
¹109 (4879) | â³âòîðîê | 11 æîâòíÿ 2016 ð.

íîâèíè

«ÏÎÏÐÈ íåâò³øí³ ïîãîäí³ óìî-
âè, Êè¿âñüêèé ìàðàôîí òàêè â³ä-
áóâñÿ. ß äÿêóþ âñ³ì ñì³ëèâèì
ó÷àñíèêàì, ÿê³ íå çëÿêàëèñÿ âè-
éòè íà ñòàðò ö³º¿ íåä³ë³ òà ï³ä-
òâåðäèëè, ùî Êè¿â — öå ñïîðòèâ-
íå ì³ñòî!» — ïîä³ëèâñÿ ï³ñëÿ çà-
õîäó Äìèòðî ×åðí³öüêèé, çà-
ñíîâíèê Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîä-
íîãî ìàðàôîíó.

Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðî-
êîì çàãàëüíèé ïðèçîâèé ôîíä ñó-
ïåðçàá³ãó âèð³ñ ó äâà ðàçè ³ ñêëàâ
78 000 ãðí. Êîæåí ó÷àñíèê äèñ-
òàíö³é 21 êì òà 42 êì îòðèìàâ íà
ô³í³ø³ ìåäàëü.

Ó ïðîãðàì³ çàõîäó áóëî 5 ñòàð-
ò³â íà ð³çíèõ äèñòàíö³ÿõ. Äëÿ äî-
ðîñëèõ: â³ä 2 äî 42,195 êì. À ñïå-
ö³àëüíî äëÿ ä³òåé áóëè ïåðåäáà-

÷åí³ òðè äèñòàíö³¿: 100 ì, 500 ì,
1000 ì.

Íàéçàïåêë³øà áîðîòüáà öüîãî
äíÿ ðîçãîðíóëàñÿ ì³æ ìàðàôîí-
öÿìè Àðòåìîì Ï³ääóáíèì òà ïà-
ðàë³ìï³éöåì Îëåãîì Ëåùèøè-
íèì. Íà 34-ìó ê³ëîìåòð³ Àðòåì
íàçäîãíàâ ë³äèðóþ÷îãî íà òîé ìî-
ìåíò Ëåùèøèíà ³ ñ³â éîìó íà
«õâ³ñò», øóêàþ÷è ìîæëèâîñò³ äëÿ
ïðîðèâó, ³ çà äåê³ëüêà ê³ëîìåòð³â
äî ô³í³øó îäíà ç òàêèõ ñïðîá
óâ³í÷àëàñÿ óñï³õîì. Àëå íà âèõî-
ä³ íà âèð³øàëüíó ïðÿìó (á³ëÿ Áåñ-
ñàðàáñüêîãî ðèíêó) Îëåã Ëåùè-
øèí ïîâåðíóâ ñîá³ ë³äåðñòâî ³
âïåâíåíî ô³í³øóâàâ ïåðøèì ç ÷à-
ñîì 2 ãîä. 31 õâ. 10 ñåê. Àðòåì Ï³ä-
äóáíèé ó ï³äñóìêó ç â³äñòàâàí-
íÿì ó 9 ñåêóíä áóâ äðóãèì. Òðå-
ò³é ÷àñ ïîêàçàâ ìèíóëîð³÷íèé ïå-
ðåìîæåöü òóðí³ðó ªâãåí Ãëèâà.

Óæ³íîê íà ìàðàôîíñüê³é äèñòàí-
ö³¿ ïåðøîþ ô³í³øóâàëà Þë³ÿ Áàé-
ðàìîâà, ùî íà 3 õâèëèíè îá³éøëà

Îëåíó Ôåäîðîâó. Òðåòüîþ çàâåð-
øèëà çìàãàííÿ Îëüãà Äîí÷åíêî.

Âçÿâ ó÷àñòü ó çàõîä³ ³ ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, ÿêèé âèéøîâ
íà ñòàðò áëàãîä³éíîãî çàá³ãó â 
2 êì. Ìåð Êèºâà çàóâàæèâ, ùî ìà-
ðàôîíö³ íå ïðîñòî á³ãëè ³ ïðîïà-
ãóâàëè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, à é
çìîãëè ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðîá-
ëåì ëþäåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü íàøî¿
äîïîìîãè.

