприємство "Київпастранс", комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення 
м. Києва "Київміськсвітло", комунальне підприємство "Київреклама", приватне акціонерне товариство

2. Встановлення Державного Прапора України на будівлях, електро) і
світлових опорах міста Києва

До 22 серпня Районні в місті Києві державні адміністрації, комунальна корпорація "Київавтодор", комунальне підприємство "Київпастранс"

3. Забезпечення благоустрою місць проведення урочистих заходів, а також
об'єктів культурної спадщини, пам'ятників та місць поховання осіб, які
загинули у боротьбі за незалежність України у XX столітті, загиблих
учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції в
Донецькій і Луганській областях

Серпень Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент житлово)комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Забезпечення контролю за дотриманням Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року 
№ 1051/1051, у зв'язку із встановленням сценічного обладнання, технічного
обладнання для проведення культурно) мистецьких заходів, присвячених
відзначенню Дня Державного Прапора України та 25)ї річниці незалежності
України і відновлення порушеного благоустрою

До 22 серпня Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

5. Включення святкової ілюмінації в центральній частині міста та координація
питань, пов'язаних із святковою ілюмінацією в районах міста

23)24 серпня Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло"

6. Розміщення соціальної реклами у міста Києві, святкових вітань з нагоди Дня
Державного Прапора України та 25)ї річниці незалежності України, а також
відповідне орендування місць проведення основних масових заходів

Протягом серпня Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство "Київреклама", комунальне підприємство "Київський метрополітен"

Підготовка та проведення загальнодержавних урочистих заходів

7. Участь в організації церемонії підняття Президентом України Державного
Прапора України (Софійська площа)

23 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
управління організаційної роботи та регіональних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

8. Організація церемонії урочистого покладання квітів керівництвом держави
та міста до пам'ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському.
Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні на вул.Інститутській

24 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
управління організаційної роботи та регіональних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, Шевченківська районна в місті Києві
державна адміністрація

9. Сприяння у проведенні молебнів за Україну та український народ
релігійними організаціями міста Києва

24 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

10. Сприяння у проведенні Параду військ з нагоди 25)ї річниці незалежності
України (вул. Хрещатик, Майдан Незалежності)

24 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Управління організаційної роботи та регіональних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Печерська районна в місті Києві
державна адміністрація, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

11. Сприяння у проведенні Всеукраїнської акції "Україна єдина" (Контрактова
площа, вул. Хрещатик (сходи біля будівлі Київської міської ради)

24 серпня Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація,
Громадська організація "Розвиток заради майбутнього" (за згодою)

12. Сприяння у проведенні Всеукраїнського фестивалю кобзарів та бандуристів
(Михайлівська площа)

24 серпня Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, Громадська організація "Розвиток заради майбутнього" (за
згодою)

13. Сприяння в організації концерту великого симфонічного оркестру, за участю
музикантів 1991 року народження "Народжені незалежними" на Майдані
Незалежності

24 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Громадська організація "Розвиток заради майбутнього" (за згодою)

14. Сприяння в організації Всеукраїнського фестивалю творчості дітей з
особливими потребами під патронатом дружини Президента України

24 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Громадська організація "Розвиток заради майбутнього" (за згодою)

15. Проекції на фасади будівель: Будинку профспілок, Національної філармонії
України, Національної опери України ім. Тараса Шевченка, Червоного
корпусу Національного університету ім. Тараса Шевченка, Будинку вчителя,
Українського дому, дзвіниць Софії Київської та Михайлівського собору,
колонади стадіону "Динамо"

23)28 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Громадська організація "Розвиток заради майбутнього" (за згодою)

16. Сприяння у проведенні виставки копій найважливіших державних актів та
фотодокументів із скарбниці української пам'яті ) Національного архівного
фонду, що висвітлюють історію здобуття Україною незалежності

Серпень Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство "Київреклама", Державна архівна служба України (за згодою)

Підготовка та проведення загальноміських святкових заходів

17. Організація урочистих церемоній підняття Державного Прапора України біля
будівлі Київської міської ради та в районах міста

23 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
управління організаційної роботи та регіональних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

18. Проведення урочистого вручення державних нагород працівникам
підприємств, установ і організацій міста Києва з нагоди 25)ї річниці
незалежності України (вул. Хрещатик, 36, Колонна зала)

23 серпня Управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

19. Організація церемонії вручення паспортів громадянина України
шістнадцятирічним юнакам і дівчатам столиці, які досягли значних успіхів у
навчанні, спорті, мистецтві

23 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

20. Організація презентаційної акції волонтерських програм і досягнень
"Фестиваль волонтерів" (Європейська площа, МВКЦ "Український дім")

23)24 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Громадська організація "Розвиток заради майбутнього" (за згодою)

21. Сприяння проведенню пісенних флеш) мобів на площах та вулицях Києва та
фінального концерту "Music Camp International" на Софійській площі

23)24 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Громадська організація "Розвиток заради майбутнього" (за згодою)

22. Покладання квітів у районах міста Києва до пам'ятників, пам'ятних знаків та
місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за
незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності,
учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях

24 серпня Районні в місті Києві державні адміністрації

23. Сприяння проведенню національного фестивалю "Міні Міс Україна"
(Софійська площа)

24 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Товариство з обмеженою відповідальністю "Діва Фешн Груп" (за згодою)

24. Організація виступів артистів і музикантів, виставка фотографій героїв
антитерористичної операції та патріотичних hand)made робіт (Софійська
площа)

23)24 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Громадська організація "Асоціація інвалідів АТО" (за згодою)

25. Організація заходу "Печерський вернісаж" (майстер)класи, флеш)моби,
виставки та конкурси) (вул. Івана Мазепи на відрізку між станцією метро
"Арсенальна" та готелем "Славутич")

24 серпня Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

26. Проведення Дня інформування населення, трудових колективів
підприємств, установ та організацій міста Києва, присвяченого Дню
Державного Прапора та 25)ій річниці незалежності України

15)19 серпня Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації

27. Проведення Фестивалю розваг та атракціонів (Троїцька площа) 21)26 серпня Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, Товариство з обмеженою відповідальністю "Юджин" (за згодою)

28. Захід зі створення із живих квітів найбільшого у світі Державного Прапора
України на території Національного музею народної архітектури та побуту
України з подальшою реєстрацією заходу у "Книзі рекордів Гіннеса" та "Книзі
національних рекордів України"

21)27 серпня Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Товариство з обмеженою відповідальністю "Сі.В" (за згодою)

29. Організація міської виставки квіткових композицій "Гордість твоя, Україно"
(територія Печерського ландшафтного парку)

19 серпня ) 
18 вересня

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста "Київзеленбуд"

30. Підготовка та проведення виставки архівних документів "До 25)ї річниці
незалежності України" у читальному залі Державного архіву м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та на офіційному веб)сайті архіву

серпень Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31. Проведення у навчальних закладах столиці циклу бесід, уроків, годин
спілкування, конференцій, засідань за круглим столом, спортивних змагань,
культурно)мистецьких заходів, тематичних виставок, експозицій,
спрямованих на популяризацію державних символів України та
присвячених Дню незалежності України

Вересень Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
районні в місті Києві державні адміністрації

32. Здійснення пошукової роботи з виявлення архівних документів про
видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність
України в XX столітті

Протягом року Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

33. Збирання документів про Героїв Небесної Сотні, учасників Революції
Гідності, антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях

Протягом року Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�16.08.2016�р.�№�702

Робочий план з підготовки та відзначення у місті Києві Дня Державного Прапора України та 25�ї річниці незалежності України
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Підготовка та проведення культурно)мистецьких заходів

34. Проведення флеш)мобу "Я ) сучасний українець" та мультимедійної
презентації "День незалежності. 25 кроків до демократії" у Міській
спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія"

23 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

35. Всеукраїнський фестиваль)конкурс "Ти у серці моїм, Україно!" на сцені
комплексу "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку

23)24 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

36. Проведення тематичного вечора "Україна ) це ми" у Публічній бібліотеці
ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва

23 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

37. Проведення культурно)мистецького проекту "Свято біля фонтанів"
вздовж території Русанівського каналу, вул. Ентузіастів

24 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

38. Проведення святкового концерту до Дня незалежності України в
Національному історико)архітектурному музеї "Київська фортеця" 
(вул. Госпітальна, 24)а)

24 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

39. Організація святкових концертних програм у районних закладах
культури за участю колективів художньої самодіяльності

24 серпня Районні в місті Києві державні адміністрації

40. Проведення майстер)класів з малювання на футболках, ліпка з
пластиліну, розпис "мехенді" (вул. Хрещатик)

24 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Громадський рух "Інтереси киян" (за згодою)

41. Організація флеш)мобу "Молода країна" (вул. Хрещатик) 24 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Товариство з обмеженою відповідальністю "BogushTime" (за згодою)

42. Проведення тематичних культурно) мистецьких акцій, розважальних
програм у парках культури та відпочинку міста Києва

23)24 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в
місті Києві державні адміністрації

43. Проведення всеукраїнського ярмарку традиційного народного
мистецтва у Національному центрі народної культури "Музей Івана
Гончара" (вул. Лаврська, 19)

24 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

44. Проведення музейного свята "Це ми, Господи!" у Національному музеї
українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9)

24 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

45. Проведення літературно)музичного вечора, конкурсу творчих робіт на
тему: "Під прапором сонця і неба", історична гра "Державні символи
України ) історія та значення для народу" у Центрі соціально)
психологічної реабілітації дітей № 1

24 серпня Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

46. Проведення благодійного концерту "Djazz" радіобенду Олександра
Фокіна на "Літній естраді" Міського саду у Центральному парку культури
і відпочинку

27 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

47. Проведення комплексу святкових заходів: святковий концерт "Рідну
землю, де живемо, Україною звемо!", виставка дитячих малюнків "3
Днем незалежності, рідна Україно!", урок державності "Утворення
незалежної держави", літературно)історична мандрівка та літературна
гра)конкурс у Центрі соціально)психологічної реабілітації дітей № 1

22)23 серпня Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

48. Організація виставки портретів "Творці незалежності" в Музеї)майстерні
І.П.Кавалерідзе (Андріївський узвіз, 21)

Липень) серпень Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

49. Проведення виставки фоторобіт до Дня незалежності України в
Національному історико)архітектурному музеї "Київська фортеця" (вул.
Госпітальна, 24)а)

19)28 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

50. Проведення комплексу тематичних заходів у Міській спеціалізованій
молодіжній бібліотеці "Молода гвардія": ілюстративна виставка
матеріалів "Прапор державний ) це гордість та сила", мультимедійна
презентація "День незалежності. 25 кроків до демократії", день
інформації

Серпень Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

51. Проведення книжкової виставки "Незалежній Україні слава нині і повік"
у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва

Серпень Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

52. Проведення художньої виставки "Пізнаймо Україну" та патріотичних
читань у Центральній бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва

Серпень Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

53. Організація циклу книжкових та ілюстративних виставок, та інших
тематичних заходів до 25)ї річниці незалежності України у районних
бібліотеках міста Києва

Серпень Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) районні в місті
Києві державні адміністрації

54. Демонстрація анімаційного фільму "Моя країна ) Україна" у
комунальних кінотеатрах столиці

Серпень Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

55. Підготовка і проведення спортивних святкових заходів та змагань,
присвячених Дню Державного Прапора України та 25)й річниці
незалежності України

Серпень Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Інші організаційні заходи

56. Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки дорожнього
руху в місцях проведення святкових заходів, а також забезпечення
супроводу регіональних делегацій учасників загальноміських заходів

23)24 серпня Головне управління Національної поліції у м. Києві (за згодою), Управління патрульної поліції в місті Києві (за згодою)

57. Забезпечення заборони (обмеження) руху транспортних засобів іа
внесення змін в роботу міського транспорту на час проведення
святкових заходів в центральній частині та районах міста, а саме:
заборони (обмеження) руху транспортних засобів на час проведення
третього щорічного легкоатлетичного пробігу "Забіг у вишиванках":
Русанівська набережна (на ділянці від вул. Ентузіастів до проспекту
Возз'єднання); 
Дніпровська набережна (на ділянці від проспекту Возз'єднання до вул.
Княжий Затон, 21); 
заборони (обмеження) руху транспортних засобів для проведення
фестивалю "Печерський вернісаж" на вул. Івана Мазепи (від станції
метро "Арсенальна" до готелю "Салют")

24 серпня 

07.00 )13.00 

09.00 ) 12.00 

06.00 ) 20.00

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Головне управління Національної поліції у м.Києві (за згодою), Управління патрульної поліції в місті Києві 
(за згодою)

58. Забезпечити тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час
проведення тренування військ із проходженням у пішому порядку на
вул. Хрещатик (ділянка від Бессарабської площі до Європейської площі)

17)18 серпня 
23.00)00.30

Головне управління Національної поліції у м. Києві (за згодою), Управління патрульної поліції в місті Києві (за згодою)

59. Забезпечити тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час
проведення тренувань параду військ під час проходження колон до
місця проведення тренувань за маршрутом:
1 )ї колони: парк військової частини А0222 ) вул. Маршала Рибалка )
вул. В'ячеслава Чорновола ) виїзд на просп. Перемоги ) вул.
Старовокзальна) вул. Жилянська
Після тренування: Володимирський узвіз ) вул. Петра Сагайдачного )
вул. Межигірська ) вул. Спаська ) вул. Нижній Вал ) вул. Глибочицька )
вул. В'ячеслава Чорновола ) вул. Маршала Рибалка ) парк військової
частини А0222
2)ї колони: аеродром Авіант)1 ) вул. Академіка Туполєва ) вул. Стеценка
) вул. Данила Щербаківського ) просп. Перемоги
Після тренування: Європейська площа ) Петровська алея ) Паркова
дорога ) Дніпровський узвіз ) Набережне шосе ) вул. Набережно)
Хрещатицька ) вул. Верхній Вал ) вул. Нижній Вал ) вул. Глибочицька )
вул. В'ячеслава Чорновола ) просп. Перемоги ) вул. Академіка Туполєва
) аеродром Авіант)1 
Забезпечити тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час
проведення тренувань під час проходження колон до місця проведення
тренувань за маршрутом: 
1 колони: вул. Жилянська (на ділянці від вулиці Володимирської до вул.
Великої Васильківської) ) вул. Велика Васильківська ) пл. Льва Толстого
) Бессарабська площа ) Майдан Незалежності ) вул. Хрещатик 
2 колони: вул. Жилянська (на ділянці від вулиці Володимирської до вул.
Великої Васильківської) ) вул. Велика Васильківська ) пл. Льва Толстого
) Бессарабська площа ) Майдан Незалежності ) вул. Хрещатик

19 та 22 серпня

17.30 ) до закінчення
тренувань

16.30 ) до закінчення
тренувань

Головне управління Національної поліції у м. Києві (за згодою), Управління патрульної поліції в місті Києві (за згодою)

60. Забезпечити тимчасове обмеження руху транспортних засобів під час
церемонії урочистого підняття Державного Прапору та відзначення 25)ї
річниці Дня незалежності України на вул. Хрещатик, вул.
Володимирській (на ділянці від вул. Рейтерської до вул. Великої
Житомирської), у пров. Георгіївському, пров. Рильському, вул.
Софіївській (на ділянці від Михайлівського провулку до вул.
Володимирської), Софійській площі, Володимирському проїзді, вул.
Набережно)Хрещатицькій (на ділянці від вул.Ігорівської до вул. Боричів
Тік), вул. Боричів Тік (на ділянці від вул. Набережно)Хрещатицької до
вул. Петра Сагайдачного), вул. Малій Житомирській (на ділянці від
Михайлівського провулку до Володимирського проїзду) 

23 серпня (на час
проведення заходів)

