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Äî êîíêðåòíèõ ñïðàâ 
â ³íòåðåñàõ Êèºâà ³ êèÿí!

«Ìè âñòóïàºìî â íîâèé ïîë³-
òè÷íèé ñåçîí. ² â³í îá³öÿº áóòè
áóðõëèâèì. Àëå ÿ õî÷ó çàêëèêà-
òè âñ³õ êåðóâàòèñÿ ïåðø çà âñå ³í-
òåðåñàìè êèÿí ³ íàøîãî ì³ñòà.
Â³äêëàñòè ñóòî ïîë³òè÷íó ³ ïîïó-
ë³ñòè÷íó ðèòîðèêó, çàéìàòèñÿ
êîíêðåòíèìè ñïðàâàìè. ² ïðè-
ìíîæèòè òå õîðîøå, ùî ìè âæå
çðîáèëè äëÿ ñòîëèö³ ³ ¿¿ ìåøêàí-
ö³â», — çâåðíóâñÿ äî äåïóòàò³â
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
â³äêðèâàþ÷è çàñ³äàííÿ.

Â³í çàïðîïîíóâàâ âíåñòè äî
ïîðÿäêó äåííîãî äîäàòêîâ³ ïè-
òàííÿ òà çàñëóõàòè êåð³âíèê³â
Íàöïîë³ö³¿ Êèºâà, ñòîëè÷íî¿ ï³ä-
çåìêè, çàáóäîâíèê³â òà ãðîìàä-
ñüê³ñòü ùîäî ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëà-
ëàñÿ ó áóä³âåëüí³é ñôåð³.

Òàêîæ ìåð íàãàäàâ, ùî ç ìå-
òîþ ïîïåðåäæåííÿ êîíôë³êò³â
ì³æ çàáóäîâíèêàìè òà ìåøêàí-
öÿìè â³í ³í³ö³þâàâ ï³äïèñàííÿ
Ìåìîðàíäóìó ïðî ñï³âïðàöþ ó
ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ çàêîííîñò³,
ïðàâîïîðÿäêó, ïîðîçóì³ííÿ ç
ãðîìàäñüê³ñòþ ï³ä ÷àñ çä³éñíåí-
íÿ áóä³âåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ì³ñ-
ò³.

Âàæëèâî äîäàòè, ùî îäí³ºþ ç
ïåðåäóìîâ íàâåäåííÿ ëàäó ó ö³é
ñôåð³ ìàº áóòè òå, ùî îõîðîíÿòè
çàêîíí³ áóä³âåëüí³ îá’ºêòè ó ì³ñ-
ò³ ìàþòü íå ïðèâàòí³ êîìïàí³¿, à
ïðåäñòàâíèêè Íàö³îíàëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿.

Áóä³âíèöòâî íà «Ãåðî¿â 
Äí³ïðà» — ï³ä êîíòðîëåì!

Ó öüîìó ïåðåêîíóâàâ ï³ä ÷àñ
ñâîãî âèñòóïó íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
íà÷àëüíèê ñòîëè÷íîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó Â³êòîð Áðàã³íñüêèé, êîìåí-
òóþ÷è îñòàíí³ çáóðåííÿ ìåøêàí-
ö³â Îáîëîí³. Òðèâîæíà ñèòóàö³ÿ
ñêëàëàñÿ ç³ ñïîðóäæåííÿì á³ëÿ
ñòàíö³¿ ìåòðî «Ãåðî¿â Äí³ïðà» ÒÐÖ
«Îàçèñ». Êåð³âíèê ï³äçåìêè ïî-
³íôîðìóâàâ äåïóòàò³â ³ ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäñüêîñò³ ïðî òå, ùî
ñïîðóäæåííÿ îá’ºêòà íå íåñå æîä-
íî¿ çàãðîçè ìåòðîïîë³òåíó. Íàãà-
äàâ, ùî ³íâåñòêîíêóðñ íà ðåàë³-
çàö³þ öüîãî ïðîåêòó áóâ ïðîâå-
äåíèé ùå ó 2003 ðîö³ ³ çàáóäîâ-
íèê îòðèìàâ óñ³ ïðàâà íà áóä³â-
íèöòâî. Ùîïðàâäà, â³ðèëè íà ñëî-
âî íå âñ³. Çîêðåìà äåïóòàò Êè¿â-
ðàäè Ñåðã³é Ãóñîâñüêèé íåãàòèâ-
íî îö³íèâ ïîçèö³þ êåð³âíèêà ìåò-
ðîïîë³òåíó ó òàê³é ñêëàäí³é ñè-
òóàö³¿. Çàçíà÷èâ, ùî íà êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâ³ âî÷åâèäü âòðà-
÷åí³ ïåâí³ ïð³îðèòåòè. «Íå òèì
âè çàéìàºòåñü!»,— ï³äñóìóâàâ äå-

ïóòàò. Íàâ³òü ïîðàäèâ êåð³âíèêî-
â³ ïîäàòè ó â³äñòàâêó.

Îäíàê Â³êòîð Áðàã³íñüêèé íå
çäàâàâñÿ ³ íàâîäèâ ñâî¿ àðãóìåí-
òè â³äíîñíî ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëàëà-
ñÿ: «Òåõí³÷í³ ïîêàçíèêè òà ð³øåí-
íÿ ïî îá’ºêòó óçãîäæóâàëèñÿ ç äåð-
æàâíèì ï³äïðèºìñòâîì «Óêðìåò-
ðîòóíåëüïðîåêò», ÿêå ñâîãî ÷àñó
ïðîåêòóâàëî öþ ñòàíö³þ. Òàêîæ
³íâåñòîð îòðèìàâ åêñïåðòí³ âèñ-
íîâêè «Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçè»
òà äîçâ³ë íà ïî÷àòîê ðîá³ò, âèäà-
íèé ÄÀÁ². Ó íàñ º âñ³ ð³øåííÿ, ÿê³
äîçâîëÿþòü öå áóä³âíèöòâî ³ â³ä-
ïîâ³äàþòü ÷èííîìó çàêîíîäàâ-
ñòâó. Õî÷ó íàãîëîñèòè, ìåòðîïî-
ë³òåí íå ìàº êîìïåòåíö³¿ îö³íþ-
âàòè äîö³ëüí³ñòü îá’ºêòà ÷è éîãî
àðõ³òåêòóðí³ ð³øåííÿ. Äëÿ íàñ º
ºäèíèé ïð³îðèòåò — áåçïåêà ïà-
ñàæèð³â»,— çàçíà÷èâ ïàí Áðàã³í-
ñüêèé.

Êîìåíòóþ÷è îñòàíí³ ïîä³¿ íàâ-
êîëî ñóïåðå÷ëèâîãî îá’ºêòà, ïî-
ñàäîâåöü çàçíà÷èâ, ùî 8 âåðåñíÿ
öüîãî ðîêó ä³éñíî áóëî ïîøêî-
äæåííÿ ñêëåï³ííÿ ñòàíö³¿, ÿêå óñó-
íóëè âæå äî ê³íöÿ çì³íè. Íàðàç³
ñòàíö³ÿ ïðàöþº â çâè÷àéíîìó ðå-
æèì³. Æîäíèõ ïîðóøåíü ö³ë³ñíî-
ñò³ êîíñòðóêö³é ñòàíö³¿ ìåòðîïî-
ë³òåíó íåìàº.

Ïîïðè òå, ãðîìàäà âèñòóïàº
êàòåãîðè÷íî ïðîòè çâåäåííÿ ÒÐÖ
íàä ñòàíö³ºþ «Ãåðî¿â Äí³ïðà». Ñà-
ìå òàêó ïîçèö³þ ìåøêàíö³â Îáî-

ëîí³ äóæå ÷³òêî ³ êîíêðåòíî îçâó-
÷èëà ç òðèáóíè Êè¿âðàäè ïðåä-
ñòàâíèê ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè Òåòÿ-
íà Êèðè÷óê.

Ïðàâèëüíó òîíàëüí³ñòü âèñòó-
ïó ãðîìàäñüêî¿ àêòèâ³ñòêè ï³ä-
òðèìàâ ³ Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Êè¿âñüêå ìåòðî ìàº áóòè áåç-
ïå÷íèì ³ âèêîíóâàòè êëþ÷îâó
ôóíêö³þ — áóòè òðàíñïîðòíèì
çàñîáîì. Ìè, ïåðø çà âñå, ïîâèí-
í³ âðàõîâóâàòè ³íòåðåñè ãðîìà-
äè, àëå òàêîæ äóìàòè ³ ïðî ³íâåñ-
òîðà. ßêùî âëàäà âèäàº äîçâîëè,
à ïîò³ì áëîêóº áóä³âíèöòâî, òî
æîäåí ³íâåñòîð íå ìàòèìå ãàðàí-
ò³é ³ íå âêëàäàòèìå â ðîçâèòîê
ñòîëèö³. Â ðåçóëüòàò³ ì³ñòî ïðîñ-
òî íå ðîçâèâàòèìåòüñÿ. Ìè ìàº-
ìî ñ³äàòè çà ñò³ë ïåðåãîâîð³â ³
çíàõîäèòè êîìïðîì³ñ. Ìè âæå
ïðèçíà÷èëè ãðîìàäñüê³ ñëóõàí-
íÿ ç öüîãî ïðèâîäó, ÿê³ â³äáóäóòü-
ñÿ 29 âåðåñíÿ», — çàçíà÷èâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî.

Òàêîæ äî 20-ãî âåðåñíÿ çàìîâ-
íèê ìàº íàäàòè êåð³âíèöòâó ðàéî-
íó òà ãîëîâ³ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè
êîï³¿ âñ³õ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â
íà áóä³âíèöòâî. À ùå ïîâèíåí
ðîçì³ñòèòè ³íôîðìàö³éíèé ñòåíä
³ç ÷³òêèì çàçíà÷åííÿì óñ³õ âèä³â
ðîá³ò ç óêð³ïëåííÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
«Ãåðî¿â Äí³ïðà» òà òåðì³í³â ¿õ âè-
êîíàííÿ �

Ïðîäîâæåííÿ çàñ³äàííÿ ñåñ³¿

Êè¿âðàäè â³äáóäåòüñÿ 22 âåðåñíÿ.

Ñòàðòóâàâ íîâèé 
ïîë³òè÷íèé ñåçîí Êè¿âðàäè
� Íà ïîðÿäîê äåííèé ïåðøîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ²² ñåñ³¿ V²²² ñêëèêàííÿ 

âèíîñèëîñÿ ïîíàä 170 ïèòàíü

Ó÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðîçãëÿíóëè ÷èìàëî âàæëèâèõ ïèòàíü, îäíàê íàéàêòèâí³øå îáãîâîðþâàëè ò³, ùî ïîâ’ÿçàí³ 
ç³ ñêàíäàëüíèìè çàáóäîâàìè ó ñòîëèö³, íàñàìïåðåä íàä ñòàíö³ºþ ìåòðîïîë³òåíó «Ãåðî¿â Äí³ïðà» 
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Ô³íàë Ë³ãè 
÷åìï³îí³â-2018 
â³äáóäåòüñÿ â Êèºâ³

×èì á³ëüøå ì³æíàðîäíèõ ïîä³é —

êóëüòóðíèõ,ñïîðòèâíèõ òà ³íøèõ â³ä-

áóâàòèìåòüñÿ â Êèºâ³ — òèì êðàùå

äëÿ ñòîëèö³ ³ äëÿ íàøî¿ äåðæàâè.

Ïðî öå çàÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî, â³òà-

þ÷è äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ³ âñ³õ óêðà-

¿íö³â ç òèì, ùî ÓªÔÀ óõâàëèëî ð³-

øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ô³íàëó Ë³ãè

÷åìï³îí³â-2018 ó Êèºâ³.

«Áàãàòî ïîä³é â³äáóâàºòüñÿ, ÿê³

ïðèâåðòàþòü óâàãó äî íàøîãî ì³ñòà ³

íàøî¿ êðà¿íè. ² öå äîáðå.ß õî÷ó ïðè-

â³òàòè âàñ ç òèì, ùî ÓªÔÀ óõâàëèëî

ð³øåííÿ, ³ ô³íàë Ë³ãè ÷åìï³îí³â ó 2018

ðîö³ â³äáóäåòüñÿ, ó Êèºâ³! Àëå ñïî-

÷àòêó óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ ïðèéìàòè-

ìå ï³ñåííèé êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ-

2017. Ìè âæå ðîçïî÷àëè ï³äãîòîâêó,

áî ïîâèíí³ íà âèñîêîìó ð³âí³ ïðî-

âåñòè ì³æíàðîäíèé çàõ³ä ³ ã³äíî ïðå-

çåíòóâàòè íàøå ì³ñòî òà Óêðà¿íó»,—

ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Òèì÷àñîâî çì³íåíî ðóõ
ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè

Íà ïåð³îä ç 23 âåðåñíÿ äðóãî¿ ïî-

ëîâèíè äíÿ äî ïåðøî¿ ïîëîâèíè äíÿ

30 âåðåñíÿ ó çâ’ÿçêó ç êàïðåìîíòîì

çàë³çíè÷íîãî ìîñòó íà ïåðåãîí³ «Êè¿â-

Âîëèíñüêèé—Áîðùàã³âêà» áóäå çì³-

íåíî ðîçêëàä ðóõó ì³ñüêèõ åëåêòðî-

ïî¿çä³â.