«ß ðàäèé, ùî Êè¿â ñòàº ïî-
ñïðàâæíüîìó ñïîðòèâíèì ì³ñòîì.
Äóæå äîáðå, ùî çíà÷íà ê³ëüê³ñòü
ëþäåé âèéøëà íà ìàðàôîíñüêó
äèñòàíö³þ ³ äîëó÷èëàñÿ äî áëàãî-
ä³éíîãî çàá³ãó. ß áàæàþ âñ³ì ãàð-
íîãî íàñòðîþ ³ ïåðåìîãè»,— ñêà-
çàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Êîøòè â³ä ðåºñòðàö³¿ íà áëà-
ãîä³éíèé çàá³ã «Çä³éñíè ìð³þ»
äîâæèíîþ â 2 êì áóäå íàïðàâëå-
íî íà ë³êóâàííÿ Ñîô³¿ Æèë³íî¿.
Ä³â÷èíêà âæå ïåðåíåñëà 30 îïå-
ðàö³é ³ ïîòðåáóº ùå äåê³ëüêîõ �

Ìàðàôîíñüêèé á³ã
ó íàéñïîðòèâí³ø³é ñòîëèö³
� Öüîãîð³÷ á³ëüøå 6600 ó÷àñíèê³â âçÿëî ó÷àñòü ó «Wizz Air Kyiv City Marathon 2016»
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Äî Äíÿ çàõèñíèêà
Óêðà¿íè ïîíàä 20 òèñÿ÷
êèÿí îòðèìàþòü
îäíîðàçîâó àäðåñíó
ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó

Ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ çàõèñíè-

êà Óêðà¿íè ó 2016 ðîö³ îêðåì³ êàòå-

ãîð³¿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ

íàñåëåííÿ ñòîëèö³, ó òîìó ÷èñë³ âíóò-

ð³øíüîïåðåì³ùåí³ îñîáè, ÿê³ ïåðå-

áóâàþòü íà îáë³êó òà ôàêòè÷íî ïðî-

æèâàþòü â ì³ñò³ Êèºâ³, îòðèìàþòü

îäíîðàçîâó àäðåñíó ñîö³àëüíó ìà-

òåð³àëüíó äîïîìîãó. Â³äïîâ³äíå ðîç-

ïîðÿäæåííÿ (https://kievcity. gov.

ua/news/42838. html) ï³äïèñàâ Êè-

¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷-

êî. Îòæå, ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó íà-

äàäóòü 20 426 êèÿíàì.

Âèïëàòè çä³éñíþâàòèìóòüñÿ çà

ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñü-

êîþ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìîþ «Òóðáîòà.Íà-

çóñòð³÷ êèÿíàì íà 2016-2018 ðîêè».

Òàê, â ö³ëîìó ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó

ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì êèÿíàì áó-

äå âèïëà÷åíî 15 268 òèñ. ãðí.

Äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 750 ãðí îòðè-

ìàþòü:

- êèÿíè, ÷ëåíè ñ³ìåé îñ³á, ÿê³ çà-

ãèíóëè àáî ïîìåðëè âíàñë³äîê ïî-

ðàíåíü, êàë³öòâà, êîíòóç³é ÷è ³íøèõ

óøêîäæåíü çäîðîâ’ÿ, îäåðæàíèõ ï³ä

÷àñ ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàä-

ñüêîãî ïðîòåñòó â Óêðà¿í³ ç 21 ëèñ-

òîïàäà 2013 ðîêó äî 21 ëþòîãî 2014

ðîêó çà ºâðî³íòåãðàö³þ òà ïðîòè ðå-

æèìó ßíóêîâè÷à, ÿêèì ïîñìåðòíî

ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè çà

ãðîìàäÿíñüêó ìóæí³ñòü, ïàòð³îòèçì,

ãåðî¿÷íå â³äñòîþâàííÿ êîíñòèòóö³é-

íèõ çàñàä äåìîêðàò³¿, ïðàâ ³ ñâîáîä

ëþäèíè,ñàìîâ³ääàíå ñëóæ³ííÿ óêðà-

¿íñüêîìó íàðîäîâ³, âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ

Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³;

