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íîâèíè

ÀÂÒ²ÂÊÈ âèøèêóâàëèñÿ äâîìà
ñòðóíêèìè øåðåíãàìè, âèáëè-
ñêóþ÷è íà ñîíö³ òåìíîñèíüîþ
ôàðáîþ, à á³ëÿ íèõ, íà÷å âàðòîâ³
íà ÷àòàõ, ñòîÿëè âîä³¿ â á³ëèõ ñî-
ðî÷êàõ, ùî íàäàâàëî ö³é ïàðàä-
í³é êîëîí³ óðî÷èñòîãî ï³äíåñåí-
íÿ.Íà ìàéäàí÷èêó á³ëÿ ìåð³¿ ãðóï-
êàìè — ïî ðàéîíàõ þðìèëèñÿ
ñâÿòêîâî îäÿãíåí³ ìåäèêè, îáãî-
âîðþþ÷è ñâî¿ ïðîáëåìè. ×àñòè-
íó ç íèõ ÿêðàç ³ ìàþòü âèð³øèòè
ö³ íîâåíüê³ ìàøèíè, ïðî ùî ðîç-
ïîâ³ëè ïðàö³âíèêè ìåäçàêëàä³â.

«Ñüîãîäí³ ìè îòðèìóºìî òà-
êèé íåîáõ³äíèé íàì àâòîìîá³ëü,
ÿêèé ìàº çàáåçïå÷èòè â÷àñíå îá-
ñòåæåííÿ æèòåë³â ñòîëèö³ íà
Â²Ë/ÑÍ²Ä, — ðîçïîâ³â ãîëîâíèé
ë³êàð ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³
¹ 5 Îëåêñàíäð Þð÷åíêî. — Íî-
âèìè ìàøèíàìè ìè çìîæåìî íà-

ëàãîäèòè îïåðàòèâíèé çá³ð àíà-
ë³ç³â ó ë³êàðíÿõ, ÿêèõ ó ì³ñò³ 17, ³
òàêèì ÷èíîì ïðèñêîðèòè âñòà-
íîâëåííÿ ä³àãíîçó òà àäåêâàòíå
ë³êóâàííÿ ïîçèòèâíèõ õâîðèõ íà
Â²Ë/ÑÍ²Ä. Äî ðå÷³, öå çìîæå ðî-
áèòè ñàì âîä³é, ç³áðàâøè êàìåðè
ç ïðîá³ðêàìè. Ìè ñïîä³âàºìîñÿ,
ùî ì³ñòî äîïîìîæå íàì çàì³íè-
òè é çàñòàð³ëå îáëàäíàííÿ ëàáî-
ðàòîð³¿ öåíòðó ÑÍ²Äó, êîòðà âæå
ïðàöþº 10 ðîê³â ³ ïîòðåáóº ïåðå-
îñíàùåííÿ. À îò ô³íàíñóâàííÿ
îïëàòè ïðàö³, çàêóï³âë³ ìåäèêà-
ìåíò³â, çàêóï³âëþ ïðîäóêò³â òà
çàáåçïå÷åííÿ ³íøèõ ïîòðåá ì³ñü-
êà âëàäà îðãàí³çóâàëà ÷³òêî ³ â
ïîâíîìó îáñÿç³».

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè äèðåê-
òîðà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Äìèòðî Òóð÷àê ñêà-
çàâ, ùî çàêóï³âëÿ 100 íîâèõ àâòî

äàñòü çìîãó ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷è-
òè ñïåöòðàíñïîðòîì ïåðâèííó
òà âòîðèííó ëàíêè ìåäè÷íî¿ ãà-
ëóç³ ñòîëèö³. Çîêðåìà, 37 øâèäêèõ
îáñëóãîâóâàòèìóòü ë³êàðí³ çà-
ãàëüíîãî òà ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðî-
ô³ëþ, 15 ìàøèí ïåðåäáà÷åí³ äëÿ
çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ äèòÿ-
÷îãî ïðîô³ëþ, 38 — çàêð³ïëÿòü çà
ïóíêòàìè íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè, ç íèõ 13 — çàä³ÿí³
äëÿ ïóíêò³â íåâ³äêëàäíî¿ ìåääî-
ïîìîãè äèòÿ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ,
6 ñïåöàâòîìîá³ë³â ïðàöþâàòè-
ìóòü ó çàêëàäàõ ïñèõîíåâðîëî-
ã³÷íîãî ïðîô³ëþ, 4 — ó ïðîòèòó-
áåðêóëüîçíèõ.

Ïåðåäàþ÷è 100 íîâåíüêèõ àâ-
òîìîá³ë³â, ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî ñêàçàâ, ùî âîíè ïî-
âèíí³ ìàêñèìàëüíî ïðèñêîðèòè
ìåäè÷íó äîïîìîãó êèÿíàì, ÿê³
¿¿ ïîòðåáóþòü. «Íà íîâèõ àâò³â-
êàõ ë³êàð³ çìîæóòü øâèäøå ä³ñ-
òàòèñÿ äî ïàö³ºíò³â ³ íàäàòè íå-
îáõ³äíó äîïîìîãó âäîìà ³íâàë³-
äàì, îíêîõâîðèì ³ âñ³ì, õòî íå
ìîæå ïåðåñóâàòèñÿ ³ ä³ñòàòèñÿ
ë³êàðí³. Íàøå çàâäàííÿ — íàäà-
òè ÿê³ñíèé ñåðâ³ñ äëÿ êîæíîãî
êèÿíèíà. Àäæå çäîðîâ’ÿ ìåøêàí-
ö³â — îäèí ³ç ïð³îðèòåò³â ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè», — çàçíà÷èâ ìåð.
Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî âèä³ëåíî  30
ìëí ãðí íà çàêóï³âëþ 100 ñó÷àñ-
íèõ, êîìôîðòíèõ ìàøèí êëàñó
«ºâðî 5», ÿê³ º äóæå åêîíîìíè-

ìè, åêîëîã³÷íî ÷èñòèìè, ìàþòü
õîðîøó ïðîõ³äí³ñòü. Íîâ³ àâò³âêè
âêðàé ïîòð³áí³, âðàõîâóþ÷è, ùî
íèí³ íà îáë³êó ëèøå ó ñïåö³àë³-
çîâàíèõ ìåäçàêëàäàõ ñòîëèö³ ïå-
ðåáóâàþòü ïîíàä òèñÿ÷ó ³íâàë³-
ä³â ² ãðóïè, îíêîõâîðèõ òà ³íøèõ
ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü â³çè-
ò³â ë³êàð³â äîäîìó. À ùîá ùå á³ëü-
øå ïðèñêîðèòè ¿õ ïðèáóòòÿ òà
íàäàâàòè ÿê³ñíèé ñåðâ³ñ òåõí³êè
íåçàáàðîì îñíàñòÿòü GPS-òðåêå-
ðàìè ç âèõîäîì íà öåíòðàëüíèé
ïóíêò óïðàâë³ííÿ, ùîá ïðîêëàäà-
òè íàéá³ëüø øâèäê³ ìàðøðóòè
òà â³äñë³äêîâóâàòè, äå ïåðåáóâàº
òîé ÷è ³íøèé ë³êàð. Ö³ àâòîìî-
á³ë³ ìàþòü çàì³íèòè çíîøåí³
«Âîëãè», «Ãàçåë³», «Æèãóë³» 1990-
õ ðîê³â âèïóñêó, ÿê³ âæå âè÷åð-
ïàëè ñâ³é òåõíîëîã³÷íèé ³ åêñ-
ïëóàòàö³éíèé ðåñóðñ, ³ ¿õ á³ëüøå
ðåìîíòóþòü, í³æ íèìè ¿çäÿòü.
«Ìè ðîáèìî çàðàç óñå, ùîá ñôå-
ðà ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ â
ñòîëèö³ çì³íþâàëàñÿ, — íàãîëî-
ñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. — Ùîá ë³êà-
ð³ íå äóìàëè, ÿê ¿ì âèæèâàòè, à
ìàëè ã³äíó îïëàòó ïðàö³. Çâàæà-
þ÷è íà ñêëàäíó ñèòóàö³þ, ìè
çíàéøëè êîøòè, ùîá äîäàòêîâî
äîïëà÷óâàòè íàäáàâêè äî çàð-
ïëàòè êîæíîìó ïðàö³âíèêó ìå-
äè÷íî¿ ñôåðè — â³ä 800 äî 1000
ãðèâåíü ùîì³ñÿ÷íî, ³ áóäåìî é
íàäàë³ çá³ëüøóâàòè ìåäè÷íèé
áþäæåò» �

100 àâò³âîê äëÿ ìåäèê³â
� Äíÿìè ñó÷àñí³ «øâèäê³» äîïîìîãè óðî÷èñòî ïåðåäàëè 

äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Êèºâà

Íîâ³ àâòîìîá³ë³ Ford Fiesta äîçâîëÿòü çàáåçïå÷èòè ñïåöòðàíñïîðòîì ïåðâèííó òà âòîðèííó ëàíêè ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ ñòîëèö³
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Ó ÊÌÄÀ ïîñèëþþòü
âíóòð³øí³é êîíòðîëü

Äëÿ ì³í³ì³çàö³¿ êîðóïö³éíèõ ðèçè-

ê³â ó ÊÌÄÀ çàïðîâàäæóþòü íîâó ìå-

òîäîëîã³þ âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ

COSO. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ

ï³ä ÷àñ ñåì³íàðó «Îðãàí³çàö³ÿ ñèñòå-

ìè âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ â Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-

ö³¿».Íàðàç³ òðèâàº ³íâåíòàðèçàö³ÿ âñ³õ

ôóíêö³é òà ïðîöåñ³â, ÿê³ çä³éñíþþòü

ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ÊÌÄÀ òà ÐÄÀ.

«Êîîðäèíàòîðîì ó öüîìó ïðîöåñ³

âèçíà÷åíî Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüî-

ãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó.

Òîìó ïðîøó âñ³õ â³äïîâ³äàëüíî ïî-

ñòàâèòèñÿ äî ö³º¿ ðîáîòè, îñê³ëüêè â

³ñíóâàíí³ ä³ºâî¿ ñèñòåìè âíóòð³øíüî-

ãî êîíòðîëþ çàö³êàâëåíèé, íàñàìïå-

ðåä, êåð³âíèê êîíêðåòíîãî ñòðóêòóð-

íîãî ï³äðîçä³ëó ÊÌÄÀ ÷è ãîëîâà ÐÄÀ,

áî öå ãàðàíò³ÿ åêîíîìíîãî, åôåêòèâ-

íîãî, ðåçóëüòàòèâíîãî òà çàêîííîãî

âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíèõ ðåñóðñ³â

ñòîëèö³», — ï³äêðåñëèâ ïàí Ïë³ñ. Â³í

äîäàâ, ùî íà íåîáõ³äí³ñòü ôîðìàë³-

çàö³¿ ñèñòåìè âíóòð³øíüîãî êîíòðî-

ëþ ó ÊÌÄÀ íåîäíîðàçîâî çâåðòàëà

óâàãó Äåðæàâíà àóäèòîðñüêà ñëóæáà

Óêðà¿íè, ÿêà ñüîãîäí³ º îñíîâíèì êî-

îðäèíàòîðîì ³ ìåòîäîëîãîì îðãàí³-

çàö³¿ ñèñòåì âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ

ó ðîçïîðÿäíèê³â áþäæåòíèõ êîøò³â.

«Ë³äåðîì ó ïîáóäîâ³ ïîä³áíî¿ ñèñ-

òåìè º Ì³íîáîðîíè, òîìó íàì âàæëè-

âî äîñëóõàòèñÿ äî âñ³õ êîðèñíèõ ïî-

ðàä, ÿê³ ìîæóòü íàäàòè ö³ äâà â³äîì-

ñòâà, ùîá ìè ìîãëè ñòâîðèòè ñïðàâ-

ä³ ä³ºâó ñèñòåìó ó ÊÌÄÀ»,— ï³äñóìó-

âàâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Íà «Ë³ñîâ³é» 
ðåìîíòóâàòèìóòü
åñêàëàòîð

Â³äñüîãîäí³ íà ñòàíö³¿ ìåòðî «Ë³-

ñîâà» ðîçïî÷àâñÿ êàïðåìîíò åñêàëà-

òîðà âåñòèáþëþ ¹ 1 (ç³ ñòîðîíè ñòàí-

ö³¿ ìåòðî «×åðí³ã³âñüêà»), ÿêèé òðè-

âàòèìå äî 6 æîâòíÿ.

Íà öåé ïåð³îä ó áóäí³ ç 07.00 äî

09.10 âåñòèáþëü ïðàöþâàòèìå ò³ëüêè

íà âõ³ä (äâà åñêàëàòîðè íà ï³äéîì,

îäèí — íà ðåìîíò³) òà áóäå çàêðèòèé

íà âèõ³ä.Òàêèé ãðàô³ê ðîáîòè äîçâî-

ëèòü çàáåçïå÷èòè âèâåçåííÿ ïàñàæè-

ð³â äî öåíòðó ì³ñòà â ðàíêîâ³ ãîäèíè

«ï³ê». Â ³íø³ ãîäèíè åñêàëàòîðè âåñ-

òèáþëþ ¹ 1 ïðàöþâàòèìóòü â ðåæè-

ì³: îäèí íà ñïóñê, ³íøèé — íà ï³äéîì.

Òîìó ïàñàæèð³â ïðîñÿòü êîðèñòóâà-

òèñÿ âåñòèáþëåì ¹ 2 äëÿ âèõîäó ç³

ñòàíö³¿ ó çàçíà÷åíèé ÷àñ.

Ïðî¿çíèé êâèòîê 
çà ìîòèâàìè îñåí³

Ïàñàæèðè ñòîëè÷íîãî ãðîìàäñüêî-

ãî òðàíñïîðòó ìîæóòü ïðèäáàòè ì³-

ñÿ÷íèé ïðî¿çíèé êâèòîê íà âåðåñåíü.

Äèçàéí íîâîãî çðàçêà ñòâîðåíî çà

ìîòèâàìè îñåí³. Êâèòêè âæå íàä³éø-

ëè â ïðîäàæ. Íàãàäàºìî, îíîâëåííÿ

ïðî¿çíîãî êâèòêà ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»

çä³éñíþº, àáè ï³äâèùèòè ¿õ ñòóï³íü

çàõèñòó.

Òàêîãî ïàðàäó íà Õðåùàòèêó ùå íå áóëî çà âñ³
ðîêè íåçàëåæíîñò³. Ìîâà éäå íå ïðî ñâÿòêîâèé ³ç
â³éñüêîâîþ òåõí³êîþ, à ïðî áóäåííèé — ³ç ìåäè÷-
íîþ. Ó ï’ÿòíèöþ á³ëÿ áóä³âë³ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ âè-
øèêóâàëîñÿ 100 íîâ³ñ³íüêèõ àâòîìîá³ë³â Ford
Fiesta (ªâðî 5+), ÿê³ ìåð ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî
óðî÷èñòî ïåðåäàâ çàêëàäàì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Êèºâà.

Ìèêîëà ÏÀÖÅÐÀ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Трубіциній
Людмилі Володимирівні для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 4"му пров. Івана Франка, 33 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 629/629 від 12 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянці�Тр�біциній�Людмилі�Володимирів-

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

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д���4-м��пров.�Івана

Фран�а,�33���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель –�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�№�П-9199).