ßê ïîâ³äîìëÿº ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»,

íà öåé ïåð³îä ïî¿çäè êóðñóâàòèìóòü

çà ðåæèìîì âèõ³äíîãî äíÿ (êð³ì

«÷îâíèêîâèõ» ìàðøðóò³â íà ä³ëüíè-

ö³ «Êè¿â — Ïåòð³âêà —Òðîºùèíà»), ç

â³äì³íîþ çóïèíîê íà ñòàíö³¿ «Êè¿â—

Âîëèíñüêèé», çàë³çíè÷íà ïëàòôîð-

ìà «Áîðùàã³âêà» òà ïðèçíà÷åííÿì

çóïèíêè «Àëìàç»,ùî ðîçòàøîâàíà íå-

ïîäàë³ê ç. ï. «Áîðùàã³âêà», 500 ìåò-

ð³â â³ä ñòàíö³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ

«Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ».

Äîäàòêîâî áóäóòü â³äì³íåí³ òàê³

ïîòÿãè: ç 23 äî 29 âåðåñíÿ — ïîòÿã

¹ 7453/54, ç 26 äî 30 âåðåñíÿ —

ïîòÿã ¹ 7419/20, 24 òà 25 âåðåñ-

íÿ — ïîòÿã ¹ 7408.

Íà «Òåàòðàëüí³é» 
ðåìîíòóþòü åñêàëàòîð

Íà ñòàíö³¿ ìåòðî «Òåàòðàëüíà» ðîç-

ïî÷àâñÿ ïëàíîâèé êàï³òàëüíèé ðå-

ìîíò åñêàëàòîðà, ÿêèé òðèâàòèìå äî

1 ãðóäíÿ.Öå íå ïîçíà÷èòüñÿ íà ¿¿ ðå-

æèì³ ðîáîòè — äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïà-

ñàæèð³â áóäå çàä³ÿíî ³íø³ òðè åñêà-

ëàòîðè. Îêð³ì öüîãî, íà ÷àñ ðåìîí-

òó áóäå çà÷èíåíî îäèí ³ç âõîä³â/âè-

õîä³â äî/ç ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó ñòàí-

ö³¿ (ç³ ñòîðîíè Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà).

Íàãàäàºìî, ùî äî 6 æîâòíÿ íà

«Ë³ñîâ³é» òàêîæ òðèâàòèìå çàì³íà

åñêàëàòîðà ó âåñòèáþë³ ¹ 1 (ç³ ñòî-

ðîíè ñòàíö³¿ «×åðí³ã³âñüêà»).Äî öüî-

ãî ÷àñó â áóäí³ ç 07.00 äî 09.10 âåñ-

òèáþëü ïðàöþâàòèìå ëèøå íà âõ³ä

(äâà åñêàëàòîðè íà ï³äéîì,îäèí—ó

ðåìîíò³) òà áóäå çà÷èíåíî íà âèõ³ä.

Âàæëèâà íîâàö³ÿ ñå-
ñ³¿ — Êè¿âðàäà ïî÷àëà
ïðàöþâàòè çà íîâèì
ðåãëàìåíòîì. Ñåðåä ïè-
òàíü, âèíåñåíèõ íà ïî-
ðÿäîê äåííèé — çì³íè
äî ïåðåë³êó òà ñêëàäó
ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é,
óõâàëà çâåðíåííÿ äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà óðÿ-
äó ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî
âðåãóëþâàííÿ ïðîâå-
äåííÿ ì³ñöåâèõ ðåôå-
ðåíäóì³â. Îäíàê íàéàê-
òèâí³øå äåïóòàòè
îáãîâîðþâàëè ëèñò äî
óðÿäó ùîäî åêîëîã³÷íî¿
ñàíàö³¿ òåðèòîð³¿ ÂÀÒ
«Ðàäèêàë» òà ïèòàííÿ,
ùî ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñêàí-
äàëüíèìè çàáóäîâàìè,
íàñàìïåðåä íàä ñòàí-
ö³ºþ ìåòðîïîë³òåíó
«Ãåðî¿â Äí³ïðà».

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«НАУКОВО-ВИРОБ-

НИЧЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«УКРСЕРВІСБУД»�для

реонстр�ції�з�розміщенням,�б�дівництвом,

еспл�атацією�і�обсл�4ов�ванням�індивід�аль-

них�малоповерхових�житлових�б�динів�на�в�л.

Миоли�Юнерова,�37�в�Оболонсьом��районі

м.�Києва�(ате4орія�земель —�землі�житлової

та�4ромадсьої�заб�дови,�справа�Щ-1159,�за-

ява�ДЦ�№ 01062-000206762-014�від�05.04.2016).

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

повідальністю�«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ�ПІД-

ПРИЄМСТВО�«УКРСЕРВІСБУД»,�за��мови�вио-

нання�п�нт��3�цьо4о�рішення,�в�оренд��на�25

роів�земельн��ділян��площею�0,9727�4а�(а-

дастровий�номер�8000000000:85:068:0025,�ви-

тя4�з�Державно4о�земельно4о�адастр��№�НВ-

8000156142015)�для�реонстр�ції�з�розміщен-

ням,�б�дівництвом,�еспл�атацією�і�обсл�4о-

в�ванням�індивід�альних�малоповерхових�жит-

лових�б�динів�на�в�л.�Миоли�Юнерова,�37�в

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

м�нальної�власності�територіальної�4ромади

міста�Києва���зв’яз��з�наб�ттям�права�влас-

ності�на�нер�хоме�майно�(до4овір��півлі-про-

даж��нежилих�б�дівель�від�20.07.2006�№ 755,

ат�прийом�-передачі�від�20.07.2006).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ�ПІДПРИЄМСТВО

«УКРСЕРВІСБУД»:

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

ча�відповідно�до�вимо4�статті�96�Земельно4о

одес��Ураїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо4о�ор4а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�до4о-

вор��оренди�земельної�діляни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо4о�ор4ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до4ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

3.4.�Вионати�вимо4и,�виладені�в�листах�Го-

ловно4о��правління�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�дизайн��місьо4о�середовища�від�28.04.2010

№19-5363,�Департамент���льт�ри�від�26.08.2015

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «НАУКОВО�ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРСЕРВІСБУД» земельної 
ділянки для реконструкції з розміщенням, 

будівництвом, експлуатацією і обслуговуванням 
індивідуальних малоповерхових житлових будинків 

на вул. Миколи Юнкерова, 37 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 750/750 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ІНВЕСТ-

ПРОДЖЕКТ»�для�еспл�атації�та�обсл�4ов�ван-

ня�нежитлової�адміністративної�б�дівлі�на�в�л.

Бо4дана�Хмельницьо4о,�9�(літера�«А»)���Шев-

ченівсьом��районі�м.�Києва�(ате4орія�зе-

мель —�землі�житлової�та�4ромадсьої�заб�-

дови,�заява�ДЦ�від�29.08.2015�№ 030-000186992-

014,�справа�Д-7064).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ІНВЕСТ-ПРОДЖЕКТ»,

за��мови�вионання�п�нт��3�цьо4о�рішення,

в�оренд��на�15�роів�земельн��ділян��пло-

щею� 0,0830� 4а� (адастровий� номер

8000000000:76:029:0011,�витя4�з�Державно-

4о�земельно4о�адастр��про�земельн��ділян-

��НВ-8000160652015)�для�еспл�атації�та�об-

сл�4ов�вання�нежитлової�адміністративної�б�-

дівлі�на�в�л.�Бо4дана�Хмельницьо4о,�9�(літе-

ра�«А»)���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�із

земель�ом�нальної�власності�територіальної

4ромади�міста�Києва���зв’яз��з�наб�ттям�пра-

ва�власності�на�майно�(до4овір��півлі-прода-

ж��нежило4о�б�дин��від�25.10.2012�№ 280).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«ІНВЕСТ-ПРОДЖЕКТ»:

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

ча�відповідно�до�вимо4�статті�96�Земельно4о

одес��Ураїни.

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

тамент��земельних�рес�рсів�вионавчо4о

ор4ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�до�мен-

ти,�визначені�заонодавством,�необхідні

для��ладання�до4овор��оренди�земельної

діляни.

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

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

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

��межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре-

онстр�ції�чи�ново4о�б�дівництва�питан-

ня�оформлення�дозвільної� та�проетно-

ошторисної�до�ментації�виріш�вати�в

поряд�,�визначеном��заонодавством

Ураїни.

3.6.�Вионати�вимо4и,�виладені�в�листах�Де-

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

11.03.2014�№ 2177/0/12/19-14,��правління

охорони��льт�рної�спадщини�від�12.06.2014

№ 066/09-1470,� Головно4о� �правління�

Держзема4ентства���м.�Києві�від�05.09.2014�

№ 19-26-0.3-4762/2-14.

3.7.�Питання�пайової��часті�та��ладення

з�Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо4о�ор4ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

4овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд��та�випадах,�встановлених�заонодав-

ством.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�право

орист�вання�земельною�діляною�може�б�ти

припинено�відповідно�до�статей�141,�143�Зе-

мельно4о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ�ПРОДЖЕКТ» 

для експлуатації та обслуговування нежитлової 
адміністративної будівлі 

на вул. Богдана Хмельницького, 9 (літера «А») 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 742/742 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�

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

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни�М�зею�історії�міста�Києва�на�в�л.�К�д-

рявсьій,�9���Шевченівсьом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,04�4а�(земельна�ділян-

а�ом�нальної�власності�територіальної�4ро-

мади�міста�Києва)�в�постійне�орист�вання�для

еспл�атації�та�обсл�4ов�вання�б�дівлі�м�зею

з4ідно�з�планом-схемою�(додато�до�рішення)

(К-25579).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�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 Музею історії міста Києва

на вул. Кудрявській, 9 у Шевченківському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування будівлі музею

Рішення Київської міської ради № 985/985 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Музею історії міста Києва на вул. Кудрявській, 9 у Шевченківському районі м. Києва та до�
дані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про скликання II сесії Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 853 від 1 вересня 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням

Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого наказом
Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1.�Слиати�II�сесію�Київсьої�місьої�ради�VIII�слиання.

2.�Перше�пленарне�засідання�II�сесії�Київсьої�місьої�ради�VIII�слиання�провести�15�ве-

ресня�2016�ро��о�10.00���сесійній�залі�Київсьої�місьої�ради�(м.�Київ,�в�л.�Хрещати,�36,�

4-й�поверх).

3.�Серетаріат��Київсьої�місьої�ради�здійснити�ор4анізаційне�та�матеріально-технічне�забезпе-

чення�під4отови�та�проведення�пленарно4о�засідання�II�сесії�Київсьої�місьої�ради�VIII�слиання.

4.�Це�розпорядження�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсьої�місьої�ра-

ди,�4олів�деп�татсьих�фрацій�Київсьої�місьої�ради,�ерівниів�стр�т�рних�підрозділів�вионав-

чо4о�ор4ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�працівниів�серета-

ріат��Київсьої�місьої�ради���встановленом��поряд�.
Київський міський голова 

В. Кличко

№ 060-4295,�Державної�сл�жби�з�питань�на-

ціональної��льт�рної�спадщини�від�02.07.2010

№ 22-1934/35,�Головно4о��правління�еоло4ії

та�охорони�природних�рес�рсів�від�25.05.2010

№ 071/04-4-11/2380,�Головно4о��правління

Держзема4ентства���м.�Києві�від�24.12.2014

№ 19-26-0.3-7758/2-14.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�ви-

ористання�земельної�діляни�не�за�цільо-

вим�призначенням�тя4не�за�собою�припи-

нення�права�орист�вання�нею�відповідно�до

вимо4�статей�141,�143�Земельно4о�одес�

Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�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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1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�ТОВАРИСТВУ

З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КОМ-

ПАНІЯ�ІНБУДТРАНС»�для�еспл�атації�та�обсл�-

4ов�вання�б�дівлі�медично4о�залад��на�в�л.

Татарсьій,�2-е�(літ.�А)���Шевченівсьом�

районі�м.�Києва�(ате4орія�земель —�землі

житлової�та�4ромадсьої�заб�дови,�заява�ДЦ

від�14.01.2016�№ 01306-000198569-014,�спра-

ва�Д-7264).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КОМПАНІЯ�ІНБУД-

ТРАНС»,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

4о�рішення,�в�оренд��на�10�роів�земельн�

ділян��площею�0,3283�4а�(адастровий�но-

мер�8000000000:91:096:0014,�витя4�з�Дер-

жавно4о�земельно4о�адастр��про�земель-

н��ділян��НВ-8000199052015)�для�еспл�-

атації�та�обсл�4ов�вання�б�дівлі�медично4о

залад��на�в�л.�Татарсьій,�2-е�(літ.�А)��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва�із�земель

ом�нальної�власності�територіальної�4ро-

мади�міста�Києва���зв’яз��з�наб�ттям�пра-

ва�власності�на�майно�(свідоцтво�про�пра-

во�власності�на�нер�хоме�майно�від�08.05.2014

№ 21437446).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«КОМПАНІЯ�ІНБУДТРАНС»:

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

ча�відповідно�до�вимо4�статті�96�Земельно4о

одес��Ураїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо4о�ор4а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�для��ладання�до4овор��орен-

ди�земельної�діляни.

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

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

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

��межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

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

ції�чи�ново4о�б�дівництва�питання�оформлен-

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

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

заонодавством�Ураїни.