-íåïîâíîë³òí³ ä³òè â³êîì äî 18 ðî-

ê³â, ñìåðòü áàòüê³â-êèÿí ÿêèõ ïîâ’ÿ-

çàíà ç ó÷àñòþ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðî-

ìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ó

ïåð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó äî

21 ëþòîãî 2014 ðîêó;

- êèÿíè, ÿê³ îòðèìàëè òÿæê³ ò³ëåñ-

í³ óøêîäæåííÿ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó ìà-

ñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñ-

òó, ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñ-

òîïàäà 2013 ðîêó äî 21 ëþòîãî 2014

ðîêó;

- êèÿíè-ó÷àñíèêè àíòèòåðîðèñ-

òè÷íî¿ îïåðàö³¿.

Äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 500 ãðí îò-

ðèìàþòü êèÿíè, ÷ëåíè ñ³ìåé îñ³á, ÿê³

çàãèíóëè (ïðîïàëè áåç â³ñò³) àáî

ïîìåðëè âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîí-

òóç³¿ ÷è êàë³öòâà, îäåðæàíèõ ï³ä

÷àñ áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ â ÀÒÎ,

çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ òà ÷ëå-

íè ñ³ìåé êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè (ïðî-

ïàëè áåç â³ñò³) àáî ïîìåðëè âíà-

ñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ ÷è êà-

ë³öòâà, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ áåçïî-

ñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷-

í³é îïåðàö³¿ àáî çàáåçïå÷åíí³ ¿¿

ïðîâåäåííÿ.

Îñîáè,êîòð³ îäíî÷àñíî íàëåæàòü

äî äåê³ëüêîõ êàòåãîð³é, îòðèìàþòü

îäíó âèïëàòó ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³.

Âçÿâ ó÷àñòü ó ìàðàôîí³ ³ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, ÿêèé âèéøîâ íà ñòàðò áëàãîä³éíîãî çàá³ãó «Çä³éñíè ìð³þ». Äî ñëîâà, êîøòè â³ä ðåºñòðàö³¿ íà ó÷àñòü â ö³é àêö³¿ íàïðàâëÿòü
íà ë³êóâàííÿ Ñîô³éêè Æèë³íî¿,ÿêà âæå ïåðåíåñëà 30 îïåðàö³é ³ ïîòðåáóº ùå äåê³ëüêîõ

Ìèíóëî¿ íåä³ë³ ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè â³äáóâñÿ 7-é Êè-
¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ìàðàôîí — «Wizz Air Kyiv
City Marathon 2016». Àí³ äîù ç³ øêâàëüíèì â³ò-
ðîì, ùî ÷àñîì ïåðåòâîðþâàâñÿ íà çëèâó, àí³ ïðî-
õîëîäíà ïîãîäà íå ñòàëè íà çàâàä³ íàéìàñøòàáí³-
ø³é á³ãîâ³é ïîä³¿ ðîêó. Á³ëüøå 6600 ñïîðòñìåí³â
òà ëþáèòåë³â ç 50 êðà¿í ñâ³òó âèéøëè ó íåä³ëþ íà
ñòàðòè ñâî¿õ äèñòàíö³é.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61 «Ïðî áþäæåò

ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê» òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ïóíêò³ 1:

1.1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 öèôðè «30 608 267,47»,

«28 297 386,77» çàì³íèòè öèôðàìè «32 338 103,47»,

«30 027 222,77» â³äïîâ³äíî.

1.1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 öèôðè «30 950 381,92»,

«23 126 812,64», «7 823 569,28» çàì³íèòè öèôðà-

ìè «31 064 964,92», «23 207 680,64», «7 857 284,28»

â³äïîâ³äíî.