Головне управління Національної поліції у м. Києві (за згодою), Управління патрульної поліції в місті Києві (за згодою)
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Забезпечити тимчасове обмеження руху транспортних засобів під час урочистих
заходів на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Рейтерської до вул. Великої
Житомирської), у пров. Георгіївському, пров. Рильському, вул. Софіївській (на
ділянці від Михайлівського провулку до вул. Володимирської),
Володимирському проїзді, вул. Алли Тарасової, Софійській площі,
Михайлівській площі, вул. Трьохсвятительській, Європейській площі, вул. Малій
Житомирській (на ділянці від Михайлівського провулку до Володимирського
проїзду), вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до вул.
Богдана Хмельницького), бульв. Тараса Шевченка (на ділянці від вул.
Леонтовича до вул. Терещенківської), вул. Терещенківській (на ділянці від вул.
Льва Толстого до бульв. Тараса Шевченка), вул. Інституцькій (на ділянці від вул.
Хрещатик до вул. Шовковичної), вул. Городецькій (на ділянці від вул. Хрещатик
до вул. Ольгинської), бульв. Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Хрещатик до
вул. Пушкінської), вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від вул. Хрещатик до
вул. Пушкінської), вул. Прорізній (на ділянці від вул. Хрещатик до вул.
Пушкінської), вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Хрещатик до вул.
Костьольної), вул. Інститутській (на ділянці від вул. Банкової до вул.
Ольгинської), вул. Ольгинській, вул. Станиславського, вул. Банкова, вул.
Лютеранській (на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Заньковецької), вул.
Заньковецькій, вул. Круглоунівеситетській, пл. Івана Франка, Бессарабській
площі, вул. Десятинній (на ділянці від Михайлівської площі до вул.
Володимирської), вул. Великій Житомирській (на ділянці від Михайлівської
площі до вул. Володимирської), вул. Набережно)Хрещатицькій (на ділянці від
вул. Ігорівської до вул. Боричів Тік), вул. Боричів Тік (на ділянці від вул.
Набережно)Хрещатицької до вул. Петра Сагайдачного)

24 серпня (на час
проведення

заходів)

61. Тимчасово на час підготовки та проведення урочистих заходів внести зміни в
роботу міського пасажирського транспорту загального користування у місцях
проведення заходів

17, 18, 19, 22, 23,
24 серпня

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

62. Забезпечити тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час
проведення Параду військ під час проходження колон до місця проведення
заходу за маршрутом:
1)ї колони: парк військової частини А0222 ) вул. Маршала Рибалка ) вул.
В'ячеслава Чорновола ) виїзд на просп. Перемоги ) вул. Старовокзальна ) вул.
Жилянська Після заходу: Володимирський узвіз ) вул. Петра Сагайдачного ) вул.
Межигірська ) вул. Спаська ) вул. Нижній Вал ) вул. Глибочицька ) вул.
В'ячеслава Чорновола ) вул. Маршала Рибалка ) парк військової частини А0222
2)ї колони: аеродром Авіант)1 ) вул. Академіка Туполєва ) вул. Стеценка ) вул.
Данила Щербаківського ) просп. Перемоги
Після заходу: Європейська площа ) ГІетровська алея ) Паркова дорога )
Дніпровський узвіз ) Набережне шосе ) вул. Набережно) Хрещатицька ) вул.
Верхній Вал ) вул. Нижній Вал ) вул. Глибочицька ) вул. В'ячеслава Чорновола )
просп. Перемоги ) вул. Академіка Туполєва ) аеродром Авіант)1
Забезпечити тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час
проведення заходу під час проходження колон до місця проведення заходу за
маршрутом:
1 )ї колони: вул. Жилянська (на ділянці від вулиці Володимирської до вул.
Великої Васильківської) ) вул. Велика Васильківська ) пл. Льва Толстого )
Бессарабська площа ) Майдан Незалежності ) вул. Хрещатик 
2)ї колони: вул. Жилянська (на ділянці від вулиці Володимирської до вул.
Великої Васильківської) ) вул. Велика Васильківська ) пл. Льва Толстого )
Бессарабська площа ) Майдан Незалежності ) вул. Хрещатик

24 серпня

07.20)08.00

06.30)08.00

08.00 ) до
закінчення заходу

08.00 ) до
закінчення заходу

Головне управління Національної поліції у м. Києві (за згодою), Управління патрульної поліції в місті Києві (за згодою)

63. Забезпечити тимчасове закриття входу та виходу зі станцій метро "Майдан
Незалежності" та "Хрещатик" на вул. Інститутську до завершення урочистих
заходів в центрі міста

24 серпня з 08.00 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство "Київський метрополітен"

64. Надати сприяння у поселенні, супроводі та харчуванні регіональних делегацій та
переміщенні їх по місту

Серпень Управління організаційної роботи та регіональних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

65. Залучити волонтерів молодіжних організацій для супроводу дітей з особливими
потребами з регіонів України

Серпень Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

66. Організувати забезпечення питною водою учасників святкових заходів, в тому
числі необхідною кількістю автоцистерн з питною водою у місцях проведення
масових заходів

24 серпня Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" (за згодою)

67. Забезпечення готовності сил і засобів оперативного реагування на можливе
виникнення надзвичайних ситуацій

24 серпня Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

68. Забезпечення чергування машин швидкої допомоги у місцях проведення
загальнодержавних та загальноміських заходів, в тому числі з урахуванням
участі у заходах людей з особливими потребами

23)24 серпня Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

69. Встановлення додаткових урн, контейнерів, туалетних кабін у місцях проведення
загальнодержавних та загальноміських заходів, в тому числі спеціальних
біотуалетів для людей з обмеженими можливостями

23)24 серпня Департамент житлово)комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд", районні в місті Києві
державні адміністрації

70. Погодження схем розміщення об'єктів торгівлі та суб'єктів господарювання, які
будуть здійснювати торгівлю, що розташовуються в місцях проведення
святкових заходів

Серпень Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

71. Обмеження торгівлі алкогольними напоями та продукцією в скляній тарі у місцях
проведення святкових заходів

23)24 серпня Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

72. Забезпечення постійної готовності комунальної аварійно)рятувальної служби
"Київська служба порятунку" до виконання невідкладних аварійно)
відновлювальних та спеціальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Серпень Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Комунальна аварійно)рятувальна служба "Київська служба порятунку"

73. Забезпечення постійного контролю за своєчасним вивезенням вмісту
контейнерів та урн для сміття, належним утриманням туалетів та встановлення
біотуалетів у місцях проведення загальноміських святкових заходів

Серпень Департамент житлово)комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальна корпорація "Київатодор"

74. Здійснення контролю за дотриманням санітарних норм при проведенні
святкових заходів та роботи торговельних установ в місцях проведення масових
заходів і відпочинку людей

Серпень Головне управління Держпродспоживслужби у м. Києві (за згодою)

75. Забезпечення святкових заходів необхідною енергетичною потужністю,
прокладання ліній електроживлення та підключення тимчасових торгових точок,
тимчасових сценічних майданчиків на вулицях, площах і в парках міста Києва

Серпень Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Публічне акціонерне товариство "Київенерго" (за згодою)

76. Надання одноразової адресної матеріальної допомоги з нагоди відзначення
Дня Незалежності України в установленому порядку

Серпень Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

77. Проведення додаткових заходів щодо вирішення проблемних питань
соціального захисту осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у Революції
Гідності, антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, родин
загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції в
Донецькій і Луганській областях, а також надання державної підтримки борцям
за незалежність України у XX столітті та громадянам, які відстоюють суверенітет і
територіальну цілісність України

Серпень Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

78. Проведення робіт щодо звільнення вулиці Хрещатик та тротуарів вздовж вулиці
від припаркованого автотранспорту та об'єктів стихійної торгівлі для проведення
монтування торговельних комплексів, спортивних та розважальних локацій

20)21 серпня Головне управління Національної поліції у м. Києві (за згодою), Управління патрульної поліції в місті Києві (за згодою)

79. Організація навігації паркувального простору центральної частини міста та
маркування місць паркування транспорту, що перевозитиме людей з
обмеженими можливостями

Серпень Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"

Інформаційно)комунікативна кампанія

80. Створення медійних проектів, спрямованих на утвердження позитивного іміджу
України у світі як демократичної європейської держави, популяризацію
української культури за підтримки комунальних засобів масової інформації,
соціальних медіа, соціальних мереж. Підготовка та розміщення вітань киянам та
гостям столиці у засобах масової інформації