3.6.�Вионати�вимо4и,�виладені�в�листах�Де-

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

12.02.2015�№ 1113/0/01/19-15,�Головно4о��прав-

ління�Держзема4ентства���м.�Києві�від�17.04.2015

№ 19-26-0.3-5783/2-15.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо4о�ор4ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�до4о-

вор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-

��та�випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

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

Земельно4о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ІНБУДТРАНС» для експлуатації
та обслуговування будівлі медичного закладу на вул. Татарській,

2�е (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 747/747 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�за�з4одою�сторін�до4овір�орен-

ди�земельної�діляни�від�17.09.2012�№ 91-

6-00972�площею�0,2547�4а�(адастровий�но-

мер�8000000000:88:104:0004),��ладений�між

Київсьою�місьою�радою�та�товариством�з

обмеженою�відповідальністю�«Ор4ані�Про-

датс»�для�реонстр�ції�навчально4о�орп�-

с��під�адміністративн��б�дівлю�і�подальших

її�еспл�атації�та�обсл�4ов�вання�на�в�л.�До-

внар-Запольсьо4о,�7-а���Шевченівсьом�

районі�м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�01.12.2011�№ 802/7038�«Про

передач��земельної�діляни�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«Ор4ані�Продатс»

(лист-з4ода�товариства�з�обмеженою�відпо-

відальністю�«Ор4ані�Продатс»�від�16.07.2015

№ 1154).

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

повідальністю�«ПАРАДИГМА�ІНВЕСТ�ГРУП»,�за

�мови�вионання�п�нт��3�цьо4о�рішення,�в

оренд��на�10�роів�земельн��ділян��площею

0,2547� 4а� (адастровий� номер

8000000000:88:104:0004,�витя4�з�Державно4о

земельно4о�адастр��про�земельн��ділян��

№�НВ-8000195382015)�для�обсл�4ов�вання�та

еспл�атації�нежитлової�б�дівлі�на�в�л.�Довнар-

Запольсьо4о,�7-а���Шевченівсьом��районі

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

риторіальної�4ромади�міста�Києва���зв’яз��з�на-

б�ттям�права�власності�на�майно�(до4овір��-

півлі-продаж��нежитлової�б�дівлі�від�31.07.2014

№ 860)�(ате4орія�земель —�землі�житлової�та

4ромадсьої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�26.08.2015

№ 01040-000186476-014,�справа�А-21814).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ПАРАДИГМА�ІНВЕСТ�ГРУП»:

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

ча�відповідно�до�вимо4�статті�96�Земельно4о

одес��Ураїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо4о�ор4а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�до4о-

вор��оренди�земельної�діляни.

3.3.�Вионати�вимо4и,�виладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо4о

ор4ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�06.08.2015

№ 057041-14144.

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

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

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «ПАРАДИГМА ІНВЕСТ ГРУП» 

для обслуговування та експлуатації нежитлової будівлі 
на вул. Довнар�Запольського, 7�а 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 743/743 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», роз�
глянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРАДИГМА ІНВЕСТ ГРУП» від 26.08.2015 № 01040�
000186476�014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (ви�
тяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.07.2015 № НВ�8000195382015) та право ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (ви�
тяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.07.2015 № 40296906), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

��межах�земельної�діляни.

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

в��становленом��поряд�.

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

ції�чи�ново4о�б�дівництва�питання�оформлен-

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

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

заонодавством�Ураїни.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо4о�ор4ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до4ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

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

Земельно4о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«Завод�офісних�та

спеціальних�меблів»�для�б�дівництва�житлово-

4о�омплес��на�просп.�Аадеміа�Вернадсьо-

4о,�24���Святошинсьом��районі�м.�Києва�(а-

те4орія�земель —�землі�житлової�та�4ромад-

сьої�заб�дови,�справа�Д-7211,�заява�ДЦ

№ 01104-000198481-014�від�13.01.2016).

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

повідальністю�«Завод�офісних�та�спеціаль-

них�меблів»�для�б�дівництва�житлово4о�ом-

плес��на�просп.�Аадеміа�Вернадсьо4о,

24���Святошинсьом��районі�м.�Києва,�за

�мови�вионання�п�нт��3�цьо4о�рішення,�в

оренд��на�10�роів�земельн��ділян��площею

2,4776� 4а� (адастровий� номер

8000000000:75:057:0003,�витя4�з�Державно-

4о�земельно4о�адастр��про�земельн��ділян-

��№�НВ-8000240682015)�для�б�дівництва

житлово4о�омплес��на�просп.�Аадеміа

Вернадсьо4о,�24���Святошинсьом��районі

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

риторіальної�4ромади�міста�Києва.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Завод�офісних�та�спеціальних�меблів»:

3.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�вача�від-

повідно�до�статті�96�Земельно4о�одес��Ураїни.

3.2.�Вионати�вимо4и,�виладені�в�листах

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

від�17.07.2015�№ 9052/0/12/19-15�та�Голов-

но4о��правління�Держ4еоадастр����м.�Києві

від�27.11.2015�№ 6308/20-15.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

ляни�з4ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

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

тановленом��поряд�.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо4о�ор4ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до4ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо4о�ор4а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�до4о-

вор��оренди�земельної�діляни.

4.�Розірвати�до4овір�оренди�земельної�ді-

ляни�від�07.10.2003�№ 75-6-00082�площею

2,4776� 4а� (адастровий� номер

8000000000:75:057:0003),��ладений�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�заритим�аціонер-

ним�товариством�«Завод�офісних�та�спеціаль-

них�меблів»�для�еспл�атації�та�обсл�4ов�ван-

ня�омплес��адміністративно-виробничих�б�-

дівель�і�спор�д�на�підставі�п�нт��19�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�27.02.2003�№ 289/449

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

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

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя4не�за�собою�припинення�права�орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо4�статей�141,�143

Земельно4о�одес��Ураїни.

6.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Завод офісних та спеціальних меблів» 

для будівництва житлового комплексу 
на просп. Академіка Вернадського, 24 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 741/741 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен�
ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 21.05.2015 № 512/1376 «Про
затвердження детального плану території в межах вул. Академіка Кржижановського, бульв. Академіка Вер�
надського, вул. М. Краснова, залізничної колії у Святошинському районі м. Києва» та розглянувши проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«РЕМБУДТОРГ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлових будівель на вул. Народного 
ополчення, 21 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 740/740 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» та розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�ПРИВАТНОМУ

АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«РЕМБУДТОРГ»

для�еспл�атації�та�обсл�4ов�вання�нежитло-

вих�б�дівель�на�в�л.�Народно4о�ополчення,�21

��Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(ате4орія

земель —�землі�житлової�та�4ромадсьої�заб�-

дови,�заява�ДЦ�№ 01313-000202341-014�від

18.02.2016,�справа�Д-7253).

2.�Передати�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«РЕМБУДТОРГ»,�за��мови�вио-

нання�п�нт��3�цьо4о�рішення,�в�оренд��на�25

роів�земельн��ділян��площею�0,9043�4а�(а-

дастровий�номер�8000000000:72:292:0003,

витя4�з�Державно4о�земельно4о�адастр��про

земельн��ділян��№�НВ-8000255642016)�для

еспл�атації�та�обсл�4ов�вання�нежитлових

б�дівель�на�в�л.�Народно4о�ополчення,�21��
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Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Науково�виробниче підприємство «ВІЛАН» земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі 
матеріального складу та контрольно�пропускного 

пункту на вул. Аеродромній, 12�а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 738/738 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» та розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«На�ово-ви-

робниче�підприємство�«ВІЛАН»�для�еспл�-

атації�та�обсл�4ов�вання�б�дівлі�матеріально-

4о�слад��та�онтрольно-проп�сно4о�п�нт�

на�в�л.�Аеродромній,�12-а���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(ате4орія�земель —�землі

промисловості,�транспорт�,�зв’яз�,�енер4е-

тии,�оборони�та�іншо4о�призначення,�заява

ДЦ�№ 01065-000199987-014�від�27.01.2016,

справа�А-0885).

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

повідальністю�«На�ово-виробниче�підприєм-

ство�«ВІЛАН»,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

4о�рішення,�в�оренд��на�15�роів�земельн��ді-

лян��площею�0,2567�4а�(адастровий�номер

8000000000:72:475:0006,�витя4�з�Державно4о

земельно4о�адастр��про�земельн��ділян��

№�ПВ-8000239232015)�для�еспл�атації�та�об-

сл�4ов�вання�б�дівлі�матеріально4о�слад��та

онтрольно-проп�сно4о�п�нт��на�в�л.�Аеро-

дромній,�12-а���Солом’янсьом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель�ом�нальної�власності�територі-

альної�4ромади�міста�Києва���зв’яз��з�перехо-

дом�права�власності�на�майно�(до4овори��-

півлі-продаж�� нежило4о� приміщення� від

17.03.2000�та�від�31.07.2000).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«На�ово-виробниче�підприємство�«ВІЛАН»:

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

ча�відповідно�до�вимо4�статті�96�Земельно4о

одес��Ураїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо4о�ор4а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�до4о-

вор��оренди�земельної�діляни.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

ції�чи�ново4о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Святошинського району м. Києва 

на вул. Булгакова, 9 у Святошинському районі м. Києва 
для утримання та благоустрою зелених насаджень, 

експлуатації та обслуговування території
Рішення Київської міської ради № 986/986 від 28 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району 
м. Києва на вул. Булгакова, 9 у Святошинському районі м. Києва та додані документи керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра�
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни�ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Святошинсьо4о�райо-

н��м.�Києва�на�в�л.�Б�л4аова,�9���Святошин-

сьом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,37

4а�(земельна�діляна�ом�нальної�власності�та

територіальної�4ромади�міста�Києва)�в�постій-

не�орист�вання�для��тримання�та�бла4о�ст-

рою�зелених�насаджень,�еспл�атації�та�об-

сл�4ов�вання�території�з4ідно�з�планом-схе-

мою�(додато�до�рішення)�(К-26373).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�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 

КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКПАЛИВО» на перетині 

вул. Маршала Гречка та просп. Правди 
у Подільському районі м. Києва для розміщення 
та експлуатації автозаправного комплексу (АЗС)

Рішення Київської міської ради № 687/687 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКПАЛИВО» на пере�
тині вул. Маршала Гречка та просп. Правди у Подільському районі м. Києва та додані документи, враховуючи
той факт, що земельна ділянка, на яку подано клопотання, відноситься до території, яка за функціональним
призначенням належить до території вулиць та доріг, розташована в межах червоних ліній, керуючись стат�
тями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак�
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

земельної�діляни�КИЇВСЬКОМУ�КОМУНАЛЬ-

НОМУ�ВИРОБНИЧОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«МІСЬК-

ПАЛИВО»�на�перетині�в�л.�Маршала�Греча�та

просп.�Правди���Подільсьом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,46�4а�(земельна�ді-

ляна�ом�нальної�власності�територіальної

4ромади�міста�Києва)�в�постійне�орист�ван-

ня�для�розміщення�та�еспл�атації�автозаправ-

но4о�омплес��(АЗС)�(К-26044).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

земельної�діляни�Київсьом��ом�нальном�

виробничом��підприємств��«Місьпаливо»�на

в�л.�Велиій�Кільцевій���Святошинсьом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,32�4а�(земель-

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

ної�4ромади�міста�Києва)�в�постійне�орист�-

вання�для�розміщення�та�еспл�атації�автоза-

правно4о�омплес��(АЗК)�(К-26165).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

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

Київському комунальному виробничому підприємству 
«Міськпаливо» на вул. Великій Кільцевій 

у Святошинському районі м. Києва для розміщення 
та експлуатації автозаправного комплексу (АЗК)

Рішення Київської міської ради № 686/686 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Київському комунальному виробничому підприємству «Міськпаливо» на вул. Великій Кіль�
цевій у Святошинському районі м. Києва та додані документи, враховуючи статтю 18 Закону України «Про
автомобільні дороги», керуючись статтями 9, 123 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:

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

м�нальної�власності�територіальної�4ромади

міста�Києва���зв’яз��з�наб�ттям�права�влас-

ності�на�майно�(свідоцтво�про�право�власно-

сті� на� нер�хоме� майно� від� 03.04.2015

№ 35919844).

3.�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«РЕМБУДТОРГ»:

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

ча�відповідно�до�вимо4�статті�96�Земельно4о

одес��Ураїни.

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо4о�ор4а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�до4о-

вор��оренди�земельної�діляни.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

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

ції�чи�ново4о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

тації�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном��зао-

нодавством�Ураїни.

3.6.�Вионати�вимо4и,�виладені�в�листах

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

від�19.10.2015�№ 14117/0/01/19-15,�Головно-

4о��правління�Держ4еоадастр����м.�Києві�від

28.12.2015�№ 19-26-7777.32-9346/20-15.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо4о�ор4ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до4ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що

виористання�землі�не�за�цільовим�призна-

ченням�тя4не�за�собою�припинення�пра-

ва�орист�вання�нею�відповідно�до�вимо4

статей�141,�143�Земельно4о�одес��Ура-

їни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

тації�виріш�вати�в�поряд�,�визначеном��зао-

нодавством�Ураїни.

3.6.�Вионати�вимо4и,�виладені�в�листах

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

від�15.07.2015�№ 8773/0/12/19-15,�Головно4о

�правління�Держ4еоадастр����м.�Києві�від

11.11.2015�№ 19-26-7777.31-5622/20-15.

3.7.�Питання�пайової��часті�та��ладення

з�Департаментом�еономіи�та� інвестицій

вионавчо4о�ор4ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до4овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

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

давством.

4.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

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

Земельно4о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Дніпровська рив’єра» договору оренди земельної ділянки 

для організації будівельних робіт в урочищі Оболонь 
на вул. Богатирській, на північ від затоки Верблюд 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 706/706 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська
рив’єра» від 27.05.2014 № КОП�0200, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�3�рои�до4овір�оренди�зе-

мельної�діляни�від�24.06.2005�№ 78-6-

00278�площею�1,6305�4а,�в�межах�охорон-

них�зон�елетричних�мереж,�(адастровий

номер�8000000000:78:139:0050),��ладе-

ний�між�Київсьою�місьою�радою�та�това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю

«Дніпровсьа�рив’єра»�для�ор4анізації�б�-

дівельних�робіт�в��рочищі�Оболонь�на�в�л.