1.1.3. Ó ï³äïóíêò³ 1.4 öèôðè «340 614,45», 

«5 170 574,13» çàì³íèòè öèôðàìè «1 274 638,55»,

«6 819 542,13» â³äïîâ³äíî.

1.1.4. Ó ï³äïóíêò³ 1.5 öèôðè «5 511 188,58» çà-

ì³íèòè öèôðàìè «5 544 903,58».

1.2. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè «23 126 812,64», 

«7 823 569,28» çàì³íèòè öèôðàìè «23 207 680,64»,

Про утворення організаційного комітету з питань підготовки та 
проведення у м. Києві пісенного конкурсу «Євробачення» в 2017 році

Розпорядження № 952 від 5 жовтня 2016 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто&герой Київ», «Про місцеве самоврядування

в Україні», з метою забезпечення належної організації та проведення у місті Києві пісенного конкурсу «Єв&
робачення» в 2017 році:

1. Óòâîðèòè îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò ç ïèòàíü

ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ó ì. Êèºâ³ ï³ñåííîãî

êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â 2017 ðîö³ òà çàòâåð-

äèòè éîãî ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Îðãàí³çàö³éíîìó êîì³òåòó, óòâîðåíîìó â³ä-

ïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà-

áåçïå÷èòè êîîðäèíàö³þ çàõîä³â ñåêðåòàð³àòó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, óñ-

òàíîâ òà îðãàí³çàö³é âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ðîç-

òàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, ç ï³äãîòîâ-

êè òà ïðîâåäåííÿ ó ì. Êèºâ³ ï³ñåííîãî êîíêóðñó

«ªâðîáà÷åííÿ» â 2017 ðîö³.

3. Âèçíà÷èòè, ùî óïðàâë³ííÿ òóðèçìó Äå-

ïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) º â³äïîâ³äàëü-

íèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì, ùî çàáåçïå÷óº

ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó, óòâîðå-

íîãî â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова
В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî ãîëîâè

05.10.2016 ¹ 952

Персональний склад організаційного комітету з питань підготовки та про&
ведення у м. Києві пісенного конкурсу «Євробачення» в 2017 році

ÊËÈ×ÊÎ Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ãîëîâà îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó

ÏË²Ñ Ãåííàä³é Âîëîäèìèðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó

ÐÅÇÍ²ÊÎÂ Îëåêñ³é Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
çàñòóïíèê ãîëîâè îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó

ÑÒÀÐÎÑÒÅÍÊÎ Ãàííà Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
çàñòóïíèê ãîëîâè îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó

ÌÀÒÂªªÂ Ëåîí³ä Àíäð³éîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ – íà÷àëüíèê â³ää³ëó
îðãàí³çàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ óïðàâë³ííÿ òóðèçìó
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó

Á²ËÎÖÅÐÊÎÂÅÖÜ Äìèòðî
Îëåêñàíäðîâè÷

ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè (çà çãîäîþ)

ÁÎÍÄÀÐ Ãàííà Â'ÿ÷åñëàâ³âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè, êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ Âîëîäèìèð
Âîëîäèìèðîâè÷

êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÃÀÐßÃÀ Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷ ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

ÃÎËÎÒÀ Òàðàñ Àíàòîë³éîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â àïàðàòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ Íàòàë³ÿ Îëåêñ³¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðåêëàìè Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÊÎÌÀÐÎÂ Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

ÌÓÕÀ Â³êòîð³ÿ Â’ÿ÷åñëàâ³âíà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè (çà çãîäîþ)

ÎÊÎÏÍÈÉ Îëåêñ³é Þð³éîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ'ÿçêó òà
ðåêëàìè (çà çãîäîþ)

ÎÍÎÔÐ²É×ÓÊ Ïåòðî Âàñèëüîâè÷ ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

ÏÅÒÐÎÂÅÖÜ Îëåã Ôåäîðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ÏÎÏÎÂÀ Ä³àíà Îëåã³âíà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

ÏÐÎÊÎÏ²Â Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè

ÐÅÏ²Ê Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

ÐÎÌÀÍÎÂÀ Â³êòîð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà ïðåäñòàâíèê Íàö³îíàëüíî¿ òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè (çà
çãîäîþ)