2.�Передати��ромадянці�Тр�біциній�Людми-

лі�Володимирівні���приватн��власність�земель-

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

мер�8000000000:90:026:0133)�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���4-м�

пров.�Івана�Фран�а,�33���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва.

3.�Громадянці�Тр�біциній�Людмилі�Володи-

мирівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

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

ством.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянці 
Тасі Оксані Володимирівні 

земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Коцюбинського, 12"а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 628/628 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�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Тасі�О�сані�Володимирівні�для�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Коцюбинсь�о�о,�12-а

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

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

дови,�справа�№�П-9220).

2.�Передати��ромадянці�Тасі�О�сані�Воло-

димирівні���приватн��власність�земельн��ді-

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

8000000000:90:265:0004)�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�-

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

в�л.�Коцюбинсь�о�о,�12-а���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Тасі�О�сані�Володимирівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Сафоновій Олександрі Геннадіївні для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 41"є 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 631/631 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�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Сафоновій�Оле�сандрі�Геннадіївні

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

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

Риболовець�ій,�41-є���Голосіївсь�ом��районі

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

та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�№�П-9157).

2.�Передати��ромадянці�Сафоновій�Оле�сан-

дрі�Геннадіївні���приватн��власність�земельн�

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

8000000000:90:063:0035)�із�земель��ом�наль-

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

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

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

на�в�л.�Риболовець�ій,�41-є���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Сафоновій�Оле�сандрі�Геннаді-

ївні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

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

ством.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Мозговому Станіславу Федоровичу для обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Військовій, 14 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 633/633 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�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянин��Моз�овом��Станіслав��Федоро-

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

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

вій,�14���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�справа�№�П-9271).

2.�Передати��ромадянин��Моз�овом��Стані-

слав��Федорович����власність�земельн��ділян-

���площею�0,0853��а�(�адастровий�номер

8000000000:79:115:0013)�із�земель��ом�наль-

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

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

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

вій,�14���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Моз�овом��Станіслав��Фе-

дорович�:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
30 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹91(4861)

3

Про приватизацію громадянці Харіній Аллі Володимирівні 
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 86"г 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 630/630 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�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

�ромадянці�Харіній�Аллі�Володимирівні�для�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Левадній,�86-����Дар-

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

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

ва�№�П-9148).

2.�Передати��ромадянці�Харіній�Аллі�Во-

лодимирівні���приватн��власність�земельн�

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

мер�8000000000:90:028:0149)�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�для�обсл��ов�вання�жило�о

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

на�в�л.�Левадній,�86-����Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва.

3.�Громадянці�Харіній�Аллі�Володимирівні:

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

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

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА
НА ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НЕКТАРІЯ ЕГІНСЬКОГО УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА»
на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації та обслуговування церкви»
Рішення Київської міської ради № 659/659 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра"
ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�прое�т�рішення�«Про�надання

дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�РЕЛІГІЙ-

НІЙ�ОРГАНІЗАЦІЇ�«РЕЛІГІЙНА�ГРОМАДА�НА

ЧЕСТЬ�СВЯТИТЕЛЯ�НЕКТАРІЯ�ЕГІНСЬКОГО

УКРАЇНСЬКОЇ�ПРАВОСЛАВНОЇ�ЦЕРКВИ�В�ОБО-

ЛОНСЬКОМУ�РАЙОНІ�М.�КИЄВА»�на�в�л.�Бо-

�атирсь�ій�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�для

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

цер�ви�(К-25985)».

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Миропільській, 39 у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 872/872 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра"

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно"заповід"
ний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених на"
казом Міністерства будівництва, архітектури та житлово"комунального господарства України від 10.04.2006
№ 105, та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці

площею�0,46��а�на�в�л.�Миропільсь�ій,�39��

Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�з�ідно�з�додат-

�ом�до�рішення�(план-схема).

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

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

м.�Києва�в��становленом��поряд��:

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

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

ле�орист�вання�земельною�ділян�ою,�визна-

ченою�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

сті�рішенням�про�надання�земельної�ділян�и�в

�орист�вання�вжити�заходів�щодо�державної

реєстрації�права��орист�вання�на�земельн��ді-

лян��,�визначен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�від-

повідно�до�вимо��За�он��У�раїни�«Про�держав-

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

но�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

земельної�ділян�и,�визначеної�п�н�том�1�цьо-

�о�рішення.

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

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�27.11.2009�№ 714/2783,�до-

давши�земельн��ділян��,�визначен��п�н�том�1

цьо�о�рішення,�до�перелі���с�верів�Дніпров-

сь�о�о�район��м.�Києва.

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

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

рішити�в��становленом��поряд���питання�фі-

нанс�вання�заходів,�передбачених�п�н�тами�2

та�3�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу приватному акціонерному товариству
спільному українсько"російському підприємству «В. В. Імпекс»

на передачу частини земельної ділянки в суборенду товариству
з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ"КОНСАЛТІНГ» 

для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 
(магазину) на просп. Перемоги, 23 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 811/811 від 21 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 186 Земельного кодексу України, статті 8 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», підпункту 7.1 пункту 7 договору оренди земельної ділянки від 30.07.2003 № 91"6"00142
та розглянувши клопотання приватного акціонерного товариства спільного українсько"російського підпри"
ємства «В. В. Імпекс» від 07.07.2015 № К"25025 та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�встановлення�меж�частини�зе-

мельної�ділян�и,�на�я���поширюється�право

с�боренди�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«ПРОФІ-КОНСАЛТІНГ»�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�нежитлової�б�дівлі

(ма�азин�)�на�просп.�Перемо�и,�23���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�К-25025).

2.�Надати�дозвіл�п�блічном��а�ціонерном��то-

вариств��спільно�о���раїнсь�о-російсь�о�о�під-

приємства�«В.�В.�Імпе�с»�на�передач��в�с�борен-

д��частини�земельної�ділян�и�площею�0,0956��а

від�за�альної�площі�0,1752��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:88:169:0008)�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«ПРОФІ-КОНСАЛТІНГ»

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлової

б�дівлі�(ма�азин�)�на�просп.�Перемо�и,�23���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва,�право��орист�ван-

ня�я�ою�посвідчено�до�овором�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�30.07.2003�№91-6-00142,���ладе-

ним�між�Київсь�ою�місь�ою�радою,�за�ритим�а�-

ціонерним�товариством�спільним���раїнсь�о-ро-

сійсь�им�підприємством�«В.�В.�Імпе�с»�та�това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�спіль-

ним���раїнсь�о-�іпрсь�им�підприємством�«МТІ»

на�підставі�п�н�т��14�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�30.01.2003�№ 247/407�«Про�оформлен-

ня�права��орист�вання�земельними�ділян�ами».

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«АЙ СІ ТІ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративної будівлі 
на вул. Кудряшова, 9 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 739/739 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянув"
ши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «АЙ СІ ТІ» від 11.12.2015 № 11"12/01, враховуючи те, що
земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі від 06.11.2015 № ІІВ"8000228172015, пра"
во комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.11.2015 № 12186775 (запис про право
власності від 24.11.2015 № 48250080), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

повідальністю�«АЙ�СІ�ТІ»,�за��мови�ви�онання

п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�5�ро�ів

земельн��ділян���площею�0,2804��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:72:184:0061)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністратив-

но�о�б�дин���на�в�л.�К�дряшова,�9���Соло-

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

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва���зв’яз���з�наб�ттям�права�власності

на�майно�(витя��з�Державно�о�реєстр��речо-

вих�прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію

права�власності�від�30.09.2015�№ 44813272)

(заява� ДЦ� № 01104-000200648-014� від

02.02.2016,�справа�А-22177).

2.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«АЙ�СІ�ТІ»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі�Депар-

тамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�від�01.02.2016�№ 057041-1663.

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

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

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

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

за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�12.10.2004�№ 72-6-00208,���ладе-

ний�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«САЛЮС»,

з�момент��державної�реєстрації�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АЙ�СІ�ТІ».

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

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
30 ñåðïíÿ 2016 ð.
¹91(4861)

4

Про передачу КОМПАНІЇ ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК
(GRAND INVEST & FINANCE INC.) земельної ділянки 

для обслуговування та експлуатації нежитлового будинку 
з вбудованими житловими приміщеннями 

на вул. Мечникова, 16 (літ. А’) у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 901/901 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянув"
ши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�КОМПАНІЇ�ГРАНД

ІНВЕСТ�ЕНД�ФАЙНЕНС�ІНК�(GRAND�INVEST�&

FINANCE�INC.)�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�-

атації�нежитлово�о�б�дин���з�вб�дованими�жит-

ловими�приміщеннями�на�в�л.�Мечни�ова,�16

(літ.�А’)���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате-

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

заб�дови,�заява�ДЦ�від�13.01.2016�№ 01113-

000198495-014,�справа�Д-7280).

2.�Передати�КОМПАНІЇ�ГРАНД�ІНВЕСТ�ЕНД

ФАЙНЕНС�ІНК�(GRAND�INVEST�&�FINANCE�INC.),

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

в�оренд��на�10�ро�ів�земельн��ділян���пло-

щею� 0,2194� �а� (�адастровий� номер

8009000000:82:032:0029,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���

№�НВ-8000215382015)�для�обсл��ов�вання�та

е�спл�атації�нежитлово�о�б�дин���з�вб�дова-

ними�житловими�приміщеннями�на�в�л.�Меч-

ни�ова,�16�(літ.�А’)���Печерсь�ом��районі�

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

риторіальної��ромади�міста�Києва,���зв’яз���з

переходом�права�власності�на�нежилий�б�ди-

но� —�адміністративний�(до�овір���півлі-про-

даж��нер�хомо�о�майна�від�04.04.2013�№ 1321,

витя��з�Державно�о�реєстр��прав�на�нер�хо-

ме�майно�про�реєстрацію�права�власності�від

05.04.2013�№ 2071819).

3.�КОМПАНІЇ�ГРАНД�ІНВЕСТ�ЕНД�ФАЙНЕНС

ІНК�(GRAND�INVEST�&�FINANCE�INC.):

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

єві�від�16.02.2015�№ 19-26-0.3-2398/2-15,�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

10.10.2013�№ 18044/0/12/19-13.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

нодавством�У�раїни.

3.7.�Питання�пайової��часті�і���ладення�з�Де-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про

пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад-

�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Онопрієнку Василю Тимофійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Магістральній, 18"а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 960/960 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

Онопрієн���Василю�Тимофійович��для�веден-

ня�індивід�ально�о�садівництва�на�в�л.�Ма�іс-

тральній,�18-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�ате�орія�земель —�землі�сільсь�о�оспо-

дарсь�о�о�призначення,�справа�№�А-8974).

2.�Передати��ромадянин��Онопрієн���Васи-

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

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

н��ділян���площею�0,1057��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:88:051:0071)�для�ведення�ін-

дивід�ально�о�садівництва�на�в�л.�Ма�істраль-

ній,�18-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

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

ної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Онопрієн���Василю�Тимофі-

йович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�09.08.2006

№ 19-6543,�Головно�о��правління�Держ�ео�а-

дастр����м.�Києві�від�28.04.2016�№ 285/41-16.

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

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

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

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

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

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

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

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

встановлених�за�онодавством.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину Яковцю Івану Олександровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Радистів, 22"а у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 959/959 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

Я�овцю�Іван��Оле�сандрович��для�б�дівниц-

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

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

22-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови,�справа�№�А-17832).

2.�Передати��ромадянин��Я�овцю�Іван��Оле�-

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

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

лян���площею�0,0828��а�(�адастровий�номер

8000000000:62:264:0014)�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�22-а���Дес-

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

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

3.�Громадянин��Я�овцю�Іван��Оле�сандрович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���виснов-

�ах�Головно�о��правління�містоб�д�вання,�ар-

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

09.06.2010�№ 19-7169,�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�04.12.2013

№ 5093,�Державної�сл�жби�з�питань�національ-

ної���льт�рної�спадщини�від�15.06.2010�№ 22-

1688/9.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

м��поряд��.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

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

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Катюшиній Олені Михайлівні на вул. Оноре де Бальзака 
(вул. Польова) у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 702/702 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Катюшиній Олені Михайлівні на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) у Дес"
нянському районі м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Ге"
нерального плану міста Києва та статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керу"
ючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законо"
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части"
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

земельної�ділян�и��ромадянці�Катюшиній�Оле-

ні�Михайлівні�на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а�(в�л.

Польова)���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,10��а�(земельна�ділян�а

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

ди�міста�Києва)���власність�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�(К-26356).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

ділянки громадянинуЗагинайлу Руслану Миколайовичу 
у м. Києві для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 703/703 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Загинайлу Руслану Миколайовичу у м. Києві та додані документи, на виконан"
ня постанови Вищого адміністративного суду України від 07.10.2015 у справі № К/800/46430/14 та зважаючи
на те, що до клопотання не додано графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування зе"
мельної ділянки, керуючись статтями 9, 118, 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен"
ня 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», Київ"
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и��ромадянин�

За�инайл��Р�слан��Ми�олайович����м.�Ки-

єві�орієнтовною�площею�0,10��а�(земель-

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

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

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило-
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�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�(А-22129).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянці Веремій Катерині Аркадіївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Лазурній, 4 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 938/938 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Ве-

ремій�Катерині�Ар�адіївні�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�4���Деснян-

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

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

ва�А-21773).

2.�Передати��ромадянці�Веремій�Катерині

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

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

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

8000000000:62:477:0015)�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�4���Деснян-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Веремій�Катерині�Ар�адіївні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

від�18.06.2015�№ 7610/0/12/19-15,�Головно�о

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

15.06.2015�№ 19-26-0.3-8798/2-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

м��поряд��.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Бойків Наталії Іванівні у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Радистів, 78 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 937/937 від 28 липня 2016 року

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

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

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Бой-

�ів�Наталії�Іванівні�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�78���Деснян-

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

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

ва�А-21775).

2.�Передати��ромадянці�Бой�ів�Наталії�Іва-

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

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

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

8000000000:62:477:0006)�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�78���Деснян-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Бой�ів�Наталії�Іванівні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

від�16.06.2015�№ 7406/0/12/19-15,�Головно�о

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

15.06.2015�№ 19-26-0.3-8792/2-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

м��поряд��.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Мазуренко Олесі Василівні 

у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Радистів, 80 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 936/936 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Ма-

з�рен�о�Олесі�Василівні�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�80���Деснян-

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

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

ва�А-21769).

2.�Передати��ромадянці�Маз�рен�о�Олесі

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

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

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

8000000000:62:477:0009)�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�80���Деснян-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Маз�рен�о�Олесі�Василівні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

від�16.06.2015�№ 7414/0/12/19-15,�Головно�о

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

15.06.2015�№ 19-26-0.3-8780/2-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

м��поряд��.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Філоненко Інні Володимирівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Радистів, 90 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 935/935 від 28 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Філо-

нен�о�Інні�Володимирівні�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�90���Деснян-

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

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

ва�А-21763).