Бо4атирсьій,�на�північ�від�затои�Верблюд
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в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(справа

№�А-21127).

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

тю�«Дніпровсьа�рив’єра»:

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

мент��земельних�рес�рсів�вионавчо4о�ор4а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

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

онодавством,�необхідні�для��ладання�додат-

ової��4оди�про�поновлення�до4овор��оренди

земельної�діляни�від�24.06.2005�№ 78-6-00278.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо4о� ор4ан�� Київсьої� місьої� ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�до-

4овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-

��та�випадах,�встановлених�заонодавством.

2.3.�Вионати�вимо4и,�виладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�вионавчо4о

ор4ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�16.03.2015

№ 057041-4580.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�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 

акціонерному товариству «ЛІТОКОЛ С. П. А.» (LITOKOL S. P. A.) 
на вул. Маричанській, 18 у Голосіївському районі 

м. Києва для реконструкції, експлуатації та обслуговування 
адміністративно�складських приміщень

Рішення Київської міської ради № 656/656 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки акціонерному товариству «ЛІТОКОЛ С. П. А.» (LITOKOL S. P. A.) на вул. Андрія Бубнова, 18 у Го�
лосіївському 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 зе�
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни�аціонерном��товариств��«ЛІТОКОЛ�С.

П.�А.»�(LITOKOL�S.�P.�A.)�на�в�л.�Маричансьій,

18���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,35�4а�(земельна�діляна�ом�-

нальної�власності�територіальної�4ромади�міс-

та�Києва)�в�оренд��на�25�роів�для�реонстр�-

ції,�еспл�атації�та�обсл�4ов�вання�адміністра-

тивно-сладсьих�приміщень�з4ідно�з�планом-

схемою�(додато�до�рішення)�(К-22409).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�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 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВТП ЛАНГОРА» на вул. Сирецькій, 33 у Подільському 
районі м. Києва для будівництва, обслуговування 

та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу із знесенням 
в межах червоних ліній будівель та споруд 

та влаштування в’їздів, виїздів
Рішення Київської міської ради № 662/662 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТП ЛАНГОРА» на вул. Сирецькій, 33 у
Подільському 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 зе�
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«ВТП�ЛАНГОРА»�на�в�л.�Сирець-

ій,�33���Подільсьом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,15�4а�(земельна�діляна�о-

м�нальної�власності�територіальної�4ромади

міста�Києва)�в�оренд��на�10�роів�для�б�дів-

ництва,�обсл�4ов�вання�та�еспл�атації�об’є-

тів�дорожньо4о�сервіс��із�знесенням�в�межах�чер-

воних�ліній�б�дівель�та�спор�д�та�влашт�ван-

ня�в’їздів,�виїздів�з4ідно�з�план-схемою�(дода-

то�до�рішення)�(К-26395).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�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 комунальному 

підприємству «Святошинське лісопаркове господарство» 
на Гостомельському шосе (від КП 3, 2 км, примикає до лісового

кварталу 22 Київського лісництва Святошинського лісопаркового
господарства) у Святошинському районі м. Києва для ведення 

лісового господарства
Рішення Київської міської ради № 648/648 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству «Святошинське лісопаркове господарство» на Гостомельсько�
му шосе (від КП 3, 2 км, примикає до лісового кварталу 22 Київського лісництва Святошинського лісопарко�
вого господарства) у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе�
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що�
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�проет�

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

ляни�ом�нальном��підприємств��«Святошин-

сье�лісопарове�4осподарство»�на�Гостомель-

сьом��шосе�(від�КП�3,�2�м,�примиає�до�лі-

сово4о�вартал��22�Київсьо4о�лісництва�Свя-

тошинсьо4о�лісопарово4о�4осподарства)��

Святошинсьом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,10�4а�(земельна�діляна�ом�нальної

власності�територіальної�4ромади�міста�Києва)

в�постійне�орист�вання�для�ведення�лісово4о

4осподарства�з4ідно�з�планом-схемою�(дода-

то�до�рішення)�(К-25504).

2.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�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 передачу нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 

в оренду без проведення конкурсу
Рішення Київської міської ради № 722/722 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 760�763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нерухомого май�
на комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�нер�хоме�майно�ом�нальної

власності�територіальної�4ромади�міста�Києва

в�оренд��без�проведення�он�рс��з4ідно�з�до-

датом.

2.�Дарницьій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації��ласти�в��становленом��по-

ряд��до4овір�про�передач��майна�територі-

альної�4ромади�міста�Києва�з4ідно�з�п�нтом

1�цьо4о�рішення.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�14.07.2016�№�722/722

Нерухоме майно комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, яке передається в оренду без проведення конкурсу

№
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності та
форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована площа,

кв.м

Ставка
орендної

плати

Місячна
орендна плата

у грн

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 0 ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 0 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ДАРНИЦЬКОГО
РАЙОНУ В МІСТІ
КИЄВІ "СПІЛКА
ВЕТЕРАНІВ
ЛОКАЛЬНИХ
КОНФЛІКТІВ"
Форма власності 0
приватна 
Форма
фінансування 0
госпрозрахункова

ХАРКІВСЬКЕ
ШОСЕ, 1720Б
Дарницький
район
Двоповерхова
нежитлова
будівля
(господарчий
блок) 
Площа на балансі
0 211,15 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ВЕТЕРАНІВ НА
ПЛОЩІ, ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 
2 поверх 
Площа 0 8,50 кв. м 

1 % 132,38 2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянкам 
Гресь Вірі Іванівні та Майструк Богдані Григорівні 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 14 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 639/639 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�4ромадянам�Гресь�Вірі�Іванів-

ні�та�Майстр��Бо4дані�Гри4орівні���спільн�

частов��власність�земельн��ділян��площею

0,0562� 4а� (адастровий� номер

8000000000:82:413:0016)�для�б�дівництва�та

обсл�4ов�вання�житлово4о�б�дин�,�4осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Панорамній,�14

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

м�нальної�власності�територіальної�4ромади

міста�Києва,�в�том��числі:

— 4ромадянці�Гресь�Вірі�Іванівні —�3/4�від

0,0562�4а�(свідоцтво�про�право�власності�на

житло�від�19.10.1999,�до4овір�дар�вання�1/4

частини�житлово4о�б�дин��від�28.01.2011�№ 81,

свідоцтво�про�право�на�спадщин��за�заоном

від�18.02.2011�№ 10-47);

— 4ромадянці�Майстр��Бо4дані�Гри4орів-

ні —�1/4�від�0,0562�4а�(свідоцтво�про�право

власності�на�житло�від�19.10.1999)�(ате4орія

земель —�землі�житлової�та�4ромадсьої�заб�-

дови,�справа�П-8802).

2.�Громадянам�Гресь�Вірі�Іванівні�та�Майс-

тр��Бо4дані�Гри4орівні:

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

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

4о�одес��Ураїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

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

ції�чи�ново4о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної,�проетно-ошторисної�до�мен-

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

поряд�,�визначеном��заонодавством�Ура-

їни.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

2.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�ре-
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єстрації�права�власності�на�земельн��ді-

лян����поряд�,�встановленом��Заоном

Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�речо-

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

жень».

3.�Попередити�власниів�земельної�діляни,

що�право�приватної�власності�на�земельн��ді-

лян��може�б�ти�припинено���випадах,�пе-

редбачених�статтями�140,�143�Земельно4о�о-

дес��Ураїни.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину Бровченку 
Івану Мирославовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Миколи Трублаїні, 6�а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 626/626 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи лист громадянина Бровчен�
ка Івана Мирославовича від 31.07.2014 та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�4ромадянин�

Бровчен��Іван��Мирославович��для�б�дів-

ництва�та�обсл�4ов�вання�житлово4о�б�дин-

�,�4осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Миоли�Тр�блаїні,�6-а���Святошинсьом�

районі�м.�Києва�(ате4орія�земель —�землі

житлової�та�4ромадсьої�заб�дови,�справа

А-19066).

2.�Передати�4ромадянин��Бровчен��Іван�

Мирославович�,�за��мови�вионання�п�нт��3

цьо4о�рішення,���приватн��власність�земельн�

ділян��площею�0,1000�4а�(адастровий�номер

8000000000:75:198:0110)�для�б�дівництва�та

обсл�4ов�вання�житлово4о�б�дин�,�4осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Миоли�Тр�б-

лаїні,�6-а���Святошинсьом��районі�м.�Києва�із

земель�ом�нальної�власності�територіальної�4ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Бровчен��Іван��Миросла-

вович�:

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

ної�діляни�відповідно�до�вимо4�статті�91�Земель-

но4о�одес��Ураїни.

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

ляни�з4ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженням�щодо�заб�дови�та�до�ментами,�що

дають�право�на�вионання�під4отовчих�та�б�-

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

м��заонодавством�поряд�.

3.3.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�заонодавства.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�діляни.

3.5.�Вионати�вимо4и,�виладені�в�листах�Го-

ловно4о��правління�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�дизайн��місьо4о�середовища�від�19.03.2012

№ 3453/0/18-3/19-12�та�Головно4о��правління

Держомзем����місті�Києві�від�04.12.2012�№ 873.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

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

тями�140,�143�Земельно4о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину 
Бодаку Олександру Олександровичу 

у власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 43�а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 622/622 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо

відведення�земельної�діляни�4ромадянин��Бо-

да��Олесандр��Олесандрович��для�б�дів-

ництва�та�обсл�4ов�вання�житлово4о�б�дин�,

4осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Рибо-

ловецьій,�43-а���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва�(ате4орія�земель —�землі�житлової�та�4ро-

мадсьої�заб�дови,�справа�А-16011).

2.�Передати�4ромадянин��Бода��Олесан-

др��Олесандрович�,�за��мови�вионання

п�нт��3�цьо4о�рішення,���приватн��власність

земельн��ділян��площею�0,1000�4а�(адас-

тровий�номер�8000000000:90:063:0046)�для

б�дівництва�та�обсл�4ов�вання�житлово4о

б�дин�,�4осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Риболовецьій,�43-а���Голосіївсьом�

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

ності�територіальної�4ромади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Бода��Олесандр��Оле-

сандрович�:

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

ної�діляни�відповідно�до�вимо4�статті�91�Земель-

но4о�одес��Ураїни.

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

ляни�з4ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�вионання�під4отовчих�та�б�-

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

м��заонодавством�поряд�.

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

ладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�роботи�з�інженерної�під4отов-

и�території�по�захист��її�від�підтоплення�та�за-

топлення�повеневими�водами,�по4одивши�їх��

встановленом��поряд�.

3.5.�Вионати�вимо4и,�виладені���листах�Го-

ловно4о��правління�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�дизайн��місьо4о�середовища�від�09.10.2009

№ 19-10434,�дочірньо4о�підприємства�«Інсти-

т�т�Генерально4о�план��міста�Києва»�від

04.04.2008�№ 1009,�Головно4о��правління�зе-

мельних�рес�рсів�від�23.03.2011�№ 05-7197,

Головно4о��правління�Держзема4ентства���

м.�Києві�від�03.10.2014�№ 19-26-0.31-5325/2-14.

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

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо4о�ор4ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до4ово-

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

випадах,�встановлених�заонодавством.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно4о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Кулішенку Миколі Юрійовичу 
у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Жулянській, 1�а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 627/627 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�проет�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�діляни�4ромадянин��К�лішен-

��Миолі�Юрійович��для�б�дівництва�та�обсл�-

4ов�вання�житлово4о�б�дин�,�4осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ж�лянсьій,�1-а

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(ате4орія�зе-

мель —�землі�житлової�та�4ромадсьої�заб�-

дови,�справа�Д-6608).

2.�Передати�4ромадянин��К�лішен��Миолі

Юрійович�,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

4о�рішення,���приватн��власність�земельн��ді-

лян��площею�0,1000�4а�(адастровий�номер

8000000000:79:483:0022)�для�б�дівництва�та

обсл�4ов�вання�житлово4о�б�дин�,�4осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ж�лянсьій,�1-а

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

м�нальної�власності�територіальної�4ромади

міста�Києва.

3.�Громадянин��К�лішен��Миолі�Юрійович�:

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

ної�діляни�відповідно�до�вимо4�статті�91�Земель-

но4о�одес��Ураїни.

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

ляни�з4ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�вионання�під4отовчих�та�б�-

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

м��заонодавством�поряд�.

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

ладання�нових,�реонстр�ції�та�еспл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�діляни.

3.4.�Вионати�вимо4и,�виладені���листах�Де-

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

23.05.2014�№ 5355/0/12/19-14,�Головно4о

�правління�Держзема4ентства���м.�Києві�від

07.08.2014�№ 19-26-0.3-4209/2-14.

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

з�Департаментом�еономіи�та� інвестицій

вионавчо4о�ор4ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

до4овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

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

давством.

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

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

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

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�діляни,

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

пинено���випадах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно4о�одес��Ураїни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

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

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

землеорист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Діденку Олегу Миколайовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування гаража на вул. Краснодонській, 1 — 3 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 623/623 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�проет�земле�строю�що-

до�відведення�земельної�діляни�4ромадя-

нин��Діден��Оле4��Миолайович��для�б�-

дівництва�та�обсл�4ов�вання�4аража�на�в�л.