ÐßÁ²Ê²Í Ïàâëî Áîðèñîâè÷ ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè (çà çãîäîþ)

ÑÀÃÀÉÄÀÊ ²ëëÿ Âàäèìîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÑÂÈÑÒÓÍÎÂ Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷ â.î. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÑÒÀÑÞÊ Ìèõàéëî Àíàòîë³éîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè
áåçïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (çà
çãîäîþ)

ÑÒÐÀÍÍ²ÊÎÂ Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó (çà çãîäîþ)

ÒÀÐÀÍÅÍÊÎ Àíòîí Ïàâëîâè÷ Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ òóðèçìó Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÒÊÀ×ÅÍÊÎ Àíàòîë³é Â³êòîðîâè÷ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð TOB «Ì³æíàðîäíèé âèñòàâêîâèé
öåíòð» (çà çãîäîþ)

ÒÊÀ×ÓÊ Ðîìàí Ñòàí³ñëàâîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ
òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

ÒÓÐ×ÀÊ Äìèòðî Âàñèëüîâè÷ â.î. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

Ô²ÙÓÊ Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà
çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

ÕÀÐÅÁ²Í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíî¿
òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

ÕÎÍÄÀ Ìàðèíà Ïåòð³âíà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

ÊÐÈÙÅÍÊÎ Àíäð³é ªâãåíîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè – íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ (çà
çãîäîþ)

ÊÓßÂÑÜÊÈÉ Îëåã Þð³éîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç
ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ
ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÌÀÉÇÅËÜ Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÌÀÐÒÈÍ×ÓÊ Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

ÌÈÐÎØÍ²×ÅÍÊÎ Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ ðàäíèê çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

ÌÎÍÄÐÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Âàëåíòèí
Ìèêîëàéîâè÷

ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва 

на 2016 рік»
Рішення Київської міської ради № 178/1182 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.09.2016 № 932 «Про схвален&
ня проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 груд&
ня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», Київська міська рада
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«7 857 284,28» â³äïîâ³äíî.

1.3. Äîïîâíèòè ïóíêò 22 ð³øåííÿ íîâèì ï³ä-

ïóíêòîì 22.7 òàêîãî çì³ñòó:

«22.7. Çä³éñíèòè àíóëþâàííÿ îáë³ãàö³é âíóò-

ð³øíüî¿ ì³ñöåâî¿ ïîçèêè ñåð³¿ G Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ó ñóì³ 1 915 253,0 òèñ. ãðí».

1.4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ íîâèì ïóíêòîì 29 òà-

êîãî çì³ñòó:

«29. Óñòàíîâèòè, ùî çà êîäîì ôóíêö³îíàëü-

íî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â 100103 «Äîòàö³ÿ æèò-

ëîâî-êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâó»:

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ â ñóì³ 4073,3 òèñ ãðí,

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ â ñóì³ 7110,9 òèñ ãðí,

Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ â ñóì³ 7063,5 òèñ ãðí,

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ â ñóì³ 7160,2 òèñ ãðí,

Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-

ì³í³ñòðàö³ÿ â ñóì³ 5485,9 òèñ ãðí,

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-

ì³í³ñòðàö³ÿ â ñóì³ 3352,5 òèñ ãðí,

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ â ñóì³ 4210,8 òèñ ãðí,

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íà àäì³í³ñòðàö³ÿ â ñóì³ 8084,9 òèñ ãðí,

Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íà àäì³í³ñòðàö³ÿ â ñóì³ 5070,7 òèñ ãðí,

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íà àäì³í³ñòðàö³ÿ â ñóì³ 3617,3 òèñ ãðí

çä³éñíþþòü âèäàòêè ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ïîñò³é-

íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèò-

ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-

åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 29-32 ââàæàòè ïóíêòà-

ìè 30-33 â³äïîâ³äíî.

2. Âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿ äîäàòêè 1, 1.1,

2, 3 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22

ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà

Êèºâà íà 2016 ð³ê», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 28 Áþäæåòíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» ó äåñÿòèäåí-

íèé òåðì³í ç äíÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова 
В. Кличко 

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³-

ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðè-

ìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó

òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³

ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî ïî÷àò-

êó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè

â³ä 04.02.2014 ¹ 6/10152 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà

Êèºâà íà 2014 ð³ê».

4. Âèêîíóâàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 06.06.2012 ¹ 7314/0/18-3/19/1-12, Ì³-

í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä 03.10.2011

¹ 247/22/51-11 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-

Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «СТРІЖ&ІНВЕСТ» для будівництва, експлуатації

та обслуговування готельно&офісного комплексу 
з вбудованими приміщеннями для торгівлі, громадського 

харчування та паркінгом на вул. Жилянській, 47 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 103/103 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, законів України «Про Державний земельний ка&

дастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó îö³í-

êó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:081:0032) íà âóë. Æèëÿíñüê³é,

47 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

ðîçì³ð³ 785596,00 ãðí (ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü

òèñÿ÷ ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³-

éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñ-

íîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

10.12.2013).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒÐ²Æ-²ÍÂÅÑÒ» çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:72:081:0032) ïëîùåþ

0,0177 ãà çà 785596,00 ãðí (ñ³ìñîò â³ñ³ìäå-

ñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü ãðè-

âåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîì-

ïëåêñó ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè äëÿ òîð-

ã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïàðê³íãîì

íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 47 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒÐ²Æ-²ÍÂÅÑÒ»

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 47 ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì

äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòó-

âàòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í íåîáõ³äí³ ìàòåð³-

àëè äëÿ îôîðìëåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäà-

æó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:081:0032) ïëîùåþ 0,0177 ãà

íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 47 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ

öèì ð³øåííÿì.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÑÒÐ²Æ-²ÍÂÅÑÒ»:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãîâ³ð

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè âñòàíîâèòè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿

ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ ï³ñëÿ íîòàð³àëüíîãî ïî-

ñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè òà çà óìîâè ñïëàòè ïîêóïöåì ïîâíî¿ ö³-

íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ ïåí³ (ó ðàç³ íàÿâ-

íîñò³) â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, çàòâåðäæå-

íèõ öèì ð³øåííÿì.

8. Ïîïåðåäèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒÐ²Æ-²ÍÂÅÑÒ», ùî ïðàâî âëàñ-

íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 04.09.2014 ð. ¹ 103/103

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю «СТРІЖ&ІНВЕСТ» 

земельної ділянки на вул. Жилянській, 47 у Голосіївському районі м. Києва

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 27.09.2012 ¹ 05-9059.

5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ

ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì â³ä-

êðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü

â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

7. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòè-

òè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³ 174063,79 ãðí

(ñòî ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ø³ñòäåñÿò òðè ãðèâí³

79 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó

¹ 3 â³ä 12.04.2012, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì

äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

ñóì³ 611532,21 ãðí (ø³ñòñîò îäèíàäöÿòü òèñÿ÷

ï’ÿòñîò òðèäöÿòü äâ³ ãðèâí³ 21 êîï³éêà) ñïëà÷óº-

òüñÿ ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³-

àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

8. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî çà êîæíèé äåíü ïðî-

ñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³

0,5 â³äñîòêà (íóëü ö³ëèõ ï’ÿòü äåñÿòèõ â³äñîòêà)

â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó (ãðîøîâîãî

çîáîâ’ÿçàííÿ), à ïåíÿ çà ïðîñòðî÷åííÿ âèêî-

íàííÿ ïîêóïöåì ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ çà äî-

ãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ï³äëÿãàº ñïëàò³ ³ íà-

ðàõîâóºòüñÿ äî ïîâíîãî ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ

ïîêóïöåì òàêîãî ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ, àëå

íå á³ëüøå äâîõ ðîê³â.