2.�Передати��ромадянці�Філонен�о�Інні�Во-

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

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

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

8000000000:62:477:0013)�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�90���Деснян-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Філонен�о�Інні�Володимирів-

ні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

від�18.06.2015�№ 7609/0/12/19-15,�Головно�о

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

03.07.2015�№ 19-26-7777.3-410/20-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

м��поряд��.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про передачу громадянці 
Цепун Лідії Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Лазурній, 2 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 934/934 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Це-

п�н�Лідії�Іванівні�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�2���Деснянсь�о-

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

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

А-21762).

2.�Передати��ромадянці�Цеп�н�Лідії�Іванівні,

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

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

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

8000000000:62:477:0016)�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�2���Деснян-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Цеп�н�Лідії�Іванівні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

від�18.06.2015�№ 7612/0/12/19-15,�Головно�о

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

15.06.2015�№ 19-26-0.3-8787/2-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

м��поряд��.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Власенко Олені Сергіївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Радистів, 88 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 933/933 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Вла-

сен�о�Олені�Сер�іївні�для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�88���Деснян-

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

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

ва�А-21761).

2.�Передати��ромадянці�Власен�о�Олені�Сер-

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

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

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

8000000000:62:477:0014)�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Радистів,�88���Деснян-

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Громадянці�Власен�о�Олені�Сер�іївні:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

від�16.06.2015�№ 7415/0/12/19-15,�Головно�о

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

15.06.2015�№ 19-26-0.3-8785/2-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

м��поряд��.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Моісєєву Василю Володимировичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і

споруд у 4"му пров. Садовому, 8 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 932/932 від 28 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Мо-

ісєєв��Василю�Володимирович��для�б�дівниц-

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

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д���4-м��пров.�Садо-

вом�,�8���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

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

сь�ої�заб�дови,�справа�А-21717).

2.�Передати��ромадянин��Моісєєв��Василю

Володимирович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т�

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

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

мер�8000000000:62:504:0005)�для�б�дівниц-

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

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д���4-м��пров.�Са-

довом�,�8���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із

земель��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Моісєєв��Василю�Володи-

мирович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

від�30.09.2013�№ 17430/0/12/19-13,�Головно-

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

02.07.2015�№ 19-26-7777.2-349/20-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

м��поряд��.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Гріцуку Сергію Петровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд у 4"му пров. Садовому, 2"а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 931/931 від 28 липня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянин��Грі-

ц����Сер�ію�Петрович��для�б�дівництва�та�об-

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

б�дівель�і�спор�д���4-м��пров.�Садовом�,�2-а

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

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

дови,�справа�А-21726).

2.�Передати��ромадянин��Гріц����Сер�ію�Пет-

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

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

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

8000000000:62:504:0002)�для�б�дівництва�та

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

б�дівель�і�спор�д���4-м��пров.�Садовом�,�2-а

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

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��Гріц����Сер�ію�Петрович�:

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

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

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

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

поряд���та�випад�ах,�встановлених�за�оно-

давством.

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

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

від�30.09.2013�№ 17429/0/12/19-13,�Головно-

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

02.07.2015�№ 19-26-7777.3-343/20-15.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

м��поряд��.

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

в��становленом��поряд��.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

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

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

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Угринюку Тарасу Богдановичу на вул. Тепличній 

у Святошинському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 674/674 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра*
ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�проет�рішення�«Про�надання�до-

звол��на�розроблення�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни��ромадя-

нин��У�риню��Тарас��Бо�данович��на�в�л.�Теп-

личній���Святошинсьом��районі�м.�Києва�для

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

�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-24370)».

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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Неженець Ніні Леонідівні на вул. Пржевальського, 4*а 

у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 675/675 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра*
ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�проет�рішення�«Про�надання�до-

звол��на�розроблення�проет��земле�строю�що-

до�відведення�земельної�діляни��ромадянці�Не-

женець�Ніні�Леонідівні�на�в�л.�Пржевальсьо�о,

4-а���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-26029)».

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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці
Угринюк Марії Петрівні у пров. Докучаєвському, 18 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 672/672 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра*

ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�проет�рішення�«Про�надання

дозвол��на�розроблення�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни��ромадян-

ці�У�риню�Марії�Петрівні���пров.�До�чаєвсьо-

м�,�18���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�для

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

�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-24016)».

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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Угринюку Богдану Богдановичу у Солом’янському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 673/673 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра*

ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�проет�рішення�«Про�надання�до-

звол��на�розроблення�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни��ромадя-

нин��У�риню��Бо�дан��Бо�данович����Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�(К-24783)».

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 розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Ільницькому Едуарду Станіславовичу 
на просп. Оболонському, 29 в Оболонському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової 
будівлі торговельного призначення

Рішення Київської міської ради № 670/670 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Ільницькому Едуарду Станіславовичу на просп. Оболонському, 29 в Оболон*
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са*
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни��ромадянин��Ільницьом��Ед�ард��Ста-

ніславович��на�просп.�Оболонсьом�,�29�в�Обо-

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

0,08��а�(земельна�діляна�ом�нальної�влас-

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

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

�ов�вання�нежитлової�б�дівлі�тор�овельно�о

призначення�з�ідно�з�планом-схемою�(дода-

то�до�рішення)�(К-24826).

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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Шалун Олександрі Сергіївні на вул. Шевченка, 112*а 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 671/671 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра*

ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�проет�рішення�«Про�надання�до-

звол��на�розроблення�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни��ромадян-

ці�Шал�н�Олесандрі�Сер�іївні�на�в�л.�Шевчен-

а,�112-а���Солом’янсьом��районі�м.�Києва

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

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

(К-23262)».

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 розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Гущину Артему Євгеновичу 
на вул. Національної Гвардії, 27*а у Деснянському районі 

м. Києва для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 669/669 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. Національної Гвардії, 27*а у Деснянсько*
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду*
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни��ромадянин��Г�щин��Артем��Єв�енови-

ч��на�в�л.�Національної�Гвардії,�27-а���Деснян-

сьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

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

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

власність�для�ведення�садівництва�з�ідно�з

планом-схемою�(додато�до�рішення)�(К-25612).

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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Петрині Ірині Іванівні на вул. Військовій, 26 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

і обслуговування гаража
Рішення Київської міської ради № 667/667 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянці Петрині Ірині Іванівні на вул. Військовій, 26 у Голосіївському районі м. Києва та
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
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змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно*
сті», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни��ромадянці�Петрині�Ірині�Іванівні�на�в�л.

Війсьовій,�26���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,0035��а�(земельна

діляна�ом�нальної�власності�територіальної

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

ництва�і�обсл��ов�вання��аража�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато�до�рішення)�(К-23550).

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 надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Левашову Ігорю Анатолійовичу 
на вул. Деміївській, 12*з у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 668/668 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Левашову Ігорю Анатолійовичу на вул. Деміївській, 12*з у Голосіївському райо*
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому*
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни��ромадянин��Левашов��І�орю�Анатолі-

йович��на�в�л.�Деміївсьій,�12-з���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,01

�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�з�ідно

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

(К-26152).

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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 
громадянці Клєнніцькій Ларисі Іванівні на вул. 90*й Садовій, 

діл. 97 у Дарницькому районі м. Києва 
для ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 666/666 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Клєнніцькій Ларисі Іванівні на вул. 90*й Садовій, діл. 97 у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь*
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни��ромадянці�Клєнніцьій�Ларисі�Іванівні

на�в�л.�90-й�Садовій,�діл.�97���Дарницьом�

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

(земельна�діляна�ом�нальної�власності�тери-

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

ведення�олетивно�о�садівництва�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато�до�рішення)�(К-22646).

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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці 
Сидоренко Владиславі Олександрівні на вул. Кірова, 49 

у Деснянському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 665/665 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянці Сидоренко Владиславі Олександрівні на вул. Кірова, 49 у Деснянському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь*
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни��ромадянці�Сидорено�Владиславі�Оле-

сандрівні�на�в�л.�Кірова,�49���Деснянсьом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,07��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�з�ідно

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

(К-25969).

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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Дергаусову Сергію Михайловичу на вул. Тепличній 
у Святошинському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 664/664 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Дергаусову Сергію Михайловичу на вул. Тепличній у Святошинському районі
м. Києва та подані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь*
ної власності», пунктом 34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра*
їні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни��ромадянин��Дер�а�сов��Сер�ію�Михай-

лович��на�в�л.�Тепличній���Святошинсьом�

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

(земельна�діляна�ом�нальної�власності�тери-

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

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

�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато�до�рішення)�(К-26309).

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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Шведу Георгію Павловичу 
на вул. Ягідній у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 828/628 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Шведу Георгію Павловичу на вул. Ягідній у Голосіївському районі м. Києва та
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно*
сті», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни��ромадянин��Швед��Геор�ію�Павлович�

на�в�л.�Я�ідній���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,10��а�(земельна�ді-

ляна�ом�нальної�власності�територіальної

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

ництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�планом-

схемою�(додато�до�рішення)�(К-20445).

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

Івохіній Катерині Євгенівні на вул. Пухівській
у Деснянському районі м. Києва для індивідуального 

дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 833/833 від 21 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки Івохіній Катерині Євгенівні 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

земельної�діляни�Івохіній�Катерині�Єв�енівні

на�в�л.�П�хівсьій���Деснянсьом��районі�

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

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

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

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

(К-26121).

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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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Зареєстроване�

в�Головном��територіальном��

�правлінні�юстиції���м.�Києві�

від�18�серпня�2016�ро��№ 109/1422

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг,
по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків 
із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше 
або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим,

та визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 25 травня 2012 року № 865 «Про встановлення тарифів 

та структури тарифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій 
для ТОВ «Ковальська*Житлосервіс»

Розпорядження № 628 від 01 серпня 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду*

вання в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово*комунальні послуги», по*
станов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав*
ну реєстрацію нормативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 01 червня 2011
року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово*комунальні послуги», з
метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно*гігієнічного, протипожеж*
ного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

мо�для�здійснення�розрах�нів�із�споживачами

залежно�від�оплати�останніми�не�пізніше�або

після�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н-

овим,�встановлених�розпорядженням�вио-

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

сьої�місьої�державної�адміністрації)�від�30

вересня�2014�ро��№ 1078,�зареєстрованих��

Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�20

жовтня�2014�ро��за�№ 42/1095�(��редації�роз-

порядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�від�06�березня�2015�ро��№ 210),�що

додаються.

2.�Позиції�№№�34-36�розділ��«Дарницьий

район»�Тарифів�та�стр�т�ри�тарифів�на�по-

сл��и�з��тримання�б�динів�і�спор�д�та�приб�-

динових�територій,�яі�надаються�с�б’єтами

�осподарювання�по�ожном��б�дин��оремо

для�здійснення�розрах�нів�із�споживачами,�в

залежності�від�оплати�останніми�не�пізніше�або

після�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н-

овим,�встановлених�розпорядженням�вио-

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

сьої�місьої�державної�адміністрації)�від�15

�р�дня�2011�ро��№ 2380,�зареєстрованих��

Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�17�лю-

то�о�2012�ро��за�№ 9/926,�вилючити.

3.�Унести�до�Тарифів�та�стр�т�ри�тарифів�на

посл��и�з��тримання�б�динів�і�спор�д�та�при-

б�динових�територій,�яі�надаються�вионав-

цями�цих�посл���по�ожном��б�дин��оремо

для�здійснення�розрах�нів�із�споживачами,�в

залежності�від�оплати�останніми�не�пізніше�або

після�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н-

овим,�встановлених�розпорядженням�вио-

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

сьої�місьої�державної�адміністрації)�від�10

вітня�2012�ро��№ 579,�зареєстрованих���Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�25�віт-

ня�2012�ро��за�№ 26/943�(��редації�розпоря-

дження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції)�від�11�липня�2012�ро��№ 1191),�таі�змі-

ни:

позицію�№ 79�розділ��«Голосіївсьий�район»

вилючити;

позиції�N№ 73,�113�—119�розділ��«Дарниць-

ий�район»�вилючити;

позицію�№ 35�розділ��«Деснянсьий�район»

вилючити.

4.�Визнати�таим,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�від�25�травня�2012�ро��№ 865�«Про

встановлення�тарифів�та�стр�т�ри�тарифів�на

посл��и�з��тримання�б�динів�і�спор�д�та�при-

б�динових�територій�для�ТОВ�«Ковальсьа-

Житлосервіс»,�зареєстроване�в�Головном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�19�червня�2012

ро��за�№ 41/958.

5.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко
1.�Унести�зміни�до�Тарифів�та�стр�т�ри�та-

рифів�на�посл��и�з��тримання�б�динів�і�спо-

р�д�та�приб�динових�територій,�яі�надають

вионавці�цих�посл��,�по�ожном��б�дин��оре-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о��

ор�ан��Київсьої�місьої�ради��

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)��

01�серпня�2016�ро��№�628��

Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків 

із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Зареєстроване�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���м.�Києві�від�18�серпня

2016�ро��№�109/1422

1.�Розділ�"Голосіївсьий�район"��доповнити�таими�позиціями:

2.�У�Розділі�"Дарницьий�район":�

2.1.�Доповнити�розділ�таими�позиціями:

46 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Касіяна
Василя

2/1 0,5081 0,3924 0,2020 0,0000 0,2042 0,0376 0,4998 0,0052 0,0000 0,0245 0,3013 0,2828 0,0191 0,0726 0,0000 0,5243 0,3126 0,27 4,39 � 4,39 �

47 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Левітана 3 0,5372 0,5132 0,1737 0,0000 0,3002 0,0327 0,5463 0,0025 0,0000 0,0234 0,4150 0,2556 0,0295 0,0768 0,0000 0,5860 0,1293 0,29 4,69 � 4,69 �

48 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

просп. Науки 69 0,3555 0,6280 0,1598 0,0000 0,2653 0,0329 0,5884 0,0031 0,0000 0,0232 0,3192 0,2400 0,0269 0,0508 0,0000 0,4429 0,1953 0,27 4,32 � 4,32 �

35 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Гмирі
Бориса

2 0,5360 0,4298 0,1955 0,0000 0,3935 0,0342 0,4997 0,0042 0,0000 0,0207 0,2558 0,3235 0,0307 0,0766 0,0000 0,4647 0,1365 0,27 4,41 � 4,41 �

36 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Гмирі
Бориса

4 0,5493 0,4271 0,1845 0,0000 0,3936 0,0277 0,4576 0,0043 0,0000 0,0209 0,2789 0,3289 0,0208 0,0784 0,0000 0,5855 0,0542 0,27 4,42 � 4,42 �

37 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Гмирі
Бориса

6 0,5335 0,4271 0,2132 0,0000 0,3881 0,0264 0,4576 0,0043 0,0000 0,0210 0,2800 0,2984 0,0258 0,0762 0,0000 0,5358 0,1202 0,27 4,42 � 4,42 �

38 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Гмирі
Бориса

8�б 0,6946 0,4040 0,1397 0,0000 0,3852 0,0332 0,4998 0,0038 0,0000 0,0212 0,2762 0,2982 0,0000 0,0992 0,0000 0,4469 0,1273 0,27 4,44 � 4,44 �

39 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Княжий
Затон 

21 0,3086 0,3607 0,1271 0,0000 0,2905 0,0708 0,6120 0,0022 0,0000 0,0175 0,7126 0,7765 0,0129 0,0441 0,0000 0,5276 0,2057 0,33 5,27 4,63 5,27 4,63