Краснодонсьій,�1 –�3���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(ате4орія�земель —�зем-

лі�житлової�та�4ромадсьої�заб�дови,�спра-

ва�Д-6813).

2.�Передати�4ромадянин��Діден��Оле4��Ми-

олайович�,�за��мови�вионання�п�нт��3�цьо-

4о�рішення,���приватн��власність�земельн��ді-

лян��площею�0,0095�4а�(адастровий�номер

800000000072:150:0011)�для�б�дівництва�та

обсл�4ов�вання�4аража�на�в�л.�Краснодонсьій,

1 —�3���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель�ом�нальної�власності�територіальної�4ро-

мади�міста�Києва.

3.�Громадянин��Діден��Оле4��Миолайови-

ч�:

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

ної�діляни�відповідно�до�вимо4�статті�91�Земель-

но4о�одес��Ураїни.

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

ляни�з4ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

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

що�дають�право�на�вионання�під4отовчих�та�б�-

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

м��заонодавством�поряд�.

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

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

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

��межах�земельної�діляни.

3.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�заонодавства.

3.5.�Вионати�вимо4и,�виладені�в�листах

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

від�23.04.2013�№ 5769/0/12/19-13,�Головно4о

�правління�Держзема4ентства���м.�Києві�від

12.07.2013�№ 2473.

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

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

ряд�;�встановленом��Заоном�Ураїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власниа�земельної�ділян-

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

ти�припинено���випадах,�передбачених

статтями�140,�143�Земельно4о�одес��Ура-

їни.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо4о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київради�з�пи-

тань�містоб�д�вання,�архітет�ри�та�землео-

рист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Інституту електродинаміки Національної
академії наук України на просп. Перемоги, 56 

у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративно%лабораторного корпусу,

господарських будівель, споруд 
та влаштування рекреаційної зони

Рішення Київської міської ради № 79/79 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки Інституту електродинаміки Національної академії наук України на просп. Перемоги, 56 у
Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу Укра%
їни, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких зако%
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час%
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�Інстит�т��еле�тродинамі�и�Національної

а�адемії�на���У�раїни�на�просп.�Перемо�и,�56

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�1,08��а�(земельна�ділян�а�дер-

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

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

но-лабораторно�о��орп�с�,��осподарсь�их�б�-

дівель,�спор�д�та�влашт�вання�ре�реаційної

зони�з�ідно�з�планом-схемою�(К-21101).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Міністерству оборони України 
на вул. Курській, 13 у Солом’янському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 

адміністративно%господарських будівель 
та споруд військового містечка № 63

Рішення Київської міської ради № 82/82 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки Міністерству оборони України на вул. Курській, 13 у Солом’янському районі м. Києва та до%
дані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та пере%
хідних положень Закону 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.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и� Міністерств�� оборони� У�раїни� на�

в�л.�К�рсь�ій,�13���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�13,02��а�(зе-

мельна�ділян�а�державної�власності)�в�постій-

не��орист�вання�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�адміністративно-�осподарсь�их�б�ді-

вель�та�спор�д�війсь�ово�о�містеч�а�№ 63�з�ід-

но�з�планом-схемою�(К-22804).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки державному підприємству

«Науково%дослідний інститут будівельного виробництва» 
на просп. Червонозоряному, 51 у Солом’янському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративно%
виробничих будівель та споруд підприємства

Рішення Київської міської ради № 83/83 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки державному підприємству «Науково%дослідний інститут будівельного виробництва» на 
просп. Червонозоряному, 51 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вне%
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�державном��підприємств��«На��ово-до-

слідний�інстит�т�б�дівельно�о�виробництва»�на

просп.�Червонозоряном�,�51���Солом’янсь�о-

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

2,31��а�(земельна�ділян�а�державної�власно-

сті)�в�постійне��орист�вання�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�адміністративно-виробни-

чих�б�дівель�та�спор�д�підприємства�з�ідно�з

планом-схемою�(К-21013).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю «ПауерЕксперт» на вул. Сім’ї Сосніних, 3
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування складської будівлі
Рішення Київської міської ради № 84/84 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ПауерЕксперт» на вул. Сім’ї Сосніних, 3 у Свято%
шинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра%
їни, 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�прое�т�

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

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Па�ерЕ�сперт»�на�в�л.�Сім’ї�Сосніних,�3

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва)�в�дов�остро�ов��оренд��на�10�ро�ів

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�с�ладсь�ої

б�дівлі�з�ідно�з�планом-схемою�(К-20134).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Українському інституту 
підвищення кваліфікації працівників телебачення,

радіомовлення і преси на вул. Богдана Хмельницького, 46 
у Шевченківському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі
Рішення Київської міської ради № 80/80 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки Українському інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення
і преси на вул. Богдана Хмельницького, 46 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керу%
ючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Зако%
ну України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав%
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря%
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�У�раїнсь�ом��інстит�т��підвищення��ва-

ліфі�ації�працівни�ів�телебачення,�радіомов-

лення�і�преси�на�в�л.�Бо�дана�Хмельниць�о�о,

46���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,05��а�(земельна�ділян�а�дер-

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

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

ної�б�дівлі�з�ідно�з�планом-схемою�(К-22716).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Белічко Оксані

Олександрівні на вул. Бродівській, 145%л у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 86/86 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Белічко Оксані Олександрівні на вул. Бродівській, 145%л 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�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

�ромадянці�Беліч�о�О�сані�Оле�сандрівні�на�

в�л.�Бродівсь�ій,�145-л���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а�(зе-

мельна�ділян�а��ом�нальної�власності�територі-

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-20160).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Нікітіній Інні

Анатоліївні на вул. Свердлова, 17%а у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 88/88 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Нікітіній Інні Анатоліївні на вул. Свердлова, 17%а у Дарницькому районі м. Києва
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1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянці�Ні�ітіній�Інні�Анатоліївні�на

в�л.�Свердлова,�17-а���Дарниць�ом��районі�

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

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

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-19927).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про поновлення публічному акціонерному товариству
«Трикотажна фабрика «Роза» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування складу утилю 

на вул. Лінійній, 7 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 104/104 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання публічного акціо%
нерного товариства «Трикотажна фабрика «Роза» від 14.10.2013 № КОП%0095, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�26.11.2008�№ 72-6-00549

площею� 0,0913� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:221:0004),���ладений�між�Ки-

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

ним�товариством�«Три�отажна�фабри�а�«Ро-

за»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�с�ла-

д���тилю�на�в�л.�Лінійній,�7���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�18.10.2007�№ 1010/3843�«Про

передач��за�ритом��а�ціонерном��товариств�

«Три�отажна�фабри�а�«Роза»�земельної�ділян-

�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі

с�лад���тилю�на�в�л.�Лінійній,�7���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва»�(справа�А-20911).

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

плати,�визначеної���до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�26.11.2008�№ 72-6-00549,�підля-

�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за�о-

нодавства.

3.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«Три-

�отажна�фабри�а�«Роза»���місячний�термін�на-

дати�до�Департамент��земельних�рес�рсів�ви-

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

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

ти,�визначені�за�онодавством,�для���ладання

додат�ової���оди�про�поновлення�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�26.11.2008�

№ 72-6-00549.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Тарадію

Григорію Юрійовичу у пров. Енгельса, 3 у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 108/108 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Тарадію Григорію Юрійовичу у пров. Енгельса, 3 у Дарницькому районі м. Ки%
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне%
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Тарадію�Гри�орію�Юрійо-

вич����пров.�Ен�ельса,�3���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,06��а�(земель-

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

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-20703).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Шульзі Наталії
Валеріївні на вул. Малоземельній, 39%м у Дарницькому районі 

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

Рішення Київської міської ради № 110/110 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Шульзі Наталії Валеріївні на вул. Малоземельній, 39%м 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 комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянці�Ш�льзі�Наталії�Валеріївні�на

в�л.�Малоземельній,�39-м���Дарниць�ом��райо-

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Карміній

Катерині Сергіївні на вул. Костянтина Ареф’єва, 31%г 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 115/115 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Карміній Катерині Сергіївні на вул. Костянтина Ареф’єва, 31%г у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра%
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко%
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянці�Карміній�Катерині�Сер�іївні

на�в�л.�Костянтина�Ареф’єва,�31-����Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,03 �а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

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

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

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

спор�д�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-20442).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Плохотнюк
Ользі Василівні на вул. Валі Котика, 32%а у Святошинському

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

Рішення Київської міської ради № 117/117 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Плохотнюк Ользі Василівні на вул. Валі Котика, 32%а у Святошинському 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 самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянці�Плохотню��Ользі�Василівні

на�в�л.�Валі�Коти�а,�32-а���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05��а

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

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

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

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

(К-20982).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Гайдаю

Євгенію Володимировичу у пров. Енгельса, 6%б у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 119/119 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Гайдаю Євгенію Володимировичу у пров. Енгельса, 6%б у Дарницькому 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�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Гайдаю�Єв�енію�Володи-

мирович����пров.�Ен�ельса,�6-б���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,07 �а

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

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

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

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

(К-20615).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

та додані документи, керуючись статтями 9, 118 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:

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,03��а�(земель-

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

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-20708).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Котловому
Миколі Дмитровичу на вул. Садовій, 25 у Дарницькому районі 

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

Рішення Київської міської ради № 120/120 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Котловому Миколі Дмитровичу на вул. Садовій, 25 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 комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Котловом��Ми�олі�Дмит-

рович��на�в�л.�Садовій,�25���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,09��а�(земель-

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

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-19450).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Тарадій

Людмилі Іванівні у пров. Комуністичному, 2 у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 121/121 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Тарадій Людмилі Іванівні у пров. Комуністичному, 2 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 комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянці�Тарадій�Людмилі�Іванівні��

пров.�Ком�ністичном�,�2���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,09��а�(земель-

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

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-20702).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Рєзнікову

Вадиму Вікторовичу на вул. Антонова%Овсієнка, 23 
у Святошинському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 122/122 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Рєзнікову Вадиму Вікторовичу на вул. Антонова%Овсієнка, 23 у Святошинсько%
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�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Рєзні�ов��Вадим��Ві�торо-

вич��на�в�л.�Антонова-Овсієн�а,�23���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,05��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

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

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

і�спор�д�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-19301).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину

Незабитовському Леоніду Аполінарійовичу на вул. 1%й Озерній,
діл. 53 у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного

садівництва
Рішення Київської міської ради № 123/123 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Незабитовському Леоніду Аполінарійовичу на вул. 1%й Озерній, діл. 53 у Дар%

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Незабитовсь�ом��Леонід�

Аполінарійович��на�в�л.�1-й�Озерній,�діл.�53��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,05��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�ведення��оле�тивно�о�садів-

ництва�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-22054).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

ницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, За%
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер%
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само%
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Божку Дмитру
Сергійовичу на вул. Калініна, 8%а у Дарницькому районі м. Києва

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 124/124 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Божку Дмитру Сергійовичу на вул. Калініна, 8%а у Дарницькому районі м. Ки%
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне%
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Бож���Дмитр��Сер�ійови-

ч��на�в�л.�Калініна,�8-а���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,09��а�(земель-

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

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-19807).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Палажченку
Віктору Івановичу на вул. Карла Маркса, 34%б у Дарницькому

районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 126/126 від 4 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Палажченку Віктору Івановичу на вул. Карла Маркса, 34%б у Дарницькому 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�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Палажчен���Ві�тор��Івано-

вич��на�в�л.�Карла�Мар�са,�34-б���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,08

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

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

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

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ід-

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

19536).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання Києво%Печерському ліцею № 171 «Лідер»
Печерського району м. Києва земельної ділянки 

для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування будівлі 

на вул. Лейпцизькій, 11%а у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 133/133 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відве%
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�Києво-Печер-

сь�ом��ліцею�№ 171�«Лідер»�Печерсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівлі�на�в�л.�Лейпцизь�ій,

11-а���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

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

заб�дови),�(заява�ДЦ�№ 01109-000118523-014

від�15.01.2014,�справа�Д-5300).

2.�Надати�Києво-Печерсь�ом��ліцею�№ 171

«Лідер»�Печерсь�о�о�район��м.�Києва,�за��мо-

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

не��орист�вання�земельн��ділян���за�альною

площею� 0,9189� �а� (�адастровий� номер
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Про внесення змін до рішень Київської міської ради від 26.11.98
№ 62%1/163 «Про приватизацію земельних ділянок садового
товариства «Оболонь» Мінського району» та від 08.06.2000

№ 149%17/870 «Про приватизацію земельних ділянок садового
товариства «Оболонь» Мінського району»

Рішення Київської міської ради № 136/136 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши представлені матеріали та враховуючи звернення громадян Жельніо Маргарити Романівни

від 30.08.2012 та Ларченка Костянтина Георгійовича від 30.10.2012, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�26.11.98�№ 62-1/163�«Про

приватизацію�земельних�діляно��садово�о�то-

вариства�«Оболонь»�Мінсь�о�о�район�»,�а�са-

ме:

— ��позиції�261�слова�«Іванчен�о�Ві�торія

Оле�сандрівна»�замінити�словами�«Жельніо

Мар�арита�Романівна».

2.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�08.06.2000�№ 149-17/870

«Про�приватизацію�земельних�діляно��садово-

�о�товариства�«Оболонь»�Мінсь�о�о�район�»,

а�саме:

— ��позиції�34�слова�«Ларчен�о�Геор�ій�Кос-

тянтинович»�замінити�словами�«Ларчен�о�Кос-

тянтин�Геор�ійович»�(справа�№�А-20496).