19)25 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

81. Анонсування та висвітлення у засобах масової інформації заходів з відзначення
Дня Державного Прапора України та 25)ї річниці незалежності України

Серпень Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко
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Графік
особистого прийому громадян керівництвом Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

Прізвище, ім'я
та по батькові Посада Адреса Дні

прийому 
Години

прийому

Івашова 
Ольга
Василівна 

Заступник директора
Департаменту ) начальник
управління державної
реєстрації 

вул. Xрещатик, 36, каб.117
попередній запис за тел. 235)04)88

третій
вівторок 14.00 ) 16.00 

Путій
Володимир
Миколайович 

Заступник директора
Департаменту ) начальник
управління забезпечення
координації районних в
місті Києві державних
адміністрацій

вул. Xрещатик, 36, каб.117
попередній запис за тел. 235)04)88

третій
четвер 11.00 ) 13.00 

Відповідно�до�Положення�про�Департамент�з

питань�реєстрації�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

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

ністрації,�затвердженоо�розпорядженням�ви�о-

навчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�26.04.2016

№ 261,�основними�завданнями�Департамент��є:

забезпечення�реалізації�державної�політи�и���сфе-

рах�державної�реєстрації�речових�прав�на�нер�-

хоме�майно�та�їх�обтяжень,�юридичних�осіб,�фі-

зичних�осіб —�підприємців,�реєстрації�місця�про-

живання/переб�вання�фізичних�осіб�на�території

міста�Києва,�а�та�ож�щодо�надання�відомостей�з

Державноо�земельноо��адастр�;�здійснення�в�ме-

жах��омпетенції��оординації�діяльності�районних

в�місті�Києві�державних�адміністрацій���сфері�дер-

жавної�реєстрації�юридичних�осіб�та�фізичних

осіб —�підприємців,�реєстрації�місця�проживан-

ня/переб�вання�фізичних�осіб�та�на�території�міс-

та�Києва.

99 01065)216358)111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно)просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

100 01065)216353)111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно)просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

101 01113)216366)111 ТОВ "ПХ ГРУП" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 81 Дніпровський район, бульв. Перова, 36

102 01113)216726)111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,72 Оболонський район, вул. Героїв Дніпра, 31)б, літ. А

103 01113)216725)111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 1,62 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 21/38

104 01113)216724)111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 7,74 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 21/38

105 01113)216719)111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 6,9 Дніпровський район, вул. Андрія Малишка, 15/1

106 01113)216718)111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 4,655 Голосіївський район, просп. Академіка Глушкова, 31)а

107 01113)216717)111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 1,62 Дніпровський район, Дніпровська набережна, 3

108 01113)216716)111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 10,692 Дніпровський район, Дніпровська набережна, 3 

109 01030)216744)111 Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" Тимчасова виносна спеціальна конструкція з
площею поверхні від 1 кв. м до 3 кв. м

1,1661 Шевченківський район, вул. Бульварно)Кудрявська (вул.
Воровського), 24

110 01005)216748)111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фоззі)Фуд" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 6,76 Святошинський район, вул. Булгакова, 11

111 01038)216546)111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Алего" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Солом'янський район, просп. Валерія Лобановського
(просп. Червонозоряний), за буд. № 56/218, зупинка
"Головка"

112 01020)216572)111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно)просторова конструкція, що
стоїть окремо

7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

113 01014)215156)111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Солом'янський район, вул. Борщагівська, 250 м від
Політехнічного провулку (розподілювач)

114 01014)215155)111 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 36 Шевченківський район, вул. Глибочицька, 28

115 01062)216539)111 ТОВ "ЛЕВЕЛ АКАДЕМІЯ" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 2,4 Печерський район, вул. Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 43/16, з боку вул. Саксаганського

116 01025)216452)111 ФО)П Башкирова Наталія Павлівна Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 0,95 Печерський район, вул. Саксаганського, 5

117 01025)215279)111 ТОВ "РТМ ) УКРАЇНА" Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі (беклайт) 5,016 Подільський район, Контрактова площа, зелена зона,
навпроти буд. № 9

118 01309)214747)111 ТОВ "Європа Арм Спорт" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 12,6 Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 19 

Керівник апарату В. Бондаренко

За�інчення
додат�а
до
розпорядження
№
655.
Почато�
�
номері
за
17
серпня
2016
ро��


Про переоформлення ліцензії, виданої Товариству з обмеженою відповідальністю «Навчально�виховний комплекс 
«Всезнайко�яскравий»

Розпорядження № 669 від 15 серпня 2016 року
Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�

ції) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 29 січня 2016 року № 40 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік»

Розпорядження № 661 від 11 серпня 2016 року
Відповідно до рішень Київської міської ради від 07 липня 2016 року № 560/560 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради

від 22 грудня 2015 року № 60/60» та від 22 липня 2016 року № 848/848 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 груд�
ня 2015 року № 60/60»:

Унести�зміни�до�по�азни�ів�Прорами�е�ономічноо�і�соціальноо�розвит���м.�Києва�на�2016

рі�,�доведених�до�департаментів,��правлінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчоо�оран�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�зідно�з�розпорядженням�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�29�січня�2016�ро���№ 40�«Про�Прорам��е�ономічноо�і�со-

ціальноо�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�»�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчоо�оран��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24�червня�2016�ро���№ 466),�а

саме:

зведеної�прорами��апітальних�в�ладень�та��апітальноо�ремонт�;

розподіл��асин�вань�на�фінанс�вання��апітальних�в�ладень;

розподіл��асин�вань�на�фінанс�вання��апітальноо�ремонт�;

адресноо�перелі���об’є�тів��апітальноо�ремонт�,�я�ий�здійснюється�за�замовленням�ви�о-

навчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но���ош-

тів�спеціальноо�фонд��бюджет��міста�Києва:

перелі���об’є�тів��апітальноо�б�дівництва,�що�здійснюється�за�замовленням�ви�онавчоо

оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но��власних

�оштів�підприємств,��станов�та�оранізацій,��редитів,�лізинів�та�інших�джерел�фінанс�вання,�не

заборонених�за�онодавством,��рім�бюджетних��оштів,�ви�лавший�їх�в�новій�реда�ції,�то�додає-

ться.
Ви�он�ючий�обов’яз�и��олови�

П.�Пантелеєв

Додато�
не
др���ється.
Ознайомитися
з
ним
можна

на
офіційном�
інтернет-порталі
КМДА

1.�Переоформити�ліцензію���сфері�дош�ільної�освіти�(доляд�за�дітьми�дош�ільноо�ві-

��,�виховання�і�навчання�дітей�дош�ільноо�ві��,��оре�ція�психолоічноо�і�фізичноо�роз-

вит���дітей�дош�ільноо�ві��),�видан��зідно�з�на�азом�Департамент��освіти�і�на��и,�моло-

ді�та�спорт��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�від�04�р�дня�2015�ро���№ 734�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«На-

вчально-виховний��омпле�с�«Всезнай�о-яс�равий»�(ідентифі�аційний��од�39897222,�місце-

знаходження:�04074,�місто�Київ,�в�лиця�Детярен�а,�31),���зв’яз���зі�зміною�наймен�ван-

ня�юридичної�особи,�а�саме:�Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�«Навчально-ви-

ховний��омпле�с�«Всезнай�о-яс�равий»�на�Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�«На-

вчально-виховний��омпле�с�«Яс�равий».

2.�Ліцензію���сфері�дош�ільної�освіти�(доляд�за�дітьми�дош�ільноо�ві��,�виховання�і�навчан-

ня�дітей�дош�ільноо�ві��,��оре�ція�психолоічноо�і�фізичноо�розвит���дітей�дош�ільноо�ві-

��),�видан��зідно�з�на�азом�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчоо�ора-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�04�р�дня�2015�ро��

№ 734�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Навчально-виховний��омпле�с�«Всезнай�о-

яс�равий»,�визнати�недійсною.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а�олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Старостен�о�Г.�В.