40 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Мишуги
Олександра

8 0,3047 0,7033 0,1328 0,0000 0,5126 0,0267 0,4576 0,0052 0,0000 0,0238 0,2856 0,2062 0,0167 0,0435 0,0000 0,4946 0,3134 0,28 4,57 � 4,57 �

41 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Мишуги
Олександра

12 0,2085 0,6528 0,1134 0,0000 0,4687 0,0457 0,4575 0,0041 0,0000 0,0197 1,2238 0,1971 0,0080 0,0298 0,0000 0,6929 0,1844 0,34 5,58 � 5,58 �

42 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Пчілки
Олени

5 0,3593 0,4115 0,1519 0,0000 0,2860 0,0291 0,4997 0,0022 0,0000 0,0198 0,2170 0,3911 0,0068 0,0513 0,0000 0,6366 0,1897 0,26 4,21 � 4,21 �
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43 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул.
Срібнокільська

1 0,2918 0,3319 0,1181 0,0000 0,2920 0,0172 0,4998 0,0036 0,0000 0,0172 0,6087 0,8091 0,0115 0,0417 0,0000 0,5768 0,0859 0,30 4,80 4,31 4,80 4,31

44 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул.
Срібнокільська

2�а 0,1481 0,5715 0,0978 0,0000 0,2577 0,0000 0,4997 0,0046 0,0000 0,0175 0,2083 0,5580 0,0091 0,0211 0,0000 0,6271 0,0616 0,25 3,99 � 3,99 �

45 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул.
Срібнокільська

3�а 0,1687 0,4017 0,0887 0,0000 0,3606 0,0556 0,3380 0,0042 0,0000 0,0167 1,0560 0,2344 0,0003 0,0241 0,0000 0,3911 0,1090 0,26 4,21 � 4,21 �

46 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул.
Срібнокільська

3�б 0,0904 0,4238 0,1391 0,0000 0,3762 0,0444 0,4575 0,0045 0,0000 0,0201 1,1369 0,2448 0,0025 0,0129 0,0000 0,3221 0,1178 0,27 4,40 � 4,40 �

47 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул.
Срібнокільська

3�в 0,1283 0,4178 0,0625 0,0000 0,3667 0,0442 0,4576 0,0044 0,0000 0,0200 1,1328 0,2452 0,0051 0,0184 0,0000 0,3226 0,1650 0,27 4,39 � 4,39 �

48 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Чавдар
Єлизавети

3 0,5537 0,4263 0,1694 0,0000 0,2477 0,0368 0,4998 0,0033 0,0000 0,0232 0,2953 0,3713 0,0322 0,0791 0,0000 0,4973 0,1021 0,27 4,33 � 4,33 �

49 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Чавдар
Єлизавети

5 0,6363 0,4265 0,1765 0,0000 0,3377 0,0358 0,4575 0,0033 0,0000 0,0232 0,2664 0,3661 0,0393 0,0909 0,0000 0,4588 0,0770 0,27 4,40 � 4,40 �

50 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Чавдар
Єлизавети

7 0,6011 0,4489 0,1722 0,0000 0,2496 0,0370 0,4998 0,0032 0,0000 0,0208 0,2855 0,3687 0,0460 0,0859 0,0000 0,4865 0,0777 0,27 4,38 � 4,38 �

51 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Чавдар
Єлизавети

9 0,6177 0,4113 0,2003 0,0000 0,2508 0,0372 0,4576 0,0032 0,0000 0,0209 0,2870 0,3870 0,0523 0,0882 0,0000 0,4340 0,1713 0,27 4,43 � 4,43 �

52 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Чавдар
Єлизавети

11 0,4472 0,4258 0,1925 0,0000 0,2367 0,0349 0,5301 0,0033 0,0000 0,0214 0,3723 0,3590 0,0214 0,0639 0,0000 0,5926 0,0999 0,27 4,41 � 4,41 �

53 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

просп. Бажана
Миколи

10 0,3810 0,4034 0,2177 0,0000 0,3738 0,0197 0,4998 0,0026 0,0000 0,0223 0,1181 0,6478 0,0148 0,0544 0,0000 0,4146 0,2227 0,27 4,40 � 4,40 �

54 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

просп. Бажана
Миколи

12 0,3903 0,3972 0,2118 0,0000 0,3764 0,0197 0,4998 0,0030 0,0000 0,0212 0,1131 0,6548 0,0121 0,0558 0,0000 0,3205 0,3233 0,27 4,41 � 4,41 �

55 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

просп. Бажана
Миколи

14 0,3977 0,4042 0,2179 0,0000 0,3753 0,0197 0,2833 0,0026 0,0000 0,0204 0,1287 0,5444 0,0135 0,0568 0,0000 0,6032 0,3367 0,27 4,41 � 4,41 �

38 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Сікорського
Ігоря
Авіаконструктора

1 0,2439 0,5172 0,1172 0,0000 0,4318 0,0619 0,5605 0,0050 0,0000 0,0202 0,3518 0,5603 0,0092 0,0348 0,0000 0,5157 0,3554 0,30 4,91 � 4,91 �

39 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Сікорського
Ігоря
Авіаконструктора

1�а 0,3262 0,5532 0,0875 0,0000 0,3031 0,0378 0,5605 0,0030 0,0000 0,0285 0,3604 0,6666 0,0084 0,0466 0,0000 0,5333 0,2763 0,30 4,91 � 4,91 �

40 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Сікорського
Ігоря
Авіаконструктора

1�б 0,3614 0,6210 0,0559 0,0000 0,3282 0,0456 0,6187 0,0041 0,0000 0,0278 0,3708 0,3712 0,0197 0,0516 0,0000 0,7959 0,2578 0,31 5,09 � 5,09 �

41 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Сікорського
Ігоря
Авіаконструктора

4�б 0,3242 0,5410 0,1828 0,0000 0,2584 0,0467 0,5605 0,0040 0,0000 0,0238 0,4055 0,4956 0,0143 0,0463 0,0000 0,8048 0,1532 0,31 5,00 � 5,00 �

42 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Сікорського
Ігоря
Авіаконструктора

4�в 0,2518 0,4467 0,1493 0,0000 0,3812 0,0493 0,5605 0,0040 0,0000 0,0222 0,3735 0,5017 0,0145 0,0360 0,0000 0,9583 0,1052 0,31 5,00 � 5,00 �

43 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Сікорського
Ігоря
Авіаконструктора

4�г 0,2837 0,4348 0,1493 0,0000 0,3813 0,0492 0,5554 0,0042 0,0000 0,0222 0,4294 0,4913 0,0200 0,0405 0,0000 0,8880 0,1097 0,31 5,00 � 5,00 �

44 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Сікорського
Ігоря
Авіаконструктора

4�д 0,2134 0,3479 0,1460 0,0000 0,3355 0,0433 0,6204 0,0043 0,0000 0,0098 0,3169 0,6109 0,0104 0,0305 0,0000 0,9398 0,1393 0,30 4,88 4,27 4,88 4,27

2.2.�Позицію�№�4�розділ��вилючити.

3.�Розділ�"Деснянсьий�район"��доповнити�таими�позиціями:

4.�Розділ�"Печерсьий�район"�доповнити�таими�позиціями:

18 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул.
Закревського
Миколи

93�а 0,5509 0,4338 0,1915 0,0000 0,4239 0,0252 0,4576 0,0034 0,0000 0,0196 0,2760 0,4310 0,0165 0,0787 0,0000 0,5442 0,1311 0,29 4,64 � 4,64 �

28 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул.
Ольгинська

6 0,2139 0,2741 0,0439 0,0000 1,6194 0,1726 0,4999 0,0090 0,0000 0,0138 0,6122 0,2930 0,0019 0,0306 0,0000 0,6161 0,3268 0,38 6,13 � 6,13 �

5.�Розділ�"Подільсьий�район"�доповнити�таими�позиціями:

23 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул.
Червонопільська

2�г 0,3972 0,4288 0,1464 0,0000 0,1854 0,0321 0,5834 0,0031 0,0000 0,0146 0,3818 0,5074 0,0182 0,0567 0,0000 0,8194 0,0580 0,29 4,71 � 4,71 �

6.�У�розділі�"Шевченівсьий��район"�:

6.1.��Доповнити�розділ�таими�позиціями:

6.2.�Позиції�№№�4�-�10�розділ���вилючити.

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Зареєстровано�

в�Головном��територіальном��

�правлінні�юстиції���м.�Києві�

від�18�серпня�2016�ро��№ 108/1421

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги
з медичного обслуговування, які надає 

Територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія» у місті Києві
Розпорядження № 629 від 1 серпня 2016 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю*
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен*
ня переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних за*
кладах освіти», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор*
мативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг з медичного обслуговування:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�платні�посл�-

�и�з�медично�о�обсл��ов�вання,�яі�надає�Те-

риторіальне�медичне�об’єднання�«Фтизіатрія»

��місті�Києві,�встановлених�розпорядженням

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�26

люто�о�2015�ро��№ 171,�зареєстрованих�в

Головном��територіальном���правлінні�юсти-

ції���місті�Києві�31�липня�2015�ро��за�№ 118/1229

(��редації�розпорядження�вионавчо�о�ор�а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�від�17�липня�2015�ро�

№ 700),�що�додаються.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�

1�серпня�2016�ро��№ 629

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���м.�Києві�

від�18�серпня�2016�ро��№ 108/1421�

Зміни до Тарифів 
на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надає Територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія» 
у місті Києві

Доповнити�п�нт�«Лабораторні,�діа�ностичні�та�онс�льтативні�посл��и�за�зверненнями��ро-

мадян,�що�надаються�без�направлення�ліарів»�Тарифів�на�платні�посл��и�з�медично�о�обсл�-

�ов�вання,�яі�надає�Територіальне�медичне�об’єднання�«Фтизіатрія»���місті�Києві,�встановле-

них�розпорядженням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністраціі)�від�26�люто�о�2015�ро��№ 171,�зареєстрованих���Головном��територіальном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�31�липня�2015�ро��за�№ 118/1229�(��редації�розпорядження�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�17�липня

2015�ро��№ 700),�новими�підп�нтами�9-12�тао�о�зміст�:

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф за 1 послугу,
грн (без ПДВ)

1 2 3 4

9 009 Виявлення мікобактерій туберкульозу за допомогою
автоматизованої системи BD ВАСТЕС MGIT 960

242,10

10 010 Дослідження чутливості мікобактерій туберкульозу до
протитуберкульозних препаратів 1�го ряду за допомогою
автоматизованої системи BD ВАСТЕС MGІT 960

802,70

11 011 Дослідження чутливості мікобактерій туберкульозу до
протитуберкульозних препаратів 2�го ряду за допомогою
автоматизованої системи BD ВАСТЕС MGIT 960

428,60

12 012 Виявлення мікобактерій туберкульозу з визначенням чутливості до
рифампіцину за допомогою тест�системи GeneXpert

253,10

Керівник апарату В. Бондаренко

Про реєстрацію Статуту 
релігійної організації «Релігійна громада 

Української Православної Церкви 
святого благовірного князя Олександра Невського 

у Дарницькому районі м. Києва»
Розпорядження № 689 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву
громадян від 14 червня 2016 року та протокол Парафіяльних зборів віруючих громадян від 15 травня 2016 ро*
ку № 1:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�Ураїнсьої�Православної�Цер-

ви�свято�о�бла�овірно�о�нязя�Олесандра�Невсьо�о���Дарницьом��районі�м.�Києва»,�що�до-

дається.

Голова В. Кличко

Про уповноваження першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації Пліса Г. В. 

на підписання Додаткової угоди до Договору 
про співробітництво щодо впровадження 

та реалізації інформаційно*телекомунікаційної системи 
«Картка киянина» від 23.03.2012 № 2 

між Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Універсальні інформаційні технології», Комунальним 

підприємством «Головний інформаційно*обчислювальний
центр» та виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією)
Розпорядження № 684 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою реалізації проекту «Картка киянина» для підвищення соціального захисту малозабезпече*
них верств населення міста Києва, впорядкування механізмів надання пільг, їх обліку та адресності:

1.�Уповноважити�першо�о�заст�пниа��оло-

ви�Київсьої�місьої�державної�адміністрації

Пліса�Геннадія�Володимировича�на�підписан-

ня�Додатової���оди�до�До�овор��про�співро-

бітництво�щодо�впровадження�та�реалізації�ін-

формаційно-телеом�ніаційної�системи�«Карт-

а�иянина»�від�23�березня�2012�ро��№ 2�між

Товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«Універсальні�інформаційні�техноло�ії»,�Ком�-

нальним�підприємством�«Головний�інформа-

ційно-обчислювальний�центр»�та�вионавчим

ор�аном�Київсьої�місьої�ради�(Київсьою�місь-

ою�державною�адміністрацією).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоряд-

ження�залишаю�за�собою.
Голова В. Кличко

Про затвердження акта приймання*передачі 
гуртожитку на вул. Юрківській, 18 в комунальну власність 

територіальної громади міста Києва 
та до сфери управління Подільської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 685 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,
постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення про
порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господар*
ському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київської місь*
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери*
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін*
фраструктури», на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 03 червня 2016 року № 390 «Про безоплатне прийняття до комунальної власно*
сті територіальної громади міста Києва гуртожитку та зовнішніх інженерних мереж публічного акціонерно*
го товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», в межах функцій органу міс*
цевого самоврядування:

1.�Затвердити�ат�приймання-передачі���р-

тожит��на�в�л.�Юрівсьа,�18�в�ом�нальн�

власність�територіальної��ромади�міста�Києва

та�до�сфери��правління�Подільсьої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації,�що�до-

дається.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’язів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання одноразової адресної 
соціальної матеріальної допомоги окремим 

категоріям соціально незахищених верств 
населення міста Києва з нагоди відзначення 

Дня Незалежності України у 2016 році
Розпорядження № 716 від 18 серпня 2016 року

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь*
кої ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу*
стріч киянам» на 2016*2018 роки», з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення
міста Києва та з нагоди відзначення Дня Незалежності України у 2016 році:

1.�Надати�одноразов��адресн��соціальн��ма-

теріальн��допомо���оремим�ате�оріям�соціаль-

но�незахищених�верств�населення�міста�Києва,

��том��числі�вн�трішньопереміщеним�особам,

яі�переб�вають�на�облі��та�фатично�прожива-

ють�в�місті�Києві,�з�на�оди�відзначення�Дня�Не-

залежносіі�Ураїни���2016�році,�а�саме:

��розмірі�350��рн:

иянам�— членам�сімей�осіб,�яі�за�ин�ли�або

померли�внаслідо�поранень,�аліцтва,�онт�зії

чи�інших��шоджень�здоров’я,�одержаних�під�час

�часті���масових�аціях��ромадсьо�о�протест�

в�Ураїні�з�21�листопада�2013�ро��по�21�люто-

�о�2014�ро��за�євроінте�рацію�та�проти�режим�

Ян�овича,�яим�посмертно�присвоєно�звання

Герой�Ураїни�за��ромадянсь��м�жність,�патріо-

тизм,��ероїчне�відстоювання�онстит�ційних�за-

сад�деморатії,�прав�і�свобод�людини,�самовід-

дане�сл�жіння��раїнсьом��народові,�виявлені

під�час�Революції��ідності;