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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28.01.99 № 116%2/217 «Про передачу громадянам у приватну

власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків та господарських будівель»

Рішення Київської міської ради № 138/138 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, у зв’язку з переходом права власно%

сті на частину житлового будинку та враховуючи заяву громадян Хвостенка Сергія Івановича та Крашенко Те%
тяни Вікторівни від 04.12.2012, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�28.01.99�№ 116-2/217

«Про�передач���ромадянам���приватн��влас-

ність�земельних�діляно��для�обсл��ов�вання

житлових�б�дин�ів�та��осподарсь�их�б�дівель»

на�дев’ятнадцятій�сторінці���шостій�позиції:

— ��шостій��рафі�цифри�«0,06»�замінити�циф-

рами�та�словами:

«1/2�від�0,06 1/2�від�0,06»;

— ��сьомій��рафі�слово�«приватн�»�заміни-

ти�словом�«част�ов�»�(�адастровий�номер

8000000000:91:181:0050,�справа�№�А-20685).

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 визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 14.06.2007 № 844/1505 «Про передачу

земельної ділянки громадській організації «Київська міська
спілка автомобілістів» та товариству з обмеженою

відповідальністю «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ПЛЮС» для будівництва
офісно%житлового комплексу з прибудованими приміщеннями,

відповідною інфраструктурою, підземним паркінгом 
та наземною автостоянкою на вул. Мілютенка, 28%а 

у Деснянському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 157/157 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, пункту 4 частини першої статті 416 Ци%
вільного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про оренду землі» та враховуючи невиконання громадською організацією «Ки%
ївська міська спілка автомобілістів» та товариством з обмеженою відповідальністю «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ
ПЛЮС» обов’язків землекористувачів, передбачених рішенням Київради від 14.06.2007 № 844/1505, зокрема
не виготовлено документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, а також зважаючи на
вкрай негативну громадську думку щодо будівництва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14�червня�2007

ро���№ 844/1505�«Про�передач��земельної�ді-

лян�и��ромадсь�ій�ор�анізації�«Київсь�а�місь�а

8000000000:82:185:0106)�для�ре�онстр��ції,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�на�в�л.

Лейпцизь�ій,�11-а���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

3.�Києво-Печерсь�ом��ліцею�№ 171�«Лідер»

Печерсь�о�о�район��м.�Києва:

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

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

�оде�с��У�раїни.

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

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

т�ри�від�14.10.2011�№ 11696/0/18/19-11,�Го-

ловно�о��правління�Держсанепідсл�жби���

м.�Києві�від�16.10.2012�№ 1273,�Державно�о

�правління�охорони�нав�олишньо�о�природно-

�о�середовища�в�м.�Києві�від�19.11.2012�№ 05-

08/7249,�Міністерства���льт�ри�У�раїни�від

12.11.2012�№ 719/10/61-12,�Головно�о��прав-

ління�охорони���льт�рної�спадщини�від�12.10.2012

№ 5755,�Головно�о��правління�земельних�ре-

с�рсів�від�28.11.2012�№ 05-9361.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

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

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�за�онодавства.

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

спіл�а�автомобілістів»�та�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«НОВІ�ПЕРСПЕКТИВИ

ПЛЮС»�для�б�дівництва�офісно-житлово�о��ом-

пле�с��з�приб�дованими�приміщеннями,�від-

повідною�інфрастр��т�рою,�підземним�пар�ін-

�ом�та�наземною�автостоян�ою�на�в�л.�Мілю-

тен�а,�28-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва».

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

чо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�поінформ�вати��ромад-

сь���ор�анізацію�«Київсь�а�місь�а�спіл�а�авто-

мобілістів»�та�товариство�з�обмеженою�відпо-

відальністю�«НОВІ�ПЕРСПЕКТИВИ�ПЛЮС»�про

прийняття�цьо�о�рішення.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» 
на просп. Московському, 24%а в Оболонському районі м. Києва

для будівництва громадсько%торговельного центру
Рішення Київської міської ради № 167/167 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» на просп. Москов%
ському, 24%а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельно%
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз%
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра%
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«ІНВЕСТБУД�ГАРАНТ»�на�просп.

Мос�овсь�ом�,�24-а�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,47��а�(земель-

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

ної��ромади�міста�Києва)�в�дов�остро�ов��орен-

д��на�10�ро�ів�для�б�дівництва��ромадсь�о-

тор�овельно�о�центр��з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(№�К-22336).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальному підприємству 
«Київський метрополітен» на просп. Академіка Глушкова у

Голосіївському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування наземних об’єктів 

ст. «Іподром»
Рішення Київської міської ради № 171/171 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельних ділянок комунальному підприємству «Київський метрополітен» на просп. Академіка Глушкова у Го%
лосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, За%
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер%
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само%
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельних�діляно�

�ом�нальном��підприємств��«Київсь�ий�мет-

рополітен»�на�просп.�А�адемі�а�Гл�ш�ова��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовни-

ми�площами�0,0279��а;�0,0004��а;�0,0005��а;

0,0007��а;�0,0006��а;�0,0009��а;�0,0015��а;

0,0011��а;�0,0007��а;�0,0280��а;�0,0241��а�(зе-

мельні�ділян�и��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне

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

вання�наземних�об’є�тів�ст.�«Іподром»�з�ід-

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

(К-22268).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству з питань
будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд%УКБ» на вул.

Краківській у Дніпровському районі 
м. Києва для будівництва житлових будинків 
з вбудовано%прибудованими приміщеннями

Рішення Київської міської ради № 172/172 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд%
УКБ» на вул. Краківській у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе%
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що%
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��з�питань�б�-

дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-

УКБ»�на�в�л.�Кра�івсь�ій���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,47��а�(земель-
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на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�-

вання�для�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�з�вб�-

довано-приб�дованими�приміщеннями�з�ідно

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

20121).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок державному територіально%галузевому
об’єднанню «Південно%Західна залізниця» у Дарницькому

районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і
споруд залізничного транспорту, захисних та укріплювальних

зелених насаджень
Рішення Київської міської ради № 174/174 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельних ділянок державному територіально%галузевому об’єднанню «Південно%Західна залізниця» у Дар%
ницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунк%
тами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодав%
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�діля-

но��державном��територіально-�ал�зевом��об’-

єднанню�«Південно-Західна�залізниця»���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�за�альною�площею

орієнтовно�26,4062��а�(земельні�ділян�и�дер-

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

обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�б�дівель�і�спо-

р�д�залізнично�о�транспорт�,�захисних�та���ріп-

лювальних�зелених�насаджень�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21287).

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�о-

рист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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 земельних ділянок

державному територіально%галузевому об’єднанню «Південно%
Західна залізниця» у Дарницькому районі м. Києва для

обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного
транспорту, захисних та укріплювальних зелених насаджень

Рішення Київської міської ради № 176/176 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельних ділянок державному територіально%галузевому об’єднанню «Південно%Західна залізниця» у Дар%
ницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунк%
тами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодав%
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�діля-

но��державном��територіально-�ал�зевом��об’-

єднанню�«Південно-Західна�залізниця»���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�за�альною�площею

орієнтовно�85,9314��а�(земельні�ділян�и�дер-

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

обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�б�дівель�і�спо-

р�д�залізнично�о�транспорт�,�захисних�та���ріп-

лювальних�зелених�насаджень�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21085).

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�о-

рист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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 

земельних ділянок державному територіально%галузевому
об’єднанню «Південно%Західна залізниця» 

у Дарницькому районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту,

захисних та укріплювальних зелених насаджень
Рішення Київської міської ради № 177/177 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельних ділянок державному територіально%галузевому об’єднанню «Південно%Західна залізниця» у Дар%
ницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунк%
тами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодав%
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�ді-

ляно��державном��територіально-�ал�зевом�

об’єднанню�«Південно-Західна�залізниця»��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�за�альною�пло-

щею�орієнтовно�28,4942��а�(земельні�ділян�и

державної�власності)�в�постійне��орист�ван-

ня�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�б�ді-

вель�і�спор�д�залізнично�о�транспорт�,�захис-

них�та���ріплювальних�зелених�насаджень�з�ід-

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

21104).

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�о-

рист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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 земельних ділянок державній організації

комбінату «Прогрес» Державного агентства резерву України 
на бульв. Івана Лепсе, 24 у Солом’янському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування під’їзних залізничних колій
Рішення Київської міської ради № 178/178 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельних ділянок державній організації комбінату «Прогрес» Державного агентства резерву України на бульв.
Лепсе, 24 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного ко%
дексу України, пунктами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк%
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�діля-

но��державній�ор�анізації��омбінат��«Про�рес»

Державно�о�а�ентства�резерв��У�раїни�на�б�льв.

Івана�Лепсе,�24���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовними�площами�0,25��а;�0,43

�а;�0,14��а�(земельні�ділян�и�державної�влас-

ності)�в�постійне��орист�вання�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�під’їзних�залізничних��о-

лій�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рішен-

ня)�(К-21809).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комплексній дитячо%
юнацькій спортивній школі «Чемпіон» на вул. Архітектора

Вербицького у Дарницькому районі м. Києва для будівництва,
реконструкції та обслуговування спортивно%тренувального

комплексу
Рішення Київської міської ради № 179/179 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки комплексній дитячо%юнацькій спортивній школі «Чемпіон» на вул. Архітектора Вербицько%
го у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу Укра%
їни, 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�прое�т�

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

лян�и��омпле�сній�дитячо-юнаць�ій�спортив-

ній�ш�олі�«Чемпіон»�на�в�л.�Архіте�тора�Вер-

биць�о�о���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�1,92��а�(земельна�ділян�а

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

ди�міста�Києва)�в�постійне��орист�вання�для

б�дівництва,�ре�онстр��ції�та�обсл��ов�вання

спортивно-трен�вально�о��омпле�с��з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22318).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки дитячо%юнацькій

спортивній школі «Старт» на бульв. Олексія Давидова, 10%12 
у Дніпровському районі м. Києва для реконструкції 

та експлуатації стадіону
Рішення Київської міської ради № 180/180 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки дитячо%юнацькій спортивній школі «Старт» на бульв. Олексія Давидова, 10%12 у Дніпров%
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Зако%
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав%
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря%
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�дитячо-юнаць�ій�спортивній�ш�олі�«Старт»

на�б�льв.�Оле�сія�Давидова,�10-12���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�1,85

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне

�орист�вання�для�ре�онстр��ції�та�е�спл�ата-

ції�стадіон��з�ідно�з�планом-схемою�(додато�

до�рішення)�(К-22167).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Гулаку Валентину Миколайовичу 

на бульв. Академіка Вернадського, 20/2%б 
у Святошинському районі м. Києва для будівництва

індивідуального гаража
Рішення Київської міської ради № 181/181 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Гулаку Валентину Миколайовичу на бульв. Академіка Вернадського, 20/2%б у
Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу Укра%
їни, 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�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

�ромадянин��Г�ла���Валентин��Ми�олайович�

на�б�льв.�А�адемі�а�Вернадсь�о�о,�20/2-б ��Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,01��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�б�дівництва�індивід�ально�о

�аража�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-22610).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Сирецькому дендрологічному парку
загальнодержавного значення 

на вул. Тираспольській, 43 у Подільському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 

Сирецького дендрологічного парку 
загальнодержавного значення

Рішення Київської міської ради № 182/182 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки Сирецькому дендрологічному парку загальнодержавного значення на вул. Тираспольській,
43 у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу Укра%
їни, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких зако%
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час%
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�Сирець�ом��дендроло�ічном��пар���за-

�альнодержавно�о�значення�на�в�л.�Тирасполь-

сь�ій,�43���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�7,63��а�(земельна�ділян�а

державної�власності)�в�постійне��орист�вання

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�Сирець�о-

�о�дендроло�ічно�о�пар���за�альнодержавно-

�о�значення�з�ідно�з�планом-схемою�(додато�

до�рішення)�(К-21726).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок державному 
територіально%галузевому об’єднанню 

«Південно%Західна залізниця» 
у Дарницькому районі м. Києва для обслуговування та

експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту,
захисних та укріплювальних зелених насаджень
Рішення Київської міської ради № 183/183 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельних ділянок державному територіально%галузевому об’єднанню «Південно%Західна залізниця» у Дар%
ницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунк%
тами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодав%
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�діля-

но��державном��територіально-�ал�зевом��

об’єднанню�«Південно-Західна�залізниця»��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�за�альною�пло-

щею�орієнтовно�30,0911��а�(земельні�ділян�и

державної�власності)�в�постійне��орист�вання

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

спор�д�залізнично�о�транспорт�,�захисних�та

��ріплювальних�зелених�насаджень�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21105).