Голова�В.�Клич�о
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÓÂÀÃÀ, ÊÎÍÊÓÐÑ Ì²ÊÐÎÏÐÎÅÊÒ²Â ÄËß ÄÈÒß×ÈÕ ÑÀÄÊ²Â ÊÈªÂÀ!
Óêðà¿íñüêèé ôîíä ñîö³àëüíèõ ³íâåñòèö³é, ùî ä³º íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹740 â³ä 23.04.2000, îãîëîøóº äîäàòêîâèé êîíêóðñíèé â³äá³ð
äëÿ äèòÿ÷èõ ñàäê³â Êèºâà. Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòó "Ñïðèÿííÿ
ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,ÓÔÑ² V", ÿêèé ô³íàíñóºòüñÿ Óðÿäîì Ôåäåðàòèâíî¿
Ðåñïóáë³êè Í³ìå÷÷èíè ÷åðåç Í³ìåöüêèé áàíê ðîçâèòêó KfW.

Îñíîâíîþ ìåòîþ Ïðîåêòó º ï³äòðèìêà íåâåëèêèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ çàõîä³â â
óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäàõ ç âèñîêîþ ÷àñòêîþ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á øëÿõîì
ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ì³ñöü ó äèòÿ÷èõ ñàäêàõ ì³ñòà. Ó ðàìêàõ Ïðîåêòó áóäå
ïðîô³íàíñîâàíî òà ïðîâåäåíî íåîáõ³äí³ ðåìîíò³ ðîáîòè ó ãðóïîâèõ ïðèì³ùåííÿõ
òà íàâ÷àííÿ äëÿ ïåðñîíàëó äèòÿ÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Îñíîâí³ óìîâè ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³
Ì³êðîïðîåêòè ìàþòü â³äïîâ³äàòè íàñòóïíèì åêñêëþçèâíèì êðèòåð³ÿì:

1. Ì³êðîïðîåêòè ìîæóòü âïðîâàäæóâàòèñü ëèøå ó ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Ìàêñèìàëüíèé áþäæåò êîæíîãî ì³êðîïðîåêòó, ÿê ïðàâèëî, íå ïåðåâèùóâàòèìå
åêâ³âàëåíòó 300 000 ºâðî.

3. Ì³ñöåâà ãðîìàäà òà ì³ñöåâà âëàäà ãîòîâ³ áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³,
âïðîâàäæåíí³, çàáåçïå÷åíí³ ïîäàëüøî¿ æèòòºçäàòíîñò³ ì³êðîïðîåêòó òà íàäàþòü
ãàðàíò³¿ íå çì³íþâàòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà ùîíàéìåíøå ïðîòÿãîì
15 ðîê³â.

4. Ì³êðîïðîåêò â³äïîâ³äàº òèïîëîã³¿: ðåìîíò òà ðåêîíñòðóêö³ÿ äèòÿ÷èõ ñàäê³â äëÿ
ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ì³ñöü.

5. Îá'ºêòè ðåìîíòó ïîâèíí³ áóòè ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³. Íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
ïîâèíí³ áóòè îôîðìëåí³ óñ³ äîêóìåíòè äëÿ îäåðæàííÿ äîçâîëó íà áóä³âíèöòâî.

6. Íàÿâí³ñòü àêòóàëüíî¿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Ãîëîâíîþ ìåòîþ ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿ îá'ºêò³â
ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ìàº áóòè çàïðîâàäæåííÿ çàõîä³â ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³ (âêëþ÷íî
³ç çàõîäàìè ç òåðìîìîäåðí³çàö³¿ áóä³âåëü). Âàðò³ñòü 1 ì2 ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò íà áóäü-ÿêîìó îá'ºêò³ íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 60% âàðòîñò³ íîâîãî áóä³âíèöòâà.

7.Òåõí³÷íèé ñòàí îá'ºêò³â ðåìîíòó º äîñèòü äîáðèì ³ äîçâîëÿº âèêîíàòè ðåìîíòíî-
áóä³âåëüí³ ðîáîòè ó êîðîòê³ òåðì³íè.

8. Ðåàë³çàö³ÿ ì³êðîïðîåêòó íå ïðèçâåäå äî âèíèêíåííÿ êîíôë³êò³â â ãðîìàä³.

9.Âïðîâàäæåííÿ ì³êðîïðîåêòó â³äïîâ³äàº ÷èííèì ïðàâèëàì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà.

10. Âèð³øåíî âñ³ þðèäè÷í³ ïðîáëåìè, ïîâ'ÿçàí³ ç âïðîâàäæåííÿì ì³êðîïðîåêòó.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ì³êðîïðîåêò³â çàö³êàâëåí³ ïðåäñòàâíèêè äèòÿ÷èõ ñàäê³â
ì³ñòà Êèºâà ìàþòü ñòâîðèòè ³í³ö³àòèâí³ ãðóïè, äî ÿêèõ ìîæóòü óâ³éòè ÷ëåíè
êîëåêòèâó çàêëàäó, áàòüêè (ó òîìó ÷èñë³ òèõ ä³òåé, ùî î÷³êóþòü ñâîº¿ ÷åðãè â çàêëàä),
ìåøêàíö³ ïðèëåãëî¿ äî çàêëàäó òåðèòîð³¿, âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåí³ îñîáè.Çàâäàííÿìè
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè º:

� ³íôîðìóâàòè ãðîìàäó ïðî ö³ë³ òà çàâäàííÿ ÓÔÑ², ì³êðîïðîåêòó, ïðîöåäóðè
ï³äãîòîâêè òà âïðîâàäæåííÿ ì³êðîïðîåêòó, ðîëü ãðîìàäè òîùî;

� ç³áðàòè òà ïðîâåñòè çáîðè ãðîìàäè, çàâäàííÿì ÿêèõ º: 1) îáãîâîðèòè òà
ïîãîäèòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ì³êðîïðîåêò³â; 2) îáðàòè Àãåíö³þ ïî âïðîâàäæåííþ
ì³êðîïðîåêòó (ÀïÂ) ó ñêëàä³ 3-5 îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè
ãðîìàäè, ãîòóâàòè òà âïðîâàäæóâàòè ì³êðîïðîåêò.

Ï³ñëÿ çáîð³â ãðîìàäè ÀïÂ ìàº ï³äãîòóâàòè ïàêåò äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³:
� çàâ³ðåíèé ï³äïèñîì òà ïå÷àòêîþ âëàñíèêà îá'ºêòó Âèòÿã ç ïðîòîêîëó Çàãàëüíèõ

çáîð³â ãðîìàäè ïðî ð³øåííÿ áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà îáðàííÿ Àãåíö³¿ ïî
âïðîâàäæåííþ ì³êðîïðîåêòó;

� ì³êðîïðîåêòíà ïðîïîçèö³ÿ âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè ç äîäàòêàìè: ðåºñòðàö³éíèé
ñïèñîê ó÷àñíèê³â çáîð³â ãðîìàäè; äîâ³äêà ïðî âëàñíèêà îá'ºêòà; ãàðàíò³éíèé ëèñò
â³ä âëàñíèêà îá'ºêòà ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âàðòîñò³ ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ÿê³
áóäóòü âèêîíàí³ â ðåçóëüòàò³ âïðîâàäæåííÿ ì³êðîïðîåêòó; ãàðàíò³éíèé ëèñò
âëàñíèêà îá'ºêòà ïðî çáåðåæåííÿ îá'ºêòà ó âëàñíîñò³ (çàáîðîíà â³ä÷óæåííÿ) íå
ìåíøå í³æ íà 15 ðîê³â; ïëàí çàáåçïå÷åííÿ æèòòºçäàòíîñò³ îá'ºêòà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ðîá³ò;

� ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ;

� ëèñò-äîðó÷åííÿ äëÿ Àãåíö³¿ ïî âïðîâàäæåííþ ì³êðîïðîåêòó ç ï³äïèñîì òà
ïå÷àòêîþ âëàñíèêà îá'ºêòà, â ÿêîìó çàñâ³ä÷óþòüñÿ ïîâíîâàæåííÿ Àãåíö³¿ ùîäî
âèêîíàííÿ ôóíêö³é çàìîâíèêà áóä³âíèöòâà (äîâ³ëüíà ôîðìà).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ — 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó.
Àäðåñà: 04070,ì.Êè¿â,Êîíòðàêòîâà ïëîùà,12,Êè¿âñüêå ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî

ÓÔÑ².