иянам,�яі�отримали�тяжі�тілесні��шоджен-

ня�під�час��часті���масових�аціях��ромадсьо�о

протест�,�що�відб�лися���період�з�21�листопада

2013�ро��по�21�люто�о�2014�ро�;

иянам —��часниам�антитерористичної�опе-

рації;

иянам—�членам�сімей�осіб,�яі�за�ин�ли�або

померли�внаслідо�поранення,�онт�зії�чи�аліц-

тва,�одержаних�під�час��часті�в�антитерористич-

ній�операції�та�членам�сімей�иян,�яі�за�ин�ли�або

померли�внаслідо�поранення,�онт�зії�чи�аліц-

тва,�одержаних�під�час��часті�в�антитерористич-

ній�операції;

иянам�— членам�сімей�волонтерів�та�членам

сімей�волонтерів-иян,�яі�добровільно�забезпе-

ч�вали�(або�добровільно�зал�чалися�до�забез-

печення)�проведення�антитерористичної�опера-

ції�(��том��числі�здійснювали�волонтерсь��діяль-

ність)�та�за�ин�ли�(пропали�безвісти),�померли

внаслідо�поранення,�онт�зії�або�аліцтва,�одер-

жаних�під�час�забезпечення�проведення�антите-

рористичної�операції�(��том��числі�волонтерсьої

діяльності),�переб�ваючи�безпосередньо�в�райо-

нах�антитерористичної�операції���період�її�прове-

дення;

иянам�— борцям�за�незалежність�Ураїни��

XX�столітті;

��розмірі�300��рн:

Праведниам�Бабино�о�Яр�;

жертвам�політичних�репресій�та�членам�їх�сі-

мей,�яі�отрим�ють�підвищення�до�пенсії�відпо-

відно�до�п�нт��«�»�статті�77�Заон��Ураїни�«Про

пенсійне�забезпечення»;

особам,�яі���сладі�форм�вань�народно�о

ополчення�брали��часть����ероїчній�обороні�міс-

та�Києва;

��розмірі�250��рн:

одерж�вачам�пенсійної�виплати���зв’яз��з

втратою��од�вальниа�на�дітей-сиріт.�в�яих�по-

мерли�або�за�ин�ли�обоє�батьів;

��розмірі�180��рн:

інвалідам�І��р�пи,�розмір�пенсійної�виплати

яих�не�перевищ�є�розмір��двох�прожитових

мінім�мів�для�осіб,�яі�втратили�працездат-

ність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо�и

інвалідам�з�дитинства�та�дітям-інвалідам�відпо-

відно�до�Заон��Ураїни�«Про�державн��соціаль-
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н��допомо���інвалідам�з�дитинства�та�дітям-ін-

валідам»;

одерж�вачам�соціальної�пенсії�інвалідам�з�ди-

тинства�та�дітям-інвалідам�відповідно�до�Зао-

н��Ураїни�«Про�пенсійне�забезпечення»;

��розмірі�130��рн:

малозабезпеченим�сім’ям,�яі�переб�вають�на

облі��в�ор�анах�праці�та�соціально�о�захист��на-

селення�я�одерж�вачі�державної�соціальної�до-

помо�и�відповідно�до�Заон��Ураїни�«Про�дер-

жавн��соціальн��допомо���мaлозабезпеченим

сім’ям»;

��розмірі�125��рн:

непрацюючим�пенсіонерам,�розмір�пенсійної

виплати�яих�не�перевищ�є�розмір��двох�про-

житових�мінім�мів�для�осіб,�яі�втратили�праце-

здатність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо�и

відповідно�до�Заон��Ураїни�«Про�державн��со-

ціальн��допомо���особам,�яі�не�мають�права�на

пенсію,�та�інвалідам»;

одерж�вачам�омпенсації�за�надання�соціаль-

них�посл���відповідно�до�постанови�Кабінет��Мі-

ністрів�Ураїни�від�29�вітня�2004�ро��№ 558

«Про�затвердження�Поряд��призначення�і�ви-

плати�омпенсації�фізичним�особам,�яі�надають

соціальні�посл��и»;

одерж�вачам�омпенсації�по�до�ляд��за�інва-

лідом�І��р�пи�або�престарілим,�яий�дося��80-

річно�о�ві�,�відповідно�до�постанови�Кабінет�

Міністрів�Ураїни�від�26�липня�1996�ро��№ 832

«Про�підвищення�розмірів�державної�допомо�и

оремим�ате�оріям��ромадян».

2.�Департамент��соціальної�політии�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(�Київсьої

місьої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити�за�рах�но�оштів,�передба-

чених���бюджеті�міста�Києва�на�2016�рі�на�ви-

онання�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�03�бе-

резня�2016�ро��№ 116/116�«Про�затвердження

місьої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч

иянам»�на�2016-2018�рои»,�надання�однора-

зової�адресної�соціальної�матеріальної�допомо-

�и,�в�межах�видатів,�оремим�ате�оріям�соці-

ально�незахищених�верств�населення�міста�Ки-

єва,�зазначеним���п�нті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

2.2.�Виплат��допомо�и�проводити:

особам,�яі�переб�вають�на�облі��в�ор�анах�пра-

ці�та�соціально�о�захист��населення�та�Пенсійно-

�о�фонд��Ураїни,�відповідно�до�Поряд��випла-

ти�пенсій�та��рошової�допомо�и�за�з�одою�пен-

сіонерів�та�одерж�вачів�допомо�и�через�їх�по-

точні�рах�ни���банах,�затверджено�о�постано-

вою�Кабінет��Міністрів�Ураїни�від�30�серпня�1999

ро��№ 1596,�та�Інстр�ції�про�виплат��та�достав-

��пенсій,�соціальних�допомо��національним�опе-

ратором�поштово�о�зв’яз�,�затвердженої�наа-

зом�Міністерства�транспорт��та�зв’яз��Ураїни,

Міністерства�праці�та�соціальної�політии�Ура-

їни�від�28�вітня�2009�ро��№ 464/156,�постано-

вою�правління�Пенсійно�о�фонд��Ураїни�від�28

вітня�2009�ро��№ 14-1,�зареєстрованою�в�Мі-

ністерстві�юстиції�Ураїни�02�липня�2009�ро��за

№ 592/16608;

особам,�зазначеним���п�нті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�при�зверненні�до�інця�бюджетно�о�ро-

�,�за��мови�наб�ття�права�на�виплат��однора-

зової�адресної�соціальної�матеріальної�допомо-

�и,�на�момент�прийняття�цьо�о�розпорядження;

особам,�яі�переб�вають�на�облі��в�Головно-

м���правлінні�Пенсійно�о�фонд��Ураїни�в�м.�Ки-

єві,�пенсія�яим�призначена�відповідно�до�Зао-

н��Ураїни�«Про�пенсійне�забезпечення�осіб,

звільнених�з�війсьової�сл�жби,�та�деяих�інших

осіб»�з�ідно�зі�списами,�наданими�Головним

�правлінням�Пенсійно�о�фонд��Ураїни�в�м.�Ки-

єві.

3.�Взяти�до��ва�и,�що�до�членів�сімей�осіб,�за-

значених���п�нті�1�цьо�о�розпорядження,�нале-

жать�особи,�визначені���Поряд��надання�щомі-

сячної�адресної�матеріальної�допомо�и�иянам-

�часниам�антитерористичної�операції,�членам

їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих�(померлих)�и-

ян,�яі�брали��часть�в�проведенні�антитерорис-

тичної�операції,�для�пориття�витрат�на�оплат�

ними�житлово-ом�нальних�посл��,�затвердже-

но�о�рішенням�Київсьої�місьої�ради�від�09�жовт-

ня�2014�ро��№ 271/271�(��редації�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�08�жовтня�2015�ро�

№ 112/2015).

4.�Під�час�надання�допомо�и�врахов�вати,�що

розмір�пенсійної�виплати�влючає:�розмір�основ-

ної�пенсії,�пенсію�за�особливі�засл��и�перед�Ура-

їною,�а�таож�інші�надбави,�доплати,�в�том��чис-

лі�доплати�індесації,�та�підвищення�з�ідно�із�за-

онодавством�Ураїни.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріальна

допомо�а,�яа�не�б�ла�своєчасно�виплачена��ро-

мадянин��через�незалежні�від�ньо�о�причини,��

разі�смерті�цих��ромадян,�виплач�ється�членам

сім’ї�померло�о���поряд�,�передбаченом��для

виплати�пенсій���зв’яз��зі�смертю�пенсіонера.

Врах�вати�те,�що�особам,�яі�одночасно�на-

лежать�до�деільох�ате�орій,�надається�одна

виплата���більшом��розмірі.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріальна

допомо�а�не�виплач�ється�особам,�яі�переб�ва-

ють�на�повном��державном���триманні.

5.�Департамент��с�спільних�ом�ніацій�вио-

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

місьої�державної�адміністрації)�забезпечити�ви-

світлення�в�засобах�масової�інформації�зміст�

цьо�о�розпорядження.

6.�Kонтроль�за�вионанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�поласти�на�заст�пниа��олови�Київсьої�місьої

державної�адміністрації�Поворозниа�М.Ю.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���м.�Києві�

від�17�серпня�2016�ро��№ 106/1419

Про внесення змін до тарифів на послуги з вивезення твердих
побутових відходів з урахуванням операцій поводження 

з побутовими відходами (збирання, перевезення, 
знешкодження, захоронення)

Розпорядження № 609  від 27 липня 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунк*

ту 2 частини 1 статті 7 Закону України «Про житлово*комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів Укра*
їни від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»:

1.�Унести�зміни�до�тарифів�на�посл��и�з�ви-

везення�твердих�поб�тових�відходів�з��рах�ван-

ням�операцій�поводження�з�поб�товими�відхо-

дами�(збирання,�перевезення,�знешодження,

захоронення),�встановлених�розпорядженням

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�02

березня�2015�ро��№ 186,�зареєстрованих�в

Головном��територіальном���правлінні�юстиції

��місті�Києві�06�березня�2015�ро��за�№ 42/1153

(��редації�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�від�14�серпня�2015�ро�

№ 793),�вилавши�позицію�3���таій�редації:

«

»

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о�оприлюднення.
Голова В. Кличко

№ Суб'єкт господарювання Населення* Бюджетні установи Інші споживачі

1 грн за 1 куб. м

Без ПДВ з ПДВ Без ПДВ з ПДВ Без ПДВ з ПДВ
3 ТОВ "ФІРМА "ВОЛОДАР�РОЗ" 55,73 66,88 60,90 73,08 72,50 87,00

Про питання щодо проведення 
інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 

до будівництва середньої загальноосвітньої школи 
на вул. Суздальській, 10 у Солом’янському районі

Розпорядження № 715  від 18 серпня 2016 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк*

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже*
нерно*транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі*
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно*транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен*
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протоколи від 21 липня 2015 року № 72/2015 та від 01 квітня 2016 року № 82/2016), з метою
підвищення ефективності залучення інвесторів:

1.�Затвердити�перелі�об’єтів,�яі�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити�ом�нальне�підприємство�ви-

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

сьої�місьої�державної�адміністрації)�«Київ-

сье�інвестиційне�а�ентство»�замовниом�ре-

алізації�проет��та�замовниом�під�отовчих�(пе-

редінвестиційних)�робіт�для�проведення�інвес-

тиційно�о�он�рс��із�зал�чення�інвестора�до

б�дівництва�середньої�за�альноосвітньої�шо-

ли�на�в�л.�С�здальсьій,�10���Солом’янсьом�

районі.

3.�Ком�нальном��підприємств��вионавчо-

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

ої�державної�адміністрації)�«Київсье�інвести-

ційне�а�ентство»�вжити�всі�необхідні�дії,�пов’я-

зані�з�вионанням�ф�нцій�замовниа�під�о-

товчих�(передінвестиційних)�робіт�для�прове-

дення�інвестиційно�о�он�рс��із�зал�чення�ін-

вестора�до�б�дівництва�середньої�за�ально-

освітньої�шоли�на�в�л.�С�здальсьій,�10���Со-

лом’янсьом��районі,�в�том��числі:

3.1.�Разом�із�Солом’янсьою�районною�в

місті�Києві�державною�адміністрацією�забезпе-

чити�проведення�в��становленом��заонодав-

ством�Ураїни�поряд��технічної�інвентариза-

ції�об’єтів�на�в�л.�С�здальсьій,�10���Соло-

м’янсьом��районі,�яі�належать�до�ом�наль-

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

єва�та�заріплені�на�праві�оперативно�о��прав-

ління�за�Управлінням�освіти�Солом’янсьої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

3.2.�Разом�із�Солом’янсьою�районною�в

місті�Києві�державною�адміністрацією�забезпе-

чити�проведення�в�поряд�,�встановленом��за-

онодавством�Ураїни�з�питань�оціни�майна,

майнових�прав�та�професійної�оціночної�діяль-

ності,�незалежної�оціни�об’єтів�на�в�л.�С�з-

дальсьій,�10���Солом’янсьом��районі,�яі�на-

лежать�до�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�та�заріплені�на�пра-

ві�оперативно�о��правління�за�Управлінням�ос-

віти�Солом’янсьої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації,�та�реценз�вання�звіт��про

та��оцін�.

3.3.�Надати�в��становленом��поряд��до�-

менти�(матеріали),�під�отовлені�відповідно

до�підп�нтів�3.1�та�3.2�цьо�о�п�нт�,�до�Де-

партамент��еономіи�та�інвестицій�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�для�під�о-

тови�проет��рішення�Київсьої�місьої�ра-

ди,�передбачено�о�п�нтом�4�цьо�о�розпо-

рядження.

4.�Департамент��еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації),�Де-

партамент��ом�нальної�власності�м.�Києва

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�та�Со-

лом’янсьій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації�забезпечити�під�отов��проет�

рішення�Київсьої�місьої�ради�про�надання

дозвол��на�знесення�об’єтів�на�в�л.�С�здаль-

сьій,�10���Солом’янсьом��районі,�яі�належать

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

мади�міста�Києва�та�заріплені�на�праві�опе-

ративно�о��правління�за�Управлінням�освіти

Солом’янсьої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації,�та�внесення�йо�о�на�роз�ляд

Київсьої�місьої�ради�в��становленом��по-

ряд�.

5.�Ком�нальном��підприємств��вионавчо-

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

ої�державної�адміністрації)�«Київсье�інвести-

ційне�а�ентство»:

5.1.�Розробити�орієнтовні�техніо-еономіч-

ні�поазнии,�можливі�передпроетні�пропо-

зиції�за�об’єтом�інвест�вання,�зазначеним���пе-

релі��об’єтів,�яі�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій,�затвердженом��п�нтом�1�цьо�о�роз-

порядження,�з��рах�ванням�червоних�ліній.