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�о-

рист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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 

земельних ділянок ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ» 

на вул. Лук’янівській, 65/67 
у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та

обслуговування будівлі інституту (Д1) і гаражів (Д2)
Рішення Київської міської ради № 184/184 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельних ділянок ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ» на вул.
Лук’янівській, 65/67 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе%
мельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону 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.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�діля-

но��ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ІНСТИ-

ТУТ�ПІДГОТОВКИ�КАДРІВ�ПРОМИСЛОВОСТІ»�на

в�л.�Л��’янівсь�ій,�65/67���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовними�площами�0,34

�а;�0,03��а�(земельні�ділян�и�державної�влас-

ності)�в�постійне��орист�вання�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�інстит�т��(Д1)�і

�аражів�(Д2)�з�ідно�з�планом-схемою�(додато�

до�рішення)�(К-17552).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки школі — дитячому садку 
I ступеня «ПЕРЕВЕСЛО» на вул. Урлівській, 19%а 

у Дарницькому районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

будівель закладу
Рішення Київської міської ради № 185/185 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки школі — дитячому садку I ступеня «ПЕРЕВЕСЛО» на вул. Урлівській, 19%а у Дарницькому райо%
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 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�прое�т�

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

лян�и�ш�олі —�дитячом��сад���I�ст�пеня�«ПЕ-

РЕВЕСЛО»�на�в�л.�Урлівсь�ій,�19-а���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�1,11

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне

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

вання�б�дівель�за�лад��з�ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-21276).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Київській міській школі 
вищої спортивної майстерності 

на просп. Павла Тичини, 18 
у Дніпровському районі м. Києва для будівництва, 

реконструкції та обслуговування спортивного 
манежу КМШВСМ

Рішення Київської міської ради № 186/186 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки Київській міській школі вищої спортивної майстерності на просп. Павла Тичини, 18 у Дніп%
ровському районі М. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, За%
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер%
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само%
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�Київсь�ій�місь�ій�ш�олі�вищої�спортив-

ної�майстерності�на�просп.�Павла�Тичини,�18��

Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,27��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист�вання�для�б�дівництва,�ре-

�онстр��ції�та�обсл��ов�вання�спортивно�о�ма-

неж��КМШВСМ�з�ідно�з�планом-схемою�(до-

дато��до�рішення)�(К-22133).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки школі вищої спортивної
майстерності міста Києва на вул. Бастіонній, 7 у Печерському

районі м. Києва для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування будівлі школи вищої спортивної майстерності

Рішення Київської міської ради № 187/187 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки школі вищої спортивної майстерності міста Києва на вул. Бастіонній, 7 у Печерському райо%
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 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�прое�т�

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

лян�и�ш�олі�вищої�спортивної�майстерності

міста�Києва�на�в�л.�Бастіонній,�7���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,47

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне

�орист�вання�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�б�дівлі�ш�оли�вищої�спор-

тивної�майстерності�з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-22695).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Деснянського району 

м. Києва між просп. Володимира Маяковського 
та бульварами Леоніда Бикова і Володимира Висоцького 

у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою
зелених зон і зелених насаджень, експлуатації 

та обслуговування території скверу
Рішення Київської міської ради № 188/188 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Ки%
єва між просп. Володимира Маяковського та бульварами Леоніда Бикова і Володимира Висоцького у Деснян%
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Зако%
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав%
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря%
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район�

м.�Києва�між�просп.�Володимира�Мая�овсь�о-

�о�та�б�льварами�Леоніда�Би�ова�і�Володими-

ра�Висоць�о�о���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,58��а�(земельна�ділян-

�а��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва)�в�постійне��орист�вання�для

�тримання�та�бла�о�строю�зелених�зон�і�зеле-

них�насаджень,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�території�с�вер��з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-22651).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень Шевченківського району 

м. Києва на вул. Кудрявській, 23 
у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування виробничих споруд та побутових приміщень
Рішення Київської міської ради № 190/190 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району 
м. Києва на вул. Кудрявській, 23 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись стаття%
ми 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра%
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и��о-

м�нальном��підприємств��по��триманню�зеле-

них�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Ки-

єва�на�в�л.�К�дрявсь�ій,�23���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�1,37��а�(зе-

мельна�ділян�а��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�-

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

ничих�спор�д�та�поб�тових�приміщень�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22605).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок комунальному

підприємству «Дарницьке лісопаркове господарство» 
в Дарницькому районі м. Києва для ведення лісового

господарства
Рішення Київської міської ради № 191/191 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельних ділянок комунальному підприємству «Дарницьке лісопаркове господарство» у Дарницькому райо%
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 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�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�діля-

но���ом�нальном��підприємств��«Дарниць�е

лісопар�ове��осподарство»�в�Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�за�альною�площею�орієнтов-

но�5430,77��а�(земельні�ділян�и��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист�вання�для�ведення�лісово�о

�осподарства�з�ідно�з�перелі�ом�та�планом-

схемою�(додат�и�до�рішення)�(№�К-20800).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень Деснянського району 

м. Києва на вул. Оноре де Бальзака, 88 — 90 
у Деснянському районі м. Києва для утримання 

та благоустрою зелених зон 
і зелених насаджень

Рішення Київської міської ради № 192/192 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Ки%
єва на вул. Оноре де Бальзака, 88 — 90 у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат%
тями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак%
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

�ом�нальном��підприємств��по��триманню�зе-

лених�насаджень�Деснянсь�о�о�район��м.�Ки-

єва�на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а,�88 —�90���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,36��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

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

стійне��орист�вання�для��тримання�та�бла�о-

�строю�зелених�зон�і�зелених�насаджень�з�ідно

з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22130).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 

Деснянського району м. Києва від станції 
метро «Чернігівська» до станції метро «Лісова» 
по просп. Броварському у Деснянському районі 

м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон 
і зелених насаджень

Рішення Київської міської ради № 193/193 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Ки%
єва від станції метро «Чернігівська» до станції метро «Лісова» по просп. Броварському у Деснянському райо%
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 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�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

�ом�нальном��підприємств��по��триманню�зеле-

них�насаджень�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва

від�станції�метро�«Черні�івсь�а»�до�станції�мет-

ро�«Лісова»�по�просп.�Броварсь�ом����Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,78��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва)�в�по-

стійне��орист�вання�для��тримання�та�бла�о�ст-

рою�зелених�зон�і�зелених�насаджень�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22631).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальному

підприємству по утриманню зелених насаджень Дарницького
району м. Києва на вул. Тростянецькій, 58%а у Дарницькому

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничих
та адміністративно%виробничих приміщень

Рішення Київської міської ради № 194/194 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Ки%
єва на вул. Тростянецькій, 58%а у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра%
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Дарниць�о�о�район��

м.�Києва�на�в�л.�Тростянець�ій,�58-а���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�2,22��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в�постійне��орист�вання�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�виробничих�та�адміністратив-

но-виробничих�приміщень�з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-22862).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Деснянського району м. Києва 

на вул. Лісківській у Деснянському районі 
м. Києва для організації відпочинку населення

Рішення Київської міської ради № 195/195 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Ки%
єва на вул. Лісківській у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе%
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що%
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район�

м.�Києва�на�в�л.�Ліс�івсь�ій���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,37��а

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне

�орист�вання�для�ор�анізації�відпочин���насе-

лення�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-21729).

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

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

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

земле�орист�вання

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 

Деснянського району м. Києва між просп. Юрія Гагаріна, 
вул. Магнітогорською та вул. Червоноткацькою 

у Деснянському районі м. Києва 
для утримання та благоустрою зелених зон 

і зелених насаджень
Рішення Київської міської ради № 196/196 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Ки%
єва між просп. Юрія Гагаріна, вул. Магнітогорською та вул. Червоноткацькою у Деснянському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 123 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.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

�ом�нальном��підприємств��по��триманню�зе-

лених�насаджень�Деснянсь�о�о�район��м.�Ки-

єва�між�просп.�Юрія�Га�аріна,�в�л.�Ма�ніто�ор-

сь�ою�та�в�л.�Червонот�аць�ою���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�6,78

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

риторіальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне

�орист�вання�для��тримання�та�бла�о�строю

зелених�зон�і�зелених�насаджень�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22629).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«МАРКЕТПЛЮС» на просп. Перемоги, 129 

у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування будівлі магазину

Рішення Київської міської ради № 197/197 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТПЛЮС» на просп. Перемоги, 129 у Свя%
тошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра%
їни, 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�прое�т�

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

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«МАРКЕТПЛЮС»�на�просп.�Перемо�и,

129���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,09��а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва)�в�дов�остро�ов��оренд��на�10�ро-

�ів�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі

ма�азин��з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-20904).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «ДІОЛ» 

та товариству з обмеженою відповідальністю «Спецконтракт» на
вул. Тростянецькій, 107/11 

у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування офісних приміщень

Рішення Київської міської ради № 198/198 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ДІОЛ» та товариству з обмеженою відповідаль%
ністю «Спецконтракт» на вул. Тростянецькій, 107/11 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, ке%
руючись статтями 9, 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 самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ДІОЛ»�та�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Спец�онтра�т»�на�в�л.�Тростя-

нець�ій,�107/11���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,16��а�(земельна�ділян-

�а��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва)�в�дов�остро�ов��оренд��на

10�ро�ів�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

офісних�приміщень�з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-20751).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Дородьку Юрію Івановичу у 2%му пров. Гоголя, 14 

у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 233/233 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Дородьку Юрію Івановичу у 2%му пров. Гоголя, 14 у Дарницькому районі м. Ки%
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне%
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Дородь���Юрію�Іванович�

��2-м��пров.�Го�оля,�14���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,09��а�(земель-

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

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

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-22003).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Службі зовнішньої розвідки України для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Нагірній, 24/1 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 254/254 від 23 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 117 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статті 33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Служби зовнішньої розвідки України від 03.10.2013
№ 16/2870 та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�площею�0,5311��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:91:078:0116)�Сл�жбі�зовнішньої�розвід-

�и�У�раїни�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративної�б�дівлі�на�в�л.�На�ірній,�24/1���Шевчен�івсь�о-

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

та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-5759).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

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

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

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Шевченківському районному управлінню Головного управління 
МВС України в м. Києві для обслуговування та експлуатації будівлі

гуртожитку на вул. Салютній, 3 у Шевченківському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 255/255 від 23 вересня 2014 року
Відповідно до статей 9, 117 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статті 33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Шевченківського районного управління Головного
управління МВС України в м. Києві від 13.06.2014 № 21/963 та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

дення�земельної�ділян�и�площею�0,3329��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:88:024:0050)�Шевчен�ів-

сь�ом��районном���правлінню�Головно�о��правлін-

ня�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�для�обсл��ов�вання�та

е�спл�атації�б�дівлі���ртожит���на�в�л.�Салютній,�3

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,

справа�Д-5081).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

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

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

Київський міський голова 
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Головному управлінню 

Пенсійного фонду України у Київській області для будівництва
адміністративного комплексу 

з подальшими обслуговуванням та експлуатацією в 10@му мікрорайоні
житлового масиву Осокорки (ділянка № 62) на вул. Вишняківській, 2@а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 258/258 від 23 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відве@
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�площею�0,5988��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:292:0067)�Головном���правлінню

Пенсійно�о�фонд��У�раїни���Київсь�ій�області�для�б�дів-

ництва�адміністративно�о��омпле�с��з�подальшими�об-

сл��ов�ванням�та�е�спл�атацією�в�10-м��мі�рорайоні

житлово�о�масив��Осо�ор�и�(ділян�а�№ 62)�на�в�л.�Виш-

ня�івсь�ій,�2-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,

справа�№�Д-6579).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київради�з�питань�містоб�д�вання,�ар-

хіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Передплатні�ціни

на�місяць..................................................................................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ............................................................................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців ..........................................................................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ........................................................................490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ) 61308

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñ³â ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³

Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ðîçì³ùåíî íà âåá-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà (http://www.gukv.gov.ua/çàñ³äàííÿ-êîíêóðñíî¿-êîì³ñ³¿/).

Çàìîâíèê òà ïëàòíèê ïîñëóã ç îö³íêè — Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêà-
çîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè 31.12.2015 ¹2075, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñ-
òâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 15.01.2016 çà ¹ 60/28190 (äàë³ — Ïîëîæåííÿ).

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ ïðåòåíäåíòè, ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî ñåðòè-
ô³êàòà ñóá'ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî ïðîâàäæåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ç îö³íêè ìàéíà çà íàïðÿìîì 1 "Îö³íêà îá'ºêò³â ó ìàòåð³àëüí³é ôîðì³" òà ñïåö³àë³-
çàö³ºþ â ìåæàõ öüîãî íàïðÿìó "Îö³íêà íåðóõîìèõ ðå÷åé (íåðóõîìîãî ìàéíà, íåðóõî-
ìîñò³), ó òîìó ÷èñë³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òà ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ".

Âèìîãè äî ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ (ó÷àñíèê³â êîíêóðñó) âèêëàäåí³ ó ðîç-
ä³ë³ III Ïîëîæåííÿ. Âèìîãè äî êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïîðÿäêó ¿¿ ñêëàäàííÿ, îôîðìëåí-
íÿ òà ïîäàííÿ ì³ñòÿòüñÿ ó Ïîëîæåíí³, çîêðåìà ó ðîçä³ëàõ ², II, III òà äîäàòêàõ äî íüîãî.
Çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ùîäî
äîñâ³äó ïðåòåíäåíòà òà îö³íþâà÷³â, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî íàäàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàé-
íà òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðåòåíäåíòà ïîäàþòüñÿ çà
âñòàíîâëåíîþ â äîäàòêàõ 2 - 4 äî Ïîëîæåííÿ ôîðìîþ.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùà-
òèê, 10, ê³ì. 510 äî 13.00 27.09.2016.Òåëåôîí çàãàëüíîãî â³ää³ëó: 202-61-68. Êîíêóðñíà
äîêóìåíòàö³ÿ ïðåòåíäåíòà ïîäàºòüñÿ ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç îïèñîì ï³äòâåðäíèõ
äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ â êîíâåðò³, íà êîæíèé îá'ºêò îö³íêè îêðåìî, ç â³äì³òêîþ íà
êîíâåðò³ "Íà êîíêóðñ ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³" òà çàçíà÷åííÿì íàçâè
îá'ºêòà îö³íêè.