Çàòâåðäæåííÿ ì³êðîïðîåêò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ â³äáóâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ ¿õ
ïåðåâ³ðêè íà â³äïîâ³äí³ñòü çàçíà÷åíèì âèùå óìîâàì. Â³äá³ð ì³êðîïðîåêò³â äî
âïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ðåãëàìåíòó ä³ÿëüíîñò³ ÓÔÑ². Ï³ñëÿ
çàòâåðäæåííÿ â³äáîðó ì³êðîïðîåêò³â äî âïðîâàäæåííÿ ãðîìàäà îòðèìàº ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî â³äá³ð/â³äõèëåííÿ ì³êðîïðîåêòó.

Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ äî Îêñàíè Ìàñèê çà íîìåðîì
(095) 131-46-97, usif@usif.org.ua.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâà:

- Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 80,20 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó
¹ 14 íà âóë. Ïîë³ñüê³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ êàôå, ùî çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (28,00 êâ. ì)
òà ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (52,20 êâ.ì), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364
äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 20%, 8% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1 516 700,00 ãðí.
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 15 406,54 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â
ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114
àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Àðá³òðàæíèé êåðóþ÷èé Íàçàðåíêî Ë. Ñ. (ñâ³äîöòâî ¹344 â³ä 28.02.2013 ðîêó) îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç
âèçíà÷åííÿ òîðãóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà áóäå âèçíà÷åíà, ÿê îðãàí³çàòîð ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó (òîðã³â) ç ïðîäàæó
ìàéíà áîðæíèêà ó ñïðàâ³ ¹910/21469/14 ïðî âèçíàííÿ áàíêðóòîì TOB "Ì³êîë", ïîðóøåíî¿ ãîñïîäàðñüêèì
ñóäîì ì. Êèºâà.

Ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîðÿäêó, óìîâ òà ñòðîê³â ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó (òîðã³â), ñóìè âèíàãîðîäè, ³íôîðìàö³ÿ
ùîäî äîñâ³äó ðîáîòè ç ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â, íàÿâí³ñòü äîêóìåíò³â íà çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³, òîùî, ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: 02095, ì. Êè¿â, âóë. Ñð³áíîê³ëüñüêà, á. 24, à/ñ 39.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâîê âñòàíîâèòè 25.08.2016 ð.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

* Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõ-
í³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí» ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-
ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî ìåò-
ðîïîë³òåí» — «íîðìàòèâí³ àêòè» — «òåõ-
í³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèç-
íà÷åííÿ».

** Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè — äî
01.07.2018

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ ³í-
øèõ îá'ºêò³â — 2 ðîêè 364 äí³.

(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåí-
äîâàíîãî,ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêî-
âî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîá-
õ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà-
÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
— îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîí-

êóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
— äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðà-

õîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó
ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

—â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóð-
ñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³í-
êè îá'ºêòà îðåíäè.Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèò-
ðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå
ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè-

÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç
îö³íêè ìàéíà,âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâ-
íîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
—â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà

(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàé-
íà, à ñàìå:

— ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò
îðåíäè;

—àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò
îðåíäè;

— åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñ-
òâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

—â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñ-
ëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿
òåðèòîð³¿,âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõ-
í³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îá-
ëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìå-
ðåæ,ðåìîíòó áóä³âë³,ó ò.÷.: ïîêð³âë³,ôàñà-
äó,âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà
ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

—óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñà-
í³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ
íîðì,äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

—ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëó-
àòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

— ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çî-

áîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ 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 êîíêóð-

ñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
— äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíî-

âàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
—êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðå-

í³ çàÿâíèêîì);
—áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíî-

ãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-
ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê
çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â:

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

—êîï³þ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñî-
áó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³-
ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

— çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó—
áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðå-
åñòðó þðèäè÷íèõòà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â,ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30äí³â
äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

—çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåê-
ëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìà-
ëîãî ï³äïðèºìíèöòâà —ô³çè÷íî¿ îñîáè —
ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëà÷ó
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âè-
êîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíî-
ñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðå-
òåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³-
çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ
ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 09.09.2016 çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Õðåùàòèê,10,êàá. 522
î 14.30.Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðî-
íóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çà-
ïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîí-
êóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àò-
êîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç
çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà
îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñî-
óòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ —05.09.2016 (êàá.510).
Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
çà àäðåñîþ: 01001,ì.Êè¿â,âóë.Õðåùàòèê,
10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77,202-61-76.×àñ ðîáîòè Äåïàð-
òàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00: â ïò. — ç
9.00 äî 16.45.

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÒÌÎ "Ïñèõ³àòð³ÿ" ó ì. Êèºâ³ (òåë. 468-41-77)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 34,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Êèðè-

ë³âñüêà, 103-à ê. 1 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà
ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,
êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

2 189,67 4 379,34
ð/ð 37112005001207 ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà

ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 01994072

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ ÌÀ "Êè¿â" (Æóëÿíè) (òåë. 339-26-77)

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 105,60 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï.
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 81 ë³ò. Þ (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òî-
âàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

6 456,80 12 913,59
ð/ð: 260043011721 ÏÀÒ Äåðæàâíèé îùàä-

íèé áàíê Óêðà¿íè 
ÌÔÎ 300465, ªÄÏÎÓ: 011315514

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (òåë. 279-20-31)

3
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 74,30 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ñè-
ðåöüêà, 25 ë³ò. Â êîðï. 1 (1 ïîâåðõ)

36,6 êâ. ì — Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

5 713,92 11 427,84

ð/ð: 26002300236809 ÒÂÁÂ¹ 10026/0104
ô³ë³ÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà

Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ "Îùàäáàíê"
ÌÔÎ: 322669, ªÄÐÏÎÓ: 23390156

37,7êâ.ì —²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõî-
ìîãî ìàéíà (âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" (òåë. 238-44-00)

4*
×àñòèíà ïðèì³ùåííÿ â ïåðåõîä³ âåñòè-

áþëþ ¹ 1 ñò. ì. Àêàäåìì³ñòå÷êî çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 5,25 êâ. ì

ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïî-
ë³òåíó òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà çì³-
øàíî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà

íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè

5 337,10 10 674,20
ð/ð 26006032079400 ÏÀÒ "ÓêðÑèááàíê"

ÌÔÎ: 351005, ªÄÐÏÎÓ: 03328913

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (òåë. 234-23-24)

5**
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 65,0 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. Îëåñÿ

Ãîí÷àðà, 33 ë³ò. À (4 ïîâåðõ)

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-
ö³¿

5 911,08 11 822,16
ð/ð 2600230946101 ó öåíòðàëüíîìó â³ää³-
ëåíí³ ì. Êèºâà ÏÀÒ "Áàíê êðåäèò Äí³ïðî"

ÌÔÎ: 305749, ªÄÐÏÎÓ: 03366500

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àä-
ðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 591,0 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìèêîëàé÷óêà ²âàíà (âóë. Ñåðàôèìîâè÷à), 15à, ë³ò."À"

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 591,0 êâ. ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ìèêîëàé÷óêà ²âàíà (âóë. Ñåðàôèìîâè÷à), 15à,
ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ
ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 591,0 êâ.ì, â ò.÷: ãðóïà ïðè-
ì³ùåíü ¹ 6 — 175,7 êâ.ì, ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 9 — 415,3 êâ.ì.

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 4 453 800 (÷îòèðè ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà ï'ÿò-
äåñÿò òðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 890 760 (â³ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî òèñÿ÷ ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 5 344 560 (ï'ÿòü ì³ëü-
éîí³â òðèñòà ñîðîê ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà, ç óðàõó-
âàííÿì ÏÄÂ — 534 456,00 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 ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàä-
áàâêè 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâå-
äåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íà-
ö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³-
íè ïðîäàæó îá'ºêòó, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 16 âåðåñíÿ 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³-
âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè ïðèéìà-
þòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåðñàëüíà òîâàð-
íà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00,
â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ —ç 9.00 äî 17.00,îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00
äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâå-
äåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ,
ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä
áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàð-
íà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 534 456,00 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü
10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõó-
íîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä
ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³î-
íàëüí³ ðåñóðñè".