5.2.�По�одити�в��становленом��поряд��орі-

єнтовні�техніо-еономічні�поазнии,�можли-

ві�передпроетні�пропозиції�за�об’єтом�інвес-

т�вання,�зазначеним���перелі��об’єтів,�яі

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�затвердже-

ном��п�нтом�1�цьо�о�розпорядження,�з�Де-

партаментом�ом�нальної�власності�м.�Києва

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації),�Депар-

таментом�містоб�д�вання�та�архітет�ри�ви-

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

сьої�місьої�державної�адміністрації),�Депар-

таментом�освіти�і�на�и,�молоді�та�спорт��ви-

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

сьої�місьої�державної�адміністрації),�Депар-

таментом�земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�та�Солом’янсьою

районною�в�місті�Києві�державною�адміністра-

цією.

5.3.�Надати�по�оджені�орієнтовні�техніо-

еономічні�поазнии,�можливі�передпроетні

пропозиції�та�пропозиції�до��мов�он�рс��за

об’єтом�інвест�вання,�зазначеним���перелі�

об’єтів,�яі�потреб�ють�зал�чення�інвестицій,

затвердженом��п�нтом�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�до�Департамент��еономіи�та�інвестицій�ви-

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

сьої�місьої�державної�адміністрації)�для�під-

�отови��мов�он�рс�.

6.�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації),�Департамент��містоб�д�вання�та�ар-

хітет�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції),�Департамент��освіти�і�на�и,�молоді�та

спорт��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції),�Департамент��земельних�рес�рсів�вио-

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

сьої�місьої�державної�адміністрації),�Соло-

м’янсьій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації�за�запитами�ом�нально�о�підпри-

ємства�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції)�«Київсье�інвестиційне�а�ентство»�надава-

ти�необхідні�виснови,�по�одження�та�матері-

али�для�під�отови�орієнтовних�техніо-ео-

номічних�поазниів�за�об’єтом�інвест�ван-

ня,�зазначеним���перелі��об’єтів,�яі�потре-

б�ють�зал�чення�інвестицій,�затвердженом�

п�нтом�1�цьо�о�розпорядження.

7.�Постійно�діючій�он�рсній�омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�реонстр�ції,�реставрації�тощо�об’єтів

житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�неза-

вершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр�т�ри�міста�Києва�в��становле-

ном��поряд��провести�інвестиційний�он�рс

за��мови�прийняття�Київсьою�місьою�радою

рішення,�зазначено�о���п�нті�4�цьо�о�розпо-

рядження.

8.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�першо�о�заст�пниа��о-

лови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації

Пліса�Г.�В.

Голова В. Кличко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�

18�серпня�2016�ро��№ 715

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво�середньої�за�альноосвітньої�шоли�на�в�л.�С�здальсьій�10���Солом’янсьом��

районі.
Виконуючий обов’язки

керівника апарату Є. Ситніченко

Про відмову у наданні дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 699  від 16 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами
в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 201 1 року № 37/6253, Концепції
розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012
року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

зовнішньої�релами�з�ідно�з�додатом�до�цьо�о

розпорядження���ільості�47�дозволів.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоряд-

ження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київсьої

місьої� державної� адміністрації� з�ідно� з

розподілом�обов’язів.
Голова В. Кличко

Додато

до�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

16.08.2016�№�699

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
яким відмовлено у наданні 

№ дозвільної
справи

Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м.

Місцерозташування 

18 01309�209267�111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАРТІСІПАНТ МЕДІА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

33,6 Голосіївський район,
вул. Будіндустрії, 7

19 01333�205639�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

20 01040�205648�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

21 01309�205641�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

22 01309�205645�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

23 01309�205647�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

24 01065�000202938�
111

ТОВ "Мятний носоріг" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

37,5 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська),
111/113

25 01311�000204145� 111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Реклен"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

30,25 Оболонський район,
просп. Московський
(павільон 6П1)

26 01311�000204146� 111 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Реклен"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

30,25 Оболонський район,
просп. Московський
(павільйон 6П1)

27 01323�205642�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

28 01323�205649�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2 

29 01323�205652�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

30 01040�205644�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

31 013333�205657�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

32 01323�205654�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

33 01309�205659�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

34 01309�205660�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

35 01309�205665�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

36 01040�205640�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

37 01040�205655�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

38 01323�205651�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

39 01333�205653�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

40 01309�205638�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

41 01309�205662�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

42 01309�205688�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

43 01309�205663�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

44 01309�205656�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

45 01309�209953�111 ТОВ Рекламно�виробнича
група "НБС"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

46 01023�200498�111 ТОВ "РАДА 6" Банер, панно на
тимчасовій споруді,
паркані

8 Печерський р�н, бульв.
Лесі Українки, 7�а

47 01030�214648�111 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Солом'янський р�н, вул.
Липківського Василя
(Урицького), 16�20

№ дозвільної
справи

Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування 

1 01309�209954�111 ТОВ Рекламно�виробнича
група "НБС"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

2 01333�205646�111 ТОВ "Айкон Медіа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

34 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

3 01309�209952�111 ТОВ Рекламно�виробнича
група "НБС"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

4 01309�209965�111 ТОВ Рекламно�виробнича
група "НБС"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

5 01309�209956�111 ТОВ Рекламно�виробнича
група "НБС"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

6 01309�209957�111 ТОВ Рекламно�виробнича
група "НБС"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

7 01309�209962�111 ТОВ Рекламно�виробнича
група "НБС"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

8 01309�209958�111 ТОВ Рекламно�виробнича
група "НБС"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

9 01309�209955�111 ТОВ Рекламно�виробнича
група "НБС"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

10 01309�209964�111 ТОВ Рекламно�виробнича
група "НБС"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

11 01309�209963�111 ТОВ Рекламно�виробнича
група "НБС"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49/2

12 01005�210497�111 ФО�П Стешенко Вячеслав
Олександрович

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Голосіївський район,
вул. Вільямса академіка,
15

13 01309�209271�111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ "ПАРТІСІПАНТ
МЕДІА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

33,6 Голосіївський район,
вул. Будіндустрії, 7

14 01309�209270�111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАРТІСІПАНТ МЕДІА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

33,6 Голосіївський район,
вул. Будіндустрії, 7

15 01309�209269�111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАРТІСІПАНТ МЕДІА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

33,6 Голосіївський район,
вул. Будіндустрії, 7

16 01309�209268�111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАРТІСІПАНТ МЕДІА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

33,6 Голосіївський район,
вул. Будіндустрії, 7

17 01309�209264�111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАРТІСІПАНТ МЕДІА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

33,6 Голосіївський район,
вул. Будіндустрії, 7

Виконуючий обов'язки керівника апарату Є. Ситніченко   
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Про відмову у наданні дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 692  від 15 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек*
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон*
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ*
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

№ дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування 

1 51719�15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,52 Голосіївський район,
вул. Антоновича
(Горького), 43

2 43510�15 ФО�П ЩЕРБАКОВА ІННА
ГРИГОРІВНА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

11,438 Голосіївський район,
вул. Антоновича
(Горького), 4/6

3 51721�15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,9 Шевченківський район,
вул. Прорізна, 9

№ дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м .

Місце розташування 

1 04355�04 Приватне акціонерне
товариство "Гамалія"

Кронштейн на стіні
будинку (будівлі),
споруді

2,12 Печерський район, вул.
Січневого повстання,
18/29

2 28432�11 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Комфортна оселя"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

38,9025 Голосіївський район,
просп. Голосіївський
(40� річчя Жовтня), 58�А

3 29405�12 ТОВ "Аптекарь" Рекламна вивіска
напис н будинку
(будівлі), споруді

5,4 Святошинський район,
бульв. Кольцова, 13

4 33449�13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СОФІЯ�14"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Шевченківський район,
вул. Софіївська, 14

5 33711�13 Приватне акціонерне
товариство "Гамалія"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,85 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 22

6 33054�13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
РЕНЕСАНС КАПІТАЛ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,56 Печерський район, вул.
Мечникова, 10/2

7 33540�13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
РЕНЕСАНС КАПІТАЛ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,64 Печерський район, вул.
Мечникова, 10/2

8 40726�14 Публічне акціонерне
товариство БАНК
"КОНТРАКТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,92 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 63/12

9 43008�14 Публічне акціонерне
товариство БАНК
"КОНТРАКТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,14 Голосіївський район,
вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 132

1.�Відмовити���наданні�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�релами�з�ідно�з�додатом

до�цьо�о�розпорядження���ільості�3�дозво-

ли.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’язів.

Голова В. Кличко

Додато

до�розпорядження�вионавчо�о�op�анy�

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

15.08.2016�№�692

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
яким відмовлено у наданні

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 693  від 15 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро*
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі*
шенням Київської міської ради від 22 вересня 201 1 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са*
моврядування:

1.�Сас�вати�9�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�релами�з�ідно�з�додатом�до�цьо�о

розпорядження.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’язів.
Голова В. Кличко

Додато

до�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

15.08.2016�№ 693

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Про тимчасове обмеження руху 
транспортних засобів 

із зайняттям тротуару на вулицях Антоновича, 
Казимира Малевича, Володимиро*Либідській

у зв’язку з виконанням робіт
Розпорядження № 694  від 15 серпня 2016 року

Відповідно до статей 5, 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20 Закону України «Про авто*
мобільні дороги», Закону України *«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення пуб*
лічного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК ім. М. Ф. ВАТУТІНА» від 24
червня 2016 року № 819:

1.�Тимчасово�обмежити�р�х�транспортних

засобів�із�зайняттям�трот�ар��на�в�лицях�Ан-

тоновича,�Казимира�Малевича,�Володими-

ро-Либідсьій���Голосіївсьом��районі�з�15

серпня�до�31��р�дня�2016�ро����зв’яз��з

вионанням�п�блічним�аціонерним�товари-

ством�«КИЇВСЬКИЙ�МЕХАНІЧНИЙ�ЗАВОД�ІГ-

РАШОК�ім.�М.�Ф.�ВАТУТІНА»�(далі —�ПАТ�«КИ-

ЇВСЬКИЙ�МЕХАНІЧНИЙ�ЗАВОД�ІГРАШОК�ім.

М.�Ф.�ВАТУТІНА»)�робіт�з�проладання�зов-

нішніх�мереж�водопостачання�та�аналізації

відповідно�до��рафі��вионання�робіт�і�роз-

робленої�та�затвердженої���встановленом�

поряд��проетної�до�ментації,�за��мови

вионання�вимо��п�нт��2�цьо�о�розпоря-

дження.

2.�ПАТ�«КИЇВСЬКИЙ�МЕХАНІЧНИЙ�ЗАВОД

ІГРАШОК�ім.�М.�Ф.�ВАТУТІНА»���встановле-

ном��поряд�:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��зао-

нодавства�щодо�поряд��вионання�б�дівель-

них�робіт.

2.2.�Розробити,�по�одити�в��правлінні�пре-

вентивної�діяльності�Головно�о��правління

Національної�поліції���м.�Києві�та�подати�на

затвердження�до�Департамент��транспорт-

ної�інфрастр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�схем��ор�анізації�дорож-

ньо�о�р�х��на�період�вионання�б�дівельних

робіт,�зазначених���п�нті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

2.3.�Під�час�вионання�б�дівельних�робіт

забезпечити�вільний�та�безпечний�р�х�транс-

портних�засобів�та�пішоходів.

2.4.�Роботи�вион�вати�з�ідно�з�Правила-

ми�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджени-

ми�рішенням�Київсьої�місьої�ради�від�25

�р�дня�2008�ро��№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

риття�проїзної�частини,�в�том��числі�заїзди

в�двори�за�типом�існ�ючо�о,�пориття�тро-

т�арів�на�повн��ширин��відновити�фі��рними

елементами�мощення�та�передати�їх�за�а-

том�ом�нальном��підприємств��«Шляхово-

еспл�атаційне��правління�по�ремонт��та��т-

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Голосіївсьо�о�район�»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�без-

аварійне�вионання�робіт�поласти�на��ене-

рально�о�диретора�ПАТ�«КИЇВСЬКИЙ�МЕ-

ХАНІЧНИЙ�ЗАВОД�ІГРАШОК�ім.�М.�Ф.�ВАТУ-

ТІНА»�Гл�шицьо�о�М.�О.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпо-

рядження�поласти�на�заст�пниа��олови�Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації�Спасиба

О.�В.

Голова В. Кличко

Про будівництво артезіанської свердловини 
малої продуктивності 
на проспекті Науки, 23 

у Голосіївському районі м. Києва
Розпорядження № 705 від 17 серпня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Сгратегії розвитку міста
Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060,
в частині поліпшення якості питної води столиці, в межах функцій органу місцевого самовряду*
вання:

1.�Здійснити�проет�вання�та�вионання

робіт�з�б�дівництва�артезіансьої�свердло-

вини�малої�прод�тивності�на�проспеті�На-

�и,�23���Голоріївсьом��районі�м.�Києва.

2.�Визначити�спеціалізоване�водо�оспо-

дарсье�ом�нальне�підприємство�вионав-

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

сьої�місьої�державної�адміністрації)�«Ки-

ївводфонд»�замовниом�б�дівництва�арте-

зіансьої�свердловини�малої�прод�тивно-

сті�на�проспеті�На�и,�23���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва.

3.�Спеціалізованом��водо�осподарсьо-

м��ом�нальном��підприємств��вионавчо-

�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�«Київвод-

фонд»:

3.1.�Визначити�проетн��та�підрядн��б�-

дівельн��ор�анізації�для�вионання�робіт,

зазначених���п�нті�1�цьо�о�розпорядження,

в��становленом��поряд�.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в��становленом��поряд��проетної

до�ментації�для�вионання�робіт,�зазначе-

них���п�нті�1�цьо�о�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�заонодав-

ства�щодо�поряд��вионання�б�дівельних

робіт,�водно�о�заонодавства�та�заонодав-

ства�про�надра.

3.4.�Роботи�вион�вати�з�ідно�з�Правила-

ми�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджени-

ми�рішенням�Київсьої�місьої�ради�від�25

�р�дня�2008�ро��№ 1051/1051.

3.5.�Під�час��ладання�до�овор��підряд��на

вионання�робіт�з�б�дівництва�передбачи-

ти��мови�щодо�надання�підрядниом��аран-

тії�яості�вионаних�робіт�та�встановити��а-

рантійні�строи�еспл�атації�об’єта.

4.�Забезпечити�вирішення�питання�оформ-

лення�права�орист�вання�земельною�ді-

ляною�на�проспеті�На�и,�23���Голосіїв-

сьом��районі�м.�Києва���поряд�,�встанов-

леном��чинним�заонодавством.

5.�Департамент��житлово-ом�нальної�ін-

фрастр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�подати�до�Департамент��ео-

номіи�та�інвестицій�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�інвестиційні�пропози-

ції�щодо�влючення�робіт,�зазначених���п�н-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам�ео-

номічно�о�і�соціально�о�розвит��м.�Києва

на�2016�рі�та�наст�пні�рои.