Êîíêóðñè â³äáóäóòüñÿ î 10.00 30.09.2016 â Äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-
ò³ ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-70, 202-61-72.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî
îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòü-
ñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ.
Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâ-
ñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí
äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ç/ï Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè Ìåòà ïðîâåäåííÿ îö³íêè Îð³ºíòîâíà

äàòà îö³íêè

1.

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
357,8 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë-ßðîñëàâ-
ñüêà, 31-18, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-
òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.09.2016

2.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 78,3 êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Ñàëþòíà, 4à

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-
òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.09.2016

3.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
100,7 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà, 39, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-
òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì âèêóïó îðåíäàðåì
30.09.2016

4.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
252,9 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 33, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-
òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
30.09.2016

5.
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 37,1êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.
Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà,30/10,ë³ò."À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-
òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì âèêóïó îðåíäàðåì
30.09.2016

6.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 140,9 êâ.ì,
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà, 4, ë³ò."À1"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-
òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì âèêóïó îðåíäàðåì
30.09.2016

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à ×åðíÿõ³âñüêîãî
Â³òàë³ÿ Ïåòðîâè÷à íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÊÏ "Æèòëî³íâåñòáóä-
ÓÊÁ" äî ×åðíÿõ³âñüêîãî Â.Ï. ïðî çàõèñò ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 03 æîâòíÿ 2016 ð. î 14.30 â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-Â, êàá. 17).

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç éîãî
ó÷àñò³.

Ñóääÿ Øåâ÷óê Î.Ï.

Âòðà÷åí³ òåõí³÷í³ ïàñïîðòè òà ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî â³ä 03.10.1995 ð.,
ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ â ðåºñòðîâ³é êíèç³ ¹6324 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñèìèðåíêà, áóä. 31, êâ. 297
íà ³ì'ÿ Ñîòí³êîâî¿ H.A., Ñîòí³êîâà ².Â. òà Ñîòí³êîâî¿ Ò.². ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Âòðà÷åí³ òåõí³÷í³ ïàñïîðòè òà ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî â³ä 26.08.2008 ð.,
ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ â ðåºñòðîâ³é êíèç³ ¹45520 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì³øóãè Îëåêñàíäðà,
áóä. 2, êâ. 334 íà ³ì'ÿ Ñîòí³êîâî¿ H.A. òà Ñîòí³êîâà ².Â. ââàæàòè íåä³éñíèìè.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà, êâ. ì 

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåí-
äíà

ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 ãîä., ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, òåë. 292-03-98)

1 1
ïîâåðõ

âóëèöÿ
Ðà¿ñè

Îê³ïíî¿, 6
ÇÍÇ ¹ 128

80,52

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß 
ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ

(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿) 
(ïîãîäèííî)

2 ðîêè 
364 äí³

Ñòàíîì íà 30.04.2016

15% 43,97 çà
1 ãîä.

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ãðí
1 319,10 

(Ïí-Ïò: 14.00-20.00)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî
îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòü-
ñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ.
Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâ-
ñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí
äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì 

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåí-
äíà

ñòàâêà

Ðîçì³ð òèæíåâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, òåë. 292-03-98)

1 1 
ïîâåðõ

ïðîñïåêò
Âîçç'ºäíàí-

íÿ, 3-à
150,0

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÏÐÈÂÀÒÍÈÕ ÍÀÂ-
×ÀËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â 

(ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî äîø-
ê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó)

2 ðîêè 
364 äí³

Ñòàíîì íà 31.05.2016

1% 2 205,00



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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 47716
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Êóçíÿ þíèõ òàëàíò³â
� Êè¿âñüêèé ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà ïðîâ³â òðàäèö³éíèé 

Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé

ÓÑÓÁÎÒÓ â Êè¿âñüêîìó ïàëàö³ ä³-
òåé òà þíàöòâà â³äáóâñÿ
PalaceOpenAir, ï³ä ãàñëîì «Ùîá ó
ñåðö³ æèëà Áàòüê³âùèíà: äî 
25-ð³÷÷ÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè».
Âåëè÷åçíà ïëîùà ïåðåòâîðèëàñÿ
íà áàðâèñòå ñâÿòêîâå ä³éñòâî. Êî-
æåí îõî÷èé ì³ã óçÿòè ó÷àñòü ó êîí-
êóðñàõ òà åñòàôåòàõ, ïîäèâèòèñü
ó òåëåñêîï ³, íàéãîëîâí³øå, çàïè-
ñàòèñü äî ñåêö³¿, ÿêà ñïîäîáàëàñü
íàéá³ëüøå, à òàêîæ ïîñï³ëêóâàòè-
ñÿ ³ç âèêëàäà÷àìè, îçíàéîìèòèñü
³ç îñîáëèâîñòÿìè ðîáîòè ÷èñëåí-
íèõ ãóðòê³â Ïàëàöó.

«Ñèíà çàïèñàëà íà «Ëåãî-ëåíä»,
àäæå â íüîãî º òâîð÷î-êîíñòðóê-
òîðñüê³ çä³áíîñò³. Äîíüêà â³ä-
â³äóâàòèìå Àðò-ñòóä³þ «Âåñåëêà»:
äóæå ãàðíî ìàëþº, òî õîò³ëîñÿ á,
ùîá ³ öåé òàëàíò ðîçâèâàëà é íà-
äàë³. ² ùå îáîõ çàïèñàëà íà òàí-
ö³», — ðîçïîâ³äàº êèÿíêà Îëüãà
Àðòåìåíêî.

Íèí³ ó Ïàëàö³ ä³º ïîíàä 600 ãóðò-
ê³â ³ ñåêö³é ð³çíîãî ñïðÿìóâàííÿ,
òîìó âèáðàòè º ç ÷îãî.Ïîíàä 10 òè-
ñÿ÷ âèõîâàíö³â Ïàëàöó â³êîì â³ä 5
äî 21 ðîêó ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îáðà-
òè ñâ³é îñîáèñòèé îñâ³òí³é ìàðø-
ðóò ìàéæå ç äâîõñîò íàïðÿì³â íà-
â÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, ÿê³ òóò
ñüîãîäí³ ïðîïîíóþòüþíèì êèÿíàì.
² öå íå ëèøå çâè÷í³ äëÿ âñ³õ âèäè
õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³,òàê³ ÿê õîðåî-
ãðàô³ÿ, ñï³â, æèâîïèñ, ìóçèêà, òå-
àòð, à é íîâ³ é äóæå ïðèâàáëèâ³,òà-
ê³ ÿê æóðíàë³ñòèêà,åêîíîì³êà,ïñè-
õîëîã³ÿ, ìåäèöèíà, êîìï’þòåðíà
ñïðàâà, ³íôîðìàòèêà, àâ³àö³ÿ, ìî-
ëîä³æíà äèïëîìàò³ÿ,ãåíåòèêà,ì³ê-
ðîá³îëîã³ÿ,àðõåîëîã³ÿ,ñïåëåîëîã³ÿ,
õ³ì³ÿ òîùî.ª íàâ³òüÀâ³àö³éíî-êîñ-
ì³÷íèé öåíòð.Äóæå ïîòóæíî ïðàöþº
³íôîðìàö³éíî-òâîð÷å àãåíòñòâî
«ÞÍ-ÏÐÅÑ»,äå çàéìàþòüñÿ þí³ æóð-
íàë³ñòè, ðåäàêòîðè, ðàä³éíèêè, IT-
³øíèêè, òåëåâ³ç³éíèêè. Êîæåí â³ä-
ä³ë ³ ãóðòîê Ïàëàöó áåðå ó÷àñòü ó
Âñåóêðà¿íñüêèõ é Ì³æíàðîäíèõ ôåñ-
òèâàëÿõ-êîíêóðñàõ, çàâîéîâóþ÷è
âèñîê³ íàãîðîäè é â³äçíàêè.

«Ìîÿ Îëåíêà õî÷å ñêð³çü çàéìà-
òèñü. Îñü öüîãîð³÷ çàïèñàëèñÿ ùå

äî íîâèõ ãóðòê³â. Íàïðèêëàä, «Ñâ³ò
ïðèðîäè» é «Àâòîðñüêà ëÿëüêà». À
äî öüîãî âæå õîäèëè íà «Ôëàì³í-
ãî», «Á³ñåðíå ñÿéâî» é «Æèâîïèñ»,
— êàæå ²ðèíà Áåçðó÷êî, ìàìà âè-
õîâàíêè ÊÏÄÞ. Ñàìà æ ä³â÷èíêà
çàçíà÷àº: «Ï³øëà äî «Òâàðèííîãî
ñâ³òó», òîìó ùî ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ
òâàðèíè, ëþáëþ çà íèìè äîãëÿäà-
òè, à äî «Ëÿëüêè», áî çàõîïëþþñü
âèãîòîâëåííÿì ðå÷åé âëàñíîðó÷».

Êè¿âñüêèé ïàëàö ä³òåé òà þíàö-
òâà îòðèìàâ â³äçíàêó çà íàéâèùó
àêòèâí³ñòü ñåðåä çàêëàä³â ïîçà-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè â³ä Íàòàë³¿ Òàðà-
ñîâî¿, êóðàòîðà ïðîåêòó «Äîáðî ó
æìåí³». «Ð³ê Ïàëàö ïðàöþâàâ ÿê
âîëîíòåðñüêèé ïóíêò òà ïîêàçàâ
âèñîêó àêòèâí³ñòü. Çàãàëîì â Óêðà-
¿í³ çà 13 ì³ñÿö³â ä³ÿëüíîñò³ ïðîåê-
òó ç³áðàíî 68 òîíí ïëàñòèêó. Çà íèõ
îòðèìàíî 618 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ç íèõ
455 òèñÿ÷ âèä³ëåíî àäðåñíî 10 á³é-
öÿì íà ïðîòåçóâàííÿ òà ë³êóâàí-
íÿ. Çà ð³ê ä³ÿëüíîñò³ ïóíêòó â Ïà-
ëàö³ ç³áðàëè ïîíàä ï³âòîííè ïëàñ-
òèêó, ùî çàñâ³ä÷óº íåáàéäóæ³ñòü
âèõîâàíö³â òà ñï³âðîá³òíèê³â»,—çà-
óâàæèëà Íàòàë³ÿ Òàðàñîâà.

«Ïåäàãîãè Ïàëàöó çðîáèëè âñå
äëÿ òîãî, ùîá êîæíà äèòèíà çíàé-
øëà äëÿ ñåáå òó ñïðàâó, ÿêà ¿é íàé-
á³ëüøå äî âïîäîáè.Ïàëàö—öå öåíòð
ðîçâèòêó îáäàðîâàíèõ ä³òåé, òîìó
ç êîæíèì ðîêîì ìè ïðîâîäèìî äó-
æå áàãàòî çì³í, ïåðåõîäèìî íà íî-
â³, á³ëüø ñó÷àñí³ ðåéêè. Öüîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó â³äêðèâàºìî òðè
âåëèê³ íàïðÿìè: «Åêñòåì-ëàáîðà-
òîð³ÿ», ùî äóæå ö³êàâà ä³òÿì,äèòÿ-
÷à Àðò-ãàëåðåÿ, à òàêîæ — òåðèòî-
ð³ÿ â³ëüíîãî ïðîñòîðó «Ä³àëîã-êà-
ôå». Ïîñòóïîâî îíîâëþºìî é íà-
óêîâî-òåõí³÷íó áàçó Ïàëàöó, àäæå
â³í—ïåðøà ñõîäèíêà äî ìàéáóòíüî¿
ïðîôåñ³¿,äî ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ»,
— ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» äèðåê-
òîð Êè¿âñüêîãî ïàëàöó ä³òåé òà þíàö-
òâà Îêñàíà Äîáðîâîëüñüêà �

Óæå ïîíàä 80 ðîê³â Êè¿âñüêèé

ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà â³äêðè-

âàº ñâî¿ì âèõîâàíöÿì ñâ³ò ïðå-

êðàñíîãî,äîáðîãî,â³÷íîãî.Òî-

ìóé öüîãîð³÷íèé Äåíüâ³äêðèòèõ

äâåðåé,áåç ïåðåá³ëüøåííÿ,—

ñòàâ ðîäèííèì ñâÿòîì. Íèí³ ó

ÊÏÄÞ ä³º ïîíàä 600 ãóðòê³â

ð³çíîãî ñïðÿìóâàííÿ. Ïîíàä

10 òèñÿ÷ âèõîâàíö³â Ïàëàöó

â³êîì â³ä 5 äî 21 ðîêó ìàþòü

ìîæëèâ³ñòü îáðàòè ñâ³é îñî-

áèñòèé îñâ³òí³é ìàðøðóò ìàé-

æå ç äâîõñîòíàïðÿì³â íàâ÷àëü-

íî-âèõîâíî¿ ðîáîòè.

ßðîñëàâ ßÖÅÂÑÜÊÈÉ, ²ÒÀ «ÞÍ-ÏÐÅÑ»
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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Þíèì êèÿíàì ó Ïàëàö³ ïðîïîíóþòü òàê³ âèäè õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³ ÿê õîðåîãðàô³ÿ,
ñï³â, æèâîïèñ, ìóçèêà, òåàòð

Ó Äåíü â³äêðèòèõ â ÊÏÄÞ êîæåí îõî÷èé ì³ã óçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ òà åñòàôåòàõ,
³ãðàõ ³, íàéãîëîâí³øå, çàïèñàòèñü äî ñåêö³¿, ÿêà ñïîäîáàëàñü íàéá³ëüøå
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