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³
êîøòè.

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ìèêîëàé÷óêà ²âàíà (âóë. Ñåðàôèìîâè÷à), 15à, ë³ò. "À".

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060,
ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëü-
í³ ðåñóðñè", òåë.: (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ
(044) 440-05-12.

¹
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êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê
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Ðîçì³ð ì³-

ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

(áåç ÏÄÂ)

Âàðò³ñòü

îá'ºêòà

îðåíäè ãðí

(áåç ÏÄÂ)

1

ÊÏ "Êåðóþ-

÷à êîìïà-

í³ÿ ç îáñ-

ëóãîâóâàí-

íÿ æèòëî-

âîãî ôîíäó

Ñî-

ëîì'ÿíñü-

êîãî ðàéî-

íó ì. Êèº-

âà" (ì. Êè-

¿â, âóë. Ñî-

ö³àë³ñòè÷-

íà, 6, 249-

43-70)

íàï³âï³äâàë

âóë.

Ì. Âàñè-

ëåíêà, 9

92,8 3%

Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî-

ãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìî-

âàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ

çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó

2 ðîêè

364 äí³

Ñòàíîì íà 31.05.2016

45,48 4 220,50 168 820,00 

2 íàï³âï³äâàë

âóë. Äî-

íåöüêà,

57à

25,7
1 ãðí

íà ð³ê

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿,

ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëî-

ã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òà-

ö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³-

òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, ÿêùî îðåíäî-

âàíà ïëîùà ñòàíîâèòü äî 100 êâ.ì òà

íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåí-

íÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

2 ðîêè

364 äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2016

- 1 ãðí íà ð³ê 12 512,74

3

îêðåìî ðîçòà-

øîâàíà ñïî-

ðóäà (ñì³òòº-

çá³ðíèê)

âóë. Âî-

ëèíñüêà, 8
10,0 8%

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

2 ðîêè

364 äí³

Ñòàíîì íà 31.07.2016

116,00 1 160,00 174 000,00

4 íàï³âï³äâàë

áóëüâ. ×î-

êîë³â-

ñüêèé, 27

95,0 6%

Ðîçì³ùåííÿ îá'ºêòà ïîøòîâîãî çâ'ÿç-

êó íà ïëîù³, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

íàäàííÿ ïîñëóã ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó

2 ðîêè

364 äí³

Ñòàíîì íà 31.05.2016

69,32 6 585,50 1 317 100,00

5 öîêîëü

ïðîâ. Ìà-

øèíîáó-

ä³âíèé, 27

44,10 6%
Ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ÿêèé íå çä³éñíþº

ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

2 ðîêè

364 äí³

Ñòàíîì íà 31.05.2016

76,30 3 365,00 673 000,00
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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 49252

19 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹89(4859)
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Ñâÿòî ÿáëóê ³ ìåäó
� Ñüîãîäí³ Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíº — îäíå ³ç 12 íàéá³ëüøèõ

öåðêîâíèõ ñâÿò

Ðåë³ã³éí³ âèòîêè

Ó õðèñòèÿíñüê³é òðàäèö³¿ (à ñâÿòî îä-
íàêîâî øàíóþòü õðèñòèÿíè ³ ñõ³äíîãî ³
çàõ³äíîãî îáðÿä³â) Ïðåîáðàæåííÿ — öå
â³äçíà÷åííÿ îá’ÿâëåííÿ Áîæåñòâåííî¿ âå-
ëè÷³ é ñëàâè Õðèñòà íà ãîð³ Ôàâîð, ÿêà
â³äáóëàñÿ íàïåðåäîäí³ Éîãî ñòðàæäàíü ó
Ãåòñèìàíñüêîìó ñàäó. Öþ ïîä³þ îïèñó-
þòü òðè àïîñòîëè: Ìàòâ³é, Ìàðêî òà Ëó-
êà. Ó ªâàíãåë³ÿõ ãîâîðèòüñÿ, ùî Õðèñòîñ
ãîòóâàâ ñâî¿õ ó÷í³â äî ìàéáóòí³õ ïîä³é.
Âòîìëåí³ àïîñòîëè çàñíóëè ³ íå çàñòàëè
òîãî ìîìåíòó, êîëè ïî÷àëîñÿ Ïðåîáðà-
æåííÿ Ãîñïîäíº. Âîíè ïðîêèíóëèñÿ â³ä
ñÿéâà — íåçâè÷àéíîãî ñâ³òëà, ÿêå îïðî-
ì³íþâàëî Õðèñòà. Ïîáëèçó â÷èòåëÿ àïîñ-
òîëè ïîì³òèëè ²ëëþ ³ Ìîéñåÿ. Íåñïîä³âà-
íî íà ãîðó îïóñòèâñÿ òóìàí ³ àïîñòîëè ïî-
÷óëè ãîëîñ Ãîñïîäà: «Òîé ñèí ì³é âèáðà-
íèé, ó ÿêîìó ìîº áëàãîâîë³ííÿ». Ó÷í³ çëÿ-
êàëèñÿ, âïàëè íèöü ³ ëåæàëè òàê, ïîêè ²ñóñ
íå äîòîðêíóâñÿ äî íèõ. Â³í ïîïðîñèâ íå ðîç-
ïîâ³äàòè ïðî ïîä³¿, ïîêè íå çä³éñíèòüñÿ
ïðîðîöòâî. Òàêèì ÷èíîì, ó÷í³ ñòàëè ïåð-
øèìè ëþäüìè, õòî óñâ³äîìèâ, ùî ²ñóñ —
Ñèí Áîæèé. Ïðåîáðàæåííÿ ïî÷àëè ñâÿò-
êóâàòè â ªðóñàëèì³ ó IV ñòîë³òò³.

Äóæå ö³êàâî, ùî öå ñâÿòî íà÷å «âèïàäàº»
ç ÷àñîâèõ ðàìîê öåðêîâíîãî ðîêó, íå âïè-
ñóºòüñÿ ó ïîñë³äîâí³ñòü ïåðåá³ãó á³áë³é-
íèõ ïîä³é. Ïåòðî Ñàáàò, äîêòîð ë³òóðã³é-
íîãî áîãîñëîâ’ÿ, ïîÿñíþº öå òàê: «Êîëè ³í-
ø³ öåðêîâí³ ñâÿòà â ë³òóðã³éíîìó ðîö³, ïî-
â’ÿçàí³ ç æèòòÿì ²ñóñà Õðèñòà, ñâÿòêóþòü
ó ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ öèõ ïîä³é ó Éîãî
çåìíîìó æèòò³, òî Ïðåîáðàæåííÿ íå â³ä-
ïîâ³äàº õðîíîëîã³¿. Ìè ìàëè á â³äçíà÷à-
òè éîãî ïåðåä Âåëèêîäíåì. Äàòà öüîãî ñâÿ-
òà, íà ïåðøèé ïîãëÿä, âèäàºòüñÿ âèïàä-
êîâîþ ³ ïîâ’ÿçàíà ³ç áëàãîñëîâåííÿì ïëî-
ä³â ó Õðàì³ Ãîñïîäíüîìó, àëå íàñïðàâä³
òàì º ãëèáîêèé áîãîñëîâñüêèé çàäóì: Ïðå-
îáðàæåííÿ Ãîñïîäíº âêàçóº íà æèòòÿ â³÷-
íå, ÿêå ïåðåáóâàº ïîçà íàøèì ³ñòîðè÷íèì
³ öèêë³÷íèì ÷àñîì. Öÿ ïîä³ÿ ãîâîðèòü íàì
ïðî öàðñòâî ñëàâè, ïðåîáðàæåííÿ ñâ³òó».