6.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�нті�1�цьо-

�о�розпорядження,�зарахов�ється�до�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпо-

рядження�поласти�на�заст�пниів��олови

Київсьої�місьої�державної�адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов’язів.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÇÀßÂÀ ïðî íàì³ðè
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåöæèòëîôîíä" (àäðåñà: âóë. Îáîëîíñüêà, 34,
ì. Êè¿â 04071, òåë. (044) 463-67-30) ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè áóä³âíèöòâà ë³öåþ íà
22 êëàñè íà ä³ëÿíö³ ¹13 â 6-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó "Îñîêîðêè-
Ï³âí³÷í³" ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ â³ä 01.10.2015
¹973. Ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî 4-õ ïîâåðõîâîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó II-III ñòó-
ïåíÿ (áåç ïî÷àòêîâî¿ øêîëè) íà 22 êëàñè çáëîêîâàíîãî â øê³ëüíèé êîìïëåêñ ç ³ñ-
íóþ÷îþ çàãàëüíîîñâ³òíüîþ øêîëîþ ²-²II ñòóïåíÿ íà 33 êëàñè íà ñï³ëüí³é ä³ëÿíö³
2,72 Ãà. Øêîëà òà ë³öåé ìàþòü ñïîëó÷åííÿ íà ð³âí³ äðóãîãî ïîâåðõó ÷åðåç ãàëåðå-
þ-ïåðåõ³ä. Â³äïîâ³äíî çàòâåðäæåíîãî ïðîåêòó, çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà íà 33 êëà-
ñè òà ïðîåêòóºìèé ë³öåé íà 22 êëàñè ñêëàäàþòü ºäèíèé øê³ëüíèé êîìïëåêñ ç³
ñï³ëüíîþ òåðèòîð³ºþ. (Îá'ºêò íå âõîäèòü ó "Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â,
ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ
â³ä 28.08.2013 ¹ 808). Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿
100 ðîê³â ³ á³ëüøå. Ïëîùà ä³ëÿíêè 4,5857 Ãà. Ïåðåäáà÷åíî ï³äêëþ÷åííÿ ³íæåíåð-
íèõ êîìóí³êàö³é îá'ºêòà äî ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ çã³äíî ç ÒÓ. Òîïîãðàôî-ãå-
îäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ ³ ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó
îáñÿç³. Áóä³âíèöòâî òà ïîäàëüøà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòà íå ïðèçâåäå äî ïîã³ðøåí-
íÿ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ óìîâ. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè âèêî-
íàííÿ ÄÁÍ; ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë; îõîðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà
çàõèñí³ çàõîäè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â äî
ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³. Íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóò-
í³ äæåðåëà, ÿê³ çíà÷íî âïëèâàþòü íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò. Î÷³êóâàíå çàáðóäíåí-
íÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â ïðèçåìíîìó øàð³ íå ïåðåâèùóâàòèìå 0,1 ÃÄÊ ì.ð. ïî
âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèíàõ. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ çã³äíî ç ÄÁÍ À.2.2-1-2003.
×àñ îçíàéîìëåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ 2016 ð³ê.

Îãîëîøåííÿ

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàíî
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÂßÒÎØÈÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â — 2 ðîêè 364 äí³.

Óìîâè êîíêóðñó:

- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³ äâîõ ñòàðòîâèõ

îðåíäíèõ ïëàò;

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- ó÷àñíèê, ÿêèé çàïðîïîíóº á³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé

ì³ñÿöü îðåíäè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó ïðè îáîâ'ÿçêîâîìó çàáåçïå÷åíí³

âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó;

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðè

âèâ÷åíí³ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê"

(ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè

îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå

ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç

îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó òèïîâîìó äîãîâîð³

ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, çàòâåðäæåíîìó

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280;

- ïåðåìîæåöü êîíêóðñó çîáîâ'ÿçàíèé óêëàñòè ïðÿì³ äîãîâîðè íà ïîñòà÷àííÿ

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç íàäàâà÷àìè öèõ ïîñëóã.

Ïðèì³òêà: Ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ùî íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè

çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ïëàòíèêà.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü â êîíêóðñ³;

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);

- âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,

ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü

íà ïðåäñòàâíèêà;

- âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,

ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà

ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì.

5. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,

ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ

³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 320.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé

äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî

íà íàñòóïíèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ —

çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ.

Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â

çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé

ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó

òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè ó â³ää³ë³ ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 422, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-15, 450-07-16.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ—ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì.ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

*Çà óìîâè ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó îðåíäîâàíèõ ïðèì³ùåíü òà çä³é-

ñíåíííÿ ¿õ ïåðåïëàíóâàííÿ

**Çà óìîâè óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó ç â³äïîâ³äíèì îðãàíîì îõîðîíè

êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ

ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Õðåùàòèê,

10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðå-

ùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ

äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

ÎÃÎËÎØÅÍÍß îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïàòîëîã³¿, îíêîëîã³¿ ³ ðàä³îá³îëîã³¿ ³ì. Ð.ª. Êàâåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî, 21, çàãàëüíà ïëîùà — 91,79 êâ.ì, 2 ïîâåðõ,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —
58,42 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 5362,22 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãó-
ºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêî-
ãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ TOB "Õîëä Ãðóï" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà

ïîñëóãè öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, íàäàí³ äåïàðòàìåíòó åêîíî-

ì³êè òà ³íâåñòèö³é ëèñòîì ¹306 â³ä 16.08.2016 ðîêó, ñòàíîâëÿòü:

Òàðèô íà ïîñëóãè öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ (íàñåëåííÿ): 1301,49 ãðí/Ãêàë àáî 23,10 ãðí/ì2.

Òàðèô íà ïîñëóãè öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ (³íø³ ñïîæèâà÷³): 1460,46 ãðí/Ãêàë.

Òàðèô íà ïîñëóãè öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè: 70,80 ãðí/ì3.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, 109-à ç 9.00 äî

16.00 ïðîòÿãîì 14 äí³â.
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü— Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. Êîëàñà, 6-à, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà
îðåíäè: 1 ïîâåðõ ÑÇØ ¹ 304 íà âóëèö³ Àêàäåì³êà ªôðåìîâà, 21-à, çàãàëüíà ïëîùà 117,00 êâ. ì.
Âàðò³ñòü—2 312 700,0 ãðí.Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 28 908,75 ãðí,çà 1 ãîäèíó—60,23 ãðí.
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ³íøå âèêîðèñòàííÿ (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ç ä³òüìè äî 15 ðîê³â).

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòü-
ñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðå-
ìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ

2,0 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà, 15 (êîëèøíÿ Ñóâîðîâà, ïðèì³ùåííÿ
Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿).

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2015 — 74 500 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (âóëèöÿ Ì. Îìåëÿíîâè÷à —

Ïàâëåíêà, 15, 280-15-39).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó;

òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà çà îðåíäó ïðèì³ùåííÿ — 40% , ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 2 483,33 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà (êîëèøíÿ Ñóâîðîâà), 15, êàá. 210. Äîâ³äêà
çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Çàãóáëåíî Äåêëàðàö³þ ïðî ïî÷àòîê âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò "Êàï³òàëüíèé ðåìîíò

ïðèì³ùåíü íåæèëîãî áóäèíêó, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí,

âóë. Ñàãàéäà÷íîãî Ïåòðà, áóäèíîê 6, (ë³ò. Â)". Çàìîâíèê TOB "Óêðà¿íñüêèé ³íâåñòèö³éíèé

õîëä³íã", êîä ªÄÐÏÎÓ 36336201,04070,ì.Êè¿â,âóë.Ñàãàéäà÷íîãî,áóä.6 ë³ò.À.Çàðåºñòðîâàíî

²ÄÀÁÊ ó ì. Êèºâ³ 03.09.2012 ðîêó ¹ ÊÂ 08312154095, ââàæàòè íåä³éñíîþ.

Ìëèí³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ "Êè¿âõ³ìðåìåíåðãî", äëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè çà ïîçîâîì Ðèæóêà Ñåðã³ÿ Âîëîäèìèðîâè-

÷à äî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Êè¿âõ³ìðåìåíåðãî", ïðî çîáîâ'ÿçàííÿ â÷èíè-

òè ä³þ,íà 12.00, 11 æîâòíÿ 2016 ðîêó, çà àäðåñîþ: ñìò. Ìëèí³â, âóë. Âàòóò³íà, 7,Ìëèí³âñüêîãî ðà-

éîíó Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³. Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ "Êè¿âõ³ìðåìåíåðãî", ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà éîãî â³äñóòíîñò³. Ñóääÿ À. Ï. Áàíäóðà.

07.09.2016 ðîêó î 13.30 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ìåæ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãð. Ðåïåöüêîìó Îëåêñàíäðó ªâãåíîâè÷ó çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîí,

âóë. ßáëóíåâà, 8/2.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ì ñóì³æíîãî çåìëåêîðèñòóâà÷à: ãð. Çàõàð÷åíêî Ëþäìèëó ²âàí³âíó.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè äëÿ
ñïëàòè àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿ îá'ºêòà

îðåíäè
Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîç-
ì³ð îðåíäíî¿

ïëàòè çà ì³ñÿöü,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàí-
ñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè
(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

1.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ

ïåðøîãî ïîâåðõó, çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 10,00 êâ.ì 

çà àäðåñîþ: âóë. Áóëàõîâ-

ñüêîãî, 30

10,0 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò âçóòòÿ); ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà

ç ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó òà ïðîäàæó ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿

òà êàíöòîâàð³â, ë³öåíçîâàíî¿ â³äåî- òà àóä³î ïðîäóêö³¿, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ

íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

1 483,60 2 967,20
ð/ð:

26002014276301

Áàíê: ÏÀÒ "Àëüôà

Áàíê"

ÌÔÎ: 300346 

Êîä ªÄÐÏÎÓ:

39607507

Îòðèìóâà÷ êîø-

ò³â: ÊÏ "Êåðóþ÷à

êîìïàí³ÿ ç îáñ-

ëóãîâóâàííÿ æèò-

ëîâîãî ôîíäó

Ñâÿòîøèíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà"

2.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåð-

øîãî ïîâåðõó, çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 94,86 êâ.ì çà àäðå-

ñîþ: âóë. Ñèìèðåíêà, 2/19

94,86 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå

îáñëóãîâóâàííÿ (ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³ ïî ðåìîíòó îäÿãó); ðîçì³ùåííÿ ãðî-

ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿; àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

7 017,80 14 035,60

3.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ

ïåðøîãî ïîâåðõó, çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 5,8 êâ.ì 

çà àäðåñîþ: âóë. Ï³äë³ñíà, 3

5,8 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó

òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó òà ïðîäàæó ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà êàíöòî-

âàð³â, ë³öåíçîâàíî¿ â³äåî- òà àóä³î ïðîäóêö³¿, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàä³â; àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

756,85 1 513,70

4.

Ïåðøèé ïîâåðõ îêðåìî

ñòîÿ÷î¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³,

çàãàëüíîþ ïëîùåþ

16,60 êâ. ì çà àäðåñîþ:

âóë. Çîä÷èõ, 24 ë³ò. Á

16,60 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâà-

ð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðî-

äàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó òà ïðîäàæó ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà

êàíöòîâàð³â, ë³öåíçîâàíî¿ â³äåî- òà àóä³î ïðîäóêö³¿, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ

íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

1 940,91 3 881,82

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà,
êâ.ì

Îðåí-
äíà

ñòàâêà,
%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà

îðåíäè, ãðí

1

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³í³÷íèé
îíêîëîã³÷íèé öåíòð (03115,
ì. Êè¿â, Âåðõîâèííà âóë., 69,

424-67-10)

1 ïîâåðõ
(÷àñòèíà íå-
æèòëîâîãî

ïðèì³ùåííÿ
(òàìáóðó)

Âåðõîâèí-
íà âóë., 69,

ê. 1 
3,0 40 Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòà

2 ðîêè 
364 äí³

Ñòàíîì íà 01.08.2016

884,78 2 654,33 79 630,0

2*

Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèº-

âà (02660, ì. Êè¿â, Àë³øåðà
Íàâî¿ ïðîñï., 1, 512-90-60)

1, 2 ïîâåðõè
Àë³øåðà

Íàâî¿
ïðîñï., 1

434,70 10
Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ (ìåäè÷íèé öåíòð)
2 ðîêè 
364 äí³

Ñòàíîì íà 01.08.2016

124,96 54 320,0 6 518 400,0

3

ÊÏ "Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòîìàòî-
ëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà"

(04050, ì. Êè¿â, Ïèìîíåíêà
âóë., 10-à, 484-01-59)

3 ïîâåðõ
Ìèêîëè

Ïèìîíåíêà
âóë., 10-à

238,0 10
Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðî-
íè çäîðîâ'ÿ (ìåäè÷íèé öåíòð ³ç ô³çè÷-

íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ (ô³ç³îòåðàï³¿)

2 ðîêè 
364 äí³

Ñòàíîì íà 01.08.2016

133,51 31 775,0 3 813 000,0

4**
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà (01044,

Õðåùàòèê, 36, 202-70-31)
1 ïîâåðõ

Õðåùàòèê,
36 ë³ò. À

1,50 40 Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòà
2 ðîêè 
364 äí³

Ñòàíîì íà 01.08.2016

2 537,78 3 806,67 114 200,0

5
ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä" (04071,
Îáîëîíñüêà, 34, 425-80-76)

1 ïîâåðõ
ßðîñëàâ-

ñüêà, 22/23
ë³ò. À

172,20

1 ãðí íà
ð³ê (äëÿ
ïëîù³
100,0
êâ. ì)

Ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà
çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñî-
ö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàáàë³òàö³þ òà àäàï-

òàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè
ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ

1 ð³ê

Ñòàíîì íà 01.08.2016

1 ãðí íà
ð³ê 12 560,89 5 135 700,00

72,20 7 173,97

6 **
ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòà-
ö³ÿ" (âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)
1 -2 ïîâåðõè

Áàñåéíà
1/2, ë³ò. À

75,20 5
Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ

íàñåëåííÿ

äî äàòè ï³äïèñàííÿ àêòà

ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ

ïðèì³ùåííÿ ïåðåìîæöåì

àóêö³îíó, àëå íå á³ëüøå

í³æ 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.04.2016

146,31 11 002,63 2 640 630,0

¹

ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 

(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-

ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-

õîäæåííÿ

Çàãàëüíà

ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà

ñòàâêà,

%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-

êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè

çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-

íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü

îá'ºêòà

îðåíäè, ãðí

1

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè

Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðà-

éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ 03087, ì. Êè¿â,

âóë. Ï³òåðñüêà, 12,

òåë. 242-21-71,

ôàêñ 242-21-71

1 ïîâåðõ
²ñêð³âñüêà,

8
10,08 15%

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàé-

íà (ïðîâåäåííÿ ðîçâèâàþ÷èõ çàíÿòü

òà çàíÿòü ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè ç ä³òüìè

äîøê³ëüíîãî â³êó) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2016

3,77 ãðí çà 1 ãîäèíó

Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ: (15 ãîäèí

íà òèæäåíü) Ïí.-Ïò.: 15.00-18.00

1 808,44 ãðí 166 933,00

2 1 ïîâåðõ

Ñ. Êîëîñà,

167, ì-í

Æóëÿíè

12,70 15%

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàé-

íà (ïðîâåäåííÿ ðîçâèâàþ÷èõ çàíÿòü

òà çàíÿòü ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè ç ä³òüìè

äîøê³ëüíîãî â³êó) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

5,43 ãðí çà 1 ãîäèíó

Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ: (15 ãîäèí

íà òèæäåíü) Ïí.-Ïò.: 15.00-18.00

2 605,63 ãðí 240 229,00

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêèé, 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.

¹
ð/ï

Íàçâà îð-
ãàíó óïðàâ-

ë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(êîä çà ªÄÐÏÎÓ, íàçâà,

þðèäè÷íà àäðåñà,
êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

íàéìåíóâàííÿ
ðåºñòðîâèé íî-

ìåð ìàéíà

çàãàëü-
íà ïëî-
ùà, ì2

âàðò³ñòü ìàé-
íà çà íåçà-

ëåæíîþ
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâèé ñòðîê îðåí-

äè çàïðîïîíî-
âàíèé çàÿâíèêîì

ìåòà âèêîðèñòàííÿ

1

Íàö³îíàëü-
íà àêàäå-
ì³ÿ íàóê
Óêðà¿íè

05416946, ²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëü-
íî¿ ïàòîëîã³¿, îíêîëîã³¿ ³ ðàä³îá³îëî-

ã³¿ ³ì. Ð. ª. Êàâåöüêîãî, ì. Êè¿â, âóë.
Âàñèëüê³âñüêà, 45, òåë. 258-16-57

Íåæèòëîâå ïðèì³-
ùåííÿ ¹3, 27 íà
ïåðøîìó ïîâåðñ³

áóä³âë³ êîðïóñó ¹1

05416946.1.
ÆÖËÀÑÊ 010

45,7 276 154,20 ÄÎ 31.12.2018 ð.

ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿

âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó
ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03022, ì.Êè¿â, âóë.Âàñèëüê³âñüêà,

45, òåë. (044)258-16-57. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè, îðåíäîäàâåöü îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáç. 3

÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà".
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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 49445

30 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹91(4861)
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ÑÓÁÎÒÓ Â³òàë³é Êëè÷êî ïðèâ³-
òàâ ó÷àñíèê³â ×åìï³îíàòó Óêðà¿íè
ç³ ñòð³ò âîðêàóòó òà çìàãàíü íà Êó-
áîê ìåðà Êèºâà ç³ ñòð³ò ë³ôòèíãó,
ùî â³äáóëèñÿ á³ëÿ Àðêè Äðóæáè íà-
ðîä³â, à òàêîæ äîëó÷èâñÿ äî ôëåø-
ìîáó ç â³äæèìàííÿ.

Ì³ñüêèé ãîëîâà ðîçïîâ³â,ùî ³ç çà-
äîâîëåííÿì ï³äòðèìóº çìàãàííÿ
ð³çíèõ ôîðìàò³â, à ñòîëè÷íà âëàäà
ðîáèòü óñå ìîæëèâå, àáè ñïîðòèâ-
íà ³íôðàñòðóêòóðà ó Êèºâ³ ðîçâèâà-
ëàñÿ.«Íàéãîëîâí³øå,ùî º ó êîæíî-
ãî ç íàñ — öå çäîðîâ’ÿ. ² ìè ðîáèìî
âñå, àáè ïîïóëÿðèçóâàòè ìàñîâèé
ñïîðò ó ì³ñò³, ùîá ìîëîäü ãàðìî-
í³éíî ðîçâèâàëàñÿ.Ìè ðåìîíòóºìî
òà â³äêðèâàºìî íîâ³ ìàéäàí÷èêè—
òîð³ê ¿õ ó Êèºâ³ ç’ÿâèëîñÿ áëèçüêî
500. Íàøå êëþ÷îâå çàâäàííÿ —àáè

ó êîæíîìó äâîð³ áóâ ñïîðòèâíèé
îá’ºêò, — çàçíà÷èâ Â³òàë³é Âîëî-
äèìèðîâè÷ ³ äîäàâ.— Ì³ñòî, ó ÿêî-
ìó ñïîðòèâíèé ìåð,ìàº áóòè ñïîð-
òèâíèì».

Ó ñóáîòó çà çâàííÿ íàéñèëüí³-
øîãî àòëåòà êðà¿íè íà ÷åìï³îíà-
ò³ ç³ ñòð³ò âîðêàóòó çìàãàëèñÿ ïî-

íàä 100 ó÷àñíèê³â ³ç 25 ì³ñò Óêðà-
¿íè. Îñîáëèâ³ñòþ òóðí³ðó ñòàëè
íîâ³ íîì³íàö³¿: «Æ³íî÷èé ôðèñ-
òàéë», «Ï³äòÿãóâàííÿ íà ïåðåêëà-
äèí³» ³ «Â³äæèìàííÿ íà áðóñàõ».
Äî ñëîâà, íèí³øí³é ïðèçîâèé ôîíä
÷åìï³îíàòó ñòàíîâèâ 75 òèñ.
ãðèâåíü �

Äëÿ êèÿí çàïðîâàäèëè ãàðÿ÷ó ë³í³þ 
ç ïèòàíü åíåðãîçáåðåæåííÿ

ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ äè-
ðåêòîðà Äåïàðòà-
ìåíòó — íà÷àëü-
íèê óïðàâë³ííÿ
äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ Îëüãà Âà-
ñèë³âíà ²âàøîâà
ï ð è é ì à ò è ì å

ìåøêàíö³â ñòîëèö³ êîæíîãî òðåòüî-

ãî â³âòîðêà ç 14.00 äî 16.00 çà àäðå-
ñîþ: âóë.Xðåùàòèê,36,êàá.117.Ïî-
ïåðåäí³é çàïèñ çà òåë. 235-04-88.

Ó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà  Äå-
ïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ êîîðäèíàö³¿
ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é Âîëîäèìèðà Ìèêî-
ëàéîâè÷à Ïóò³ÿ îñîáèñòèé ïðè-

éîì ãðîìà-
äÿí — êîæíîãî
òðåòüîãî ÷åò-
âåðãà ç 11.00 äî
13.00 çà àäðå-
ñîþ: âóë. Xðå-
ùàòèê, 36,
êàá.117. Ïîïå-
ðåäí³é çàïèñ çà òåë. 235-04-88 �

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ì³ñöåâà ïðîêóðàòóðà
¹ 7 ó ñóä³ âèìàãàº ïîâåðíóòè ç íå-
çàêîííîãî âîëîä³ííÿ êîìóíàëüí³
ïðèì³ùåííÿ,ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà Àí-
äð³¿âñüêîìó óçâîç³.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ó 2013 ðîö³ â
ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ íåçàêîí-
íèõ ä³é âêàçàí³ ï³äâàëüí³ ïðè-
ì³ùåííÿ áóëè íåçàêîííî âèáóò³
ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà â ïî-
äàëüøîìó ïåðåïðîäàí³ ïðèâàò-
í³é îñîá³.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðó-
øåííÿ, ì³ñöåâîþ ïðîêóðàòóðîþ

äî Ïîä³ëüñüêîãî ðàéñóäó çàÿâ-
ëåíî ïîçîâ ç âèìîãîþ âèòðåáó-
âàòè âêàçàíå ìàéíî ç íåçàêîí-
íîãî âîëîä³ííÿ òà ïîâåðíóòè éî-
ãî òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ñòî-
ëèö³.

Êð³ì òîãî, çà âêàçàíèì ôàêòîì
ïðàâîîõîðîíöÿìè çàðåºñòðîâà-
íî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ
(ï³äðîáëåííÿ äîêóìåíò³â, ïå÷à-
òîê, øòàìï³â òà áëàíê³â, çáóò ÷è
âèêîðèñòàííÿ ï³äðîáëåíèõ äî-
êóìåíò³â, ïå÷àòîê, øòàìï³â) ÊÊ
Óêðà¿íè �

Ï³äçåìêîþ êóðñóº ïî¿çä,
ðîçìàëüîâàíèé ³ñïàíñüêèì ìèòöåì

Ó ÑÒÎËÈ×ÍÎÌÓ ìåòðîïîë³òåí³
çàïóñòèëè ïîòÿã-ìóðàë, ñòâîðå-
íèé ³ñïàíñüêèì õóäîæíèêîì Okuda.
Íàðàç³ â³í êóðñóº íà Ñèðåöüêî-Ïå-
÷åðñüê³é ë³í³¿, àëå íåçàáàðîì éî-
ãî «ïåðåêèíóòü» íà Ñâÿòîøèíñüêî-
Áðîâàðñüêó.Ïðîåêò ðåàë³çîâàíî â
ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè ArtUnitedUs ï³ä
êóðàòîðñòâîì Ãåî Ëåðîñà, çà ï³ä-
òðèìêè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ëë³ Ñàãàéäàêà òà ìåöåíàòà—àñî-
ö³àö³ÿ «Ïðîìèñëîâî-áóä³âåëüíà
ãðóïà «Êîâàëüñüêà».

«Okuda â÷åðãîâå ïðèºìíî âðà-
çèâ! Öå âæå äðóãèé ðîçìàëüîâà-
íèé ïîòÿã, äî ÿêîãî áóëî çàëó÷å-
íî ìèòöÿ ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì. Òèì
ïà÷å,òàêèé «ïîòÿã-ðîçïîâ³äü» —
öå ÷óäîâèé ïîäàðóíîê äëÿ êèÿí
³ ãîñòåé ñòîëèö³»,— çàçíà÷èâ ²ë-
ëÿ Ñàãàéäàê.

Íàãàäàºìî, ùî äî Äíÿ ì³ñòà
ó òðàâí³ íà ÷åðâîí³é ã³ëö³ ñòî-
ëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó ïî÷àâ
êóðñóâàòè àðò-ïî¿çä â³ä ³ñïàí-
ñüêîãî õóäîæíèêà Kenor �

Íà ïîñàäó ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà ïðåòåíäóº 10 êàíäèäàò³â
Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ â ÊÌÄÀ â³äáó-
ëîñÿ ïåðøå çàñ³äàííÿ íîâî¿
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ³ç ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ
âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè — ãîëîâíî-
ãî àðõ³òåêòîðà ì³ñòà Êèºâà.
ßê ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê àïà-
ðàòó ÊÌÄÀ, ãîëîâà êîì³ñ³¿ Âî-
ëîäèìèð Áîíäàðåíêî, öüîãî
ðàçó ïîäàëè ñâî¿ ïàêåòè äî-
êóìåíò³â 10 ïðåòåíäåíò³â íà
ïîñàäó.

«Çà ð³øåííÿì êîì³ñ³¿ óñ³ âî-
íè â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì äî
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ òà

ïåðåõîäÿòü äî åòàïó àâòîìà-
òèçîâàíîãî òåñòóâàííÿ íà çíàí-
íÿ çàêîíîäàâñòâà. Òåñòóâàííÿ
ïðîõîäèòèìå 30 ñåðïíÿ î 9.00
ó ÊÌÄÀ, îäíàê âîíî çä³éñíþ-
âàòèìåòüñÿ íà áàç³ Íàöäåðæ-
ñëóæáè Óêðà¿íè,òîìó í³ ÊÌÄÀ,
í³ æîäåí ³ç ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ íå
çìîæå âïëèíóòè íà õ³ä ³ ðå-
çóëüòàòè òåñòóâàííÿ. Ìè çàö³-
êàâëåí³ â³äêðèòî òà ÷åñíî ïðî-
âåñòè êîíêóðñ ³ âæå 17 âåðåñ-
íÿ, ÿê òîãî âèìàãàº çàêîí, ïî-
äàòè ãîëîâ³ ÊÌÄÀ êàíäèäàòó-
ðó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ãîëîâíèì
àðõ³òåêòîðîì ñòîëèö³»,— ñêà-
çàâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî �

ÊÌÄÀ ñï³ëüíî ç «Àãåíòñòâîì
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó»
(USAID) â³äêðèëè ãàðÿ÷ó ë³í³þ ç
ïèòàíü óïðîâàäæåííÿ åíåðãî-
åôåêòèâíèõ çàõîä³â. Çîêðåìà,
íàäàâàòèìóòüñÿ êîíñóëüòàö³¿ ïðî
ì³ñüê³ ïðîãðàìè åíåðãîçáåðå-
æåííÿ òà äåðæàâí³ ïðîãðàìè êðå-
äèòóâàííÿ íà åíåðãîåôåêòèâí³
çàõîäè â æèòë³.

«Ó ïàðòíåðñòâ³ ç USAID ó ðàì-
êàõ ïðîåêòó «Ì³ñüêà åíåðãåòè÷-
íà ðåôîðìà», ìè ñòâîðèëè òåëå-
ôîííó ë³í³þ äëÿ òîãî, àáè ëþäè
ìîãëè îòðèìàòè ÿê³ñíó êîíñóëü-

òàö³þ ç ïèòàíü åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ. Àäæå áàãàòî ãðîìàäÿí, ÿê³ ç³-
áðàëèñÿ òà âèð³øèëè âèêîíàòè
òåðìîìîäåðí³çàö³þ áóäèíêó,
âñòàíîâèòè òåïëîâèé ïóíêò ÷è
çàì³íèòè â³êíà, ïîòðåáóþòü ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ö³ âèäè ðîá³ò. Â³ä-
ïîâ³ä³ íà âñ³ ïèòàííÿ êèÿíè çìî-
æóòü ïî÷óòè, çàòåëåôîíóâàâøè
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ»,— çàçíà÷èâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ.

Ë³í³ÿ ïðàöþâàòèìå ç 9.00 äî
18.00 çà íîìåðîì: 0 800 21 06 11.
Äçâ³íêè — áåçêîøòîâí³ �

Ãðàô³ê îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì 
Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ ÊÌÄÀ

Á³ëÿ Àðêè Äðóæáè íàðîä³â çìàãàëèñÿ çà Êóáîê ìåðà Êèºâà
ç³ ñòð³ò ë³ôòèíãó

Ì³ñòî çåêîíîìèëî êîøòè çàâäÿêè åëåêòðîííèì çàêóï³âëÿì

ÊÈ¯Â ë³äèðóº ó ñôåð³ åëåêòðîííèõ çàêóï³âåëü. Ïðî öå
ï³ä ÷àñ ñåì³íàðó «Ï³äïðèºìö³ ïðî äîñâ³ä ó÷àñò³ â

Prozorro» ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãåííàä³é Ïë³ñ.

«Çàâäÿêè Prozorro çà 2015-2016 ðîêè ñòîëèöÿ çåêî-
íîìèëà íà çàêóï³âëÿõ 182,3 ìëí ãðí,òîáòî 13%.Óñüîãî
áóëî çä³éñíåíî çàêóï³âåëü íà 1 ìëðä 426 ìëí ãðí, ³ç
íèõ åëåêòðîííèõ — 85,5%», — ðîçïîâ³â ïàí Ïë³ñ. Çà
éîãî ñëîâàìè, ÊÌÄÀ, ¿¿ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè òà
ðàéîíè íàé÷àñò³øå êóïóâàëè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ,
îô³ñíó òà ìåäè÷íó òåõí³êó, áóäìàòåð³àëè é ôàðìà-
öåâòè÷íó ïðîäóêö³þ.

Â³í íàãàäàâ, ùî âïåðøå ñèñòåìó çàïðîâàäèëè â Êè-
ºâ³, òîìó â³í º ë³äåðîì ó ïðîçîðîñò³ âëàñíî¿ ðîáîòè.
Ó ñòîëèö³ â³äêðèòèé áþäæåò, ñèñòåìà «Êè¿âàóäèò» ³
âñÿ ô³íàíñîâà òà ñòðóêòóðíà ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòü-
ñÿ ïóáë³÷íî �

Ïðèì³ùåííÿ íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³
ïîâåðíóòü ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü
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