Íàðîäíèé êàëåíäàð: 
òðàäèö³¿ ³ ïðèêìåòè

²ç ñâÿòîì Ïðåîáðàæåííÿ ïîâ’ÿçàíî áà-
ãàòî íàðîäíèõ òðàäèö³é. Äëÿ ãîñïîäàð³â
âîíî ñèìâîë³çóº çàê³í÷åííÿ æíèâ òà çà-
âåðøåííÿ ë³òà. Öüîãî äíÿ ïðèì³÷àëè ïî-

ãîäó. ßêùî äåíü ñîíÿ÷íèé òà áåçõìàð-
íèé — îñ³íü áóäå ñóõîþ. ßêùî äîùîâèé —
ìîêðîþ. ßñíèé äåíü â³ùóº çèìó ìîðîçíó
³ç çàìåòàìè. ßêà ïîãîäà íà Ñïàñà — òàêîþ
áóäå ³ íà Ïîêðîâó (14 æîâòíÿ). Ó äåÿêèõ
ì³ñöÿõ Óêðà¿íè â öåé ÷àñ ìîãëè âæå ïî-
÷èíàòèñÿ ïðèìîðîçêè, òîìó é êàæóòü:
«Ïðèéøîâ Ñïàñ, äåðæè ðóêàâèö³ ïðî çà-
ïàñ!».

Äðóãèé Ñïàñ — öå äåíü ïîìèíàííÿ ïî-
ìåðëèõ ðîäè÷³â. Çà íàðîäíèì â³ðóâàííÿì,
öå òðåò³é âèõ³ä ïîìåðëèõ íà ñâ³ò ó âåñíÿ-
íî-ë³òíüîìó ñåçîí³. Äî íàñòàííÿ óðî÷èñ-
òîñò³ ñåëÿíè íå ¿ëè ïëîä³â íîâîãî âðî-
æàþ. Îñîáëèâî ñóâîðèì öåé ïðèïèñ áóâ
äî æ³íîê, ó ÿêèõ ïîìåðëè ìàëåíüê³ ä³òè.
²ñíóâàëî ïîâ³ð’ÿ, ùî «íà òîìó ñâ³ò³» ðîñ-
òóòü ñð³áí³ äåðåâà ç çîëîòèìè ÿáëó÷êàìè,
ÿê³ äàþòü ëèøå òèì, ÷è¿ áàòüêè äîòðèìó-
âàëèñÿ öüîãî çâè÷àþ.

Ïðèãîùàºìîñÿ ÿáëóêàìè,
ìåäîì òà ëàìàíöÿìè

Íà ßáëó÷íîãî Ñïàñà â³ðÿíè íåñóòü äî
öåðêâè îñâÿ÷óâàòè ÿáëóêà, âèíîãðàä òà
ð³çí³ ôðóêòè, ÿê³ ñèìâîë³çóþòü ðîçêâ³ò ³
ïëîäþ÷³ñòü ïðèðîäè. Òàêîæ òðåáà ïðèãî-
ùàòè ðîäè÷³â, çíàéîìèõ, äðóç³â, ñòàðö³â
òà ñèð³ò. Íàâ³òü çàðàç ó áàãàòüîõ öåðêâàõ
íà Ñïàñà âñòàíîâëþþòü ñïåö³àëüí³ êîð-
çèíè, êóäè ìîæíà ïîêëàñòè ôðóêòè, ÿê³

ïàðàô³ÿ ïåðåäàº ó äèòÿ÷³ áóäèíêè ÷è âè-
ïðàâí³ êîëîí³¿.

Óñ³ òðè ñâÿòà Ñïàñà ïðèïàäàþòü íà Óñ-
ïåíñüêèé ï³ñò (ÿêèé òðèâàº äî 28 ñåðïíÿ)
êîëè çàáîðîíåíî âæèâàòè ì’ÿñî, à ïðà-
äàâíüîþ îáðÿäîâîþ ñòðàâîþ íà ö³ ñâÿòà
º êîðæèêè — øóëèêè. Íàâ³òü ïðèêàçêà º:

«²ç âîäè òà ìóêè ïå÷å ä³âêà øóëèêè». Ó
äåÿêèõ ðåã³îíàõ ¿õ ùå íàçèâàþòü ëàìàí-
ö³. Ïàí³ Ë³ä³ÿ Ìàðê³â, ùîë³òà ãîòóº «ëà-
ìàíö³» äëÿ ñâî¿õ îíóê³â, ÿê³ áàáóñèí³ ñìà-
êîëèêè íå ïîì³íÿþòü íà æîäí³ êðóàñàíè.

«ßê êóòÿ — íà Ñâÿòâå÷³ð, òàê ³ ëàìàíö³
íà «ñïàñ³âñüê³» ñâÿòà º îáîâ’ÿçêîâèìè íà
ñòîë³. Êîëèñü ¿õ ïåêëà ìîÿ áàáóñÿ, ïîò³ì
ìàìà, òåïåð ÿ â÷ó îíóêó. Ðåöåïò íàäçâè÷àé-
íî ïðîñòèé: ñòàêàí êèñëîãî ìîëîêà (êåô³-
ðó), îäíå ÿéöå, îäíà ÷àéíà ëîæêà ñîäè, 2 ñòî-
ëîâ³ ëîæêè îë³¿, 100 ãðàì³â öóêðó, äð³áêà ñî-
ë³, ìóêè äîäàòè ñò³ëüêè àáè âèéøëî òóãå ò³ñ-
òî. Ðîáèòè ïàëÿíè÷êè ³ ñìàæèòè íà ñóõ³é
ñêîâîð³äö³. Äëÿ ïîëèâêè òðåáà âçÿòè ñòà-
êàí ìàêó, çàïàðèòè éîãî ³ ðîçòåðòè, äîäà-
òè ê³ëüêà ëîæîê ìåäó (öå õòî ñê³ëüêè ëþ-
áèòü ñîëîäêîãî). Êîðæèêè «ïîëàìàòè» íà
íåâåëè÷ê³ øìàòî÷êè (ìîæíà ïîð³çàòè ðîì-
áèêàìè) ³ ïîëèòè ìàêîì ³ç ìåäîì ³ äàòè
òðîõè ïîñòîÿòè», — ïîä³ëèëàñÿ âîíà.

Òàêîæ íà ñïàñ³âñüê³ ñâÿòà îáîâ’ÿçêîâî
ñâÿòèëè ³ êóøòóâàëè ñâ³æèé ìåä. Â Óêðà-
¿í³ íàâ³òü íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ñàìå íà
ßáëó÷íîãî Ñïàñà ñâÿòêóþòü Äåíü ïàñ³÷-
íèêà. À ó Êèºâ³ òðàäèö³éíî ïðîâîäÿòü âè-
ñòàâêó-ÿðìàðîê ó Íàö³îíàëüíîìó íàóêî-
âîìó öåíòð³ «²íñòèòóò áäæ³ëüíèöòâà ³ìå-
í³ Ï. ². Ïðîêîïîâè÷à». Öüîãî ðîêó âîíà
òðèâàº ç 18 äî 21 ñåðïíÿ �

Ñåðïåíü — ì³ñÿöü Òðüîõ Ñïàñ³â: Ìàêîâîãî, ßáëó÷íîãî ³ Ãîð³õîâîãî. Òàê íàðîä àäàïòóâàâ ³ íà-

äàâ ïîåòè÷íîñò³ õðèñòèÿíñüêèì ñâÿòàì. Âèíåñåííÿ Æèâîòâîð÷îãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî ó íà-

ðîä³ ñòàëî ïåðøèì Ñïàñîì, àáî Ìàêîâ³ºì, Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíº — äðóãèì, àáî ßáëó÷íèì,

à òðåò³é — ïåðåíåñåííÿ äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ íåðóêîòâîðíîãî îáðàçó Ñïàñèòåëÿ, â³äîìèé, ÿê

Ãîð³õîâèé. ²ç öèõ òðüîõ Ñïàñ³â, ñàìå Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíº, ÿêå â³äçíà÷àºìî ñüîãîäí³, 19

ñåðïíÿ, º îäíèì ³ç 12 íàéá³ëüøèõ öåðêîâíèõ ñâÿò.

Íàòàëêà ÏÅËÈÕ | «Õðåùàòèê»
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