Заступник міського голови –
секретар Київради

О. Резніков

Про продаж земельної ділянки громадянину Дегтяру Андрію
Геннадійовичу для експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку у пров. Несторівському, 8 (літ. А) 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 102/102 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статей 9, 110, 111, 120, 127, 128 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про

оренду землі», законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від
22.04.2009 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбан&
ня земельної ділянки державної та комунальної власності», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó îö³í-

êó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:155:0007) ó ïðîâ. Íåñòîð³âñüêî-

ìó, 8 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

ðîçì³ð³ 2099646,00 ãðí (äâà ì³ëüéîíè äåâ’ÿíîñ-

òî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ñîðîê ø³ñòü ãðèâåíü

00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³í-

êè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 06.11.2013).

3. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíèíó Äåãòÿðó Àíäð³þ Ãåí-

íàä³éîâè÷ó çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:155:0007) ïëî-

ùåþ 0,0520 ãà çà 2099646,00 ãðí (äâà ì³ëüéîíè

äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ñîðîê ø³ñòü

ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ó ïðîâ.

Íåñòîð³âñüêîìó, 8 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ ª-1213).

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿíèíó

Äåãòÿðó Àíäð³þ Ãåííàä³éîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó ïðîâ. Íåñòîð³âñüêîìó, 8 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî

öüîãî ð³øåííÿ.

5. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Ï³äãîòóâàòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í íåîá-

õ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ îôîðìëåííÿ äîãîâîðó êó-

ï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:91:155:0007) ïëîùåþ 0,0520 ãà

ó ïðîâ. Íåñòîð³âñüêîìó, 8 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âè-

çíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5.2. Âæèòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó çàõîäè ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ îá-

òÿæåíü ïðàâà âëàñíîñò³ ïîêóïöÿ íà çåìåëüíó

ä³ëÿíêó, ÿê³ ï³äëÿãàþòü âñòàíîâëåííþ äîãîâî-

ðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïî-

â³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ öèì ð³-

øåííÿì.

6. Ãðîìàäÿíèíó Äåãòÿðó Àíäð³þ Ãåííàä³éîâè÷ó:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãîâ³ð

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç óðàõóâàííÿì îáòÿæåíü ïðà-

âà âëàñíîñò³ ïîêóïöÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âñòà-

íîâëåíèõ äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, çàòâåð-

äæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

7. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè âñòàíîâèòè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ ï³ñëÿ íî-

òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-

äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çà óìîâè äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ îáòÿæåíü ïðàâà âëàñíîñò³ ïîêóïöÿ

íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (çàáîðîíà íà ïðîäàæ àáî ³í-

øå â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà/àáî ³íøî-

ãî ðå÷îâîãî ïðàâà íà íå¿ äî ïîâíîãî ðîçðàõóí-

êó çà íå¿), ñïëàòè ïîêóïöåì 50 â³äñîòê³â ÷àñòè-

íè ïëàòåæó çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà ïåí³ (ó ðàç³

íàÿâíîñò³) â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, çàòâåð-

äæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

8. Ïîïåðåäèòè ãðîìàäÿíèíà Äåãòÿðà Àíäð³ÿ

Ãåííàä³éîâè÷à, ùî:

8.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïå-

ðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 7 öüîãî ð³øåííÿ, òà çä³é-

ñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îáòÿæåíü öüîãî ïðà-

âà, âñòàíîâëåíîãî äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó,

çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

8.2. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìî-

æå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.11.2009 ¹ 91-6-

00872 (ëèñò-çãîäà â³ä 20.03.2012 ¹ 635), óêëà-

äåíèé ì³æ ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì

òðåñòîì «Êè¿âì³ñüêáóä-1» ³ìåí³ Ì. Ï. Çàãîðîä-

íüîãî òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ íà ï³äñòà-

â³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.09.2008

¹ 275/275.

10. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè â óñòàíîâ-

ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çàõîäè ùîäî

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðèïèíåííÿ ïðàâà îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà äîãîâîðîì îðåíäè, çà-

çíà÷åíèì ó ïóíêò³ 9 öüîãî ð³øåííÿ.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 04.09.2014 ð. ¹ 102/102

УМОВИ 
продажу громадянину Дегтяру Андрію Геннадійовичу земельної ділянки 

у пров. Несторівському, 8 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва
1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³-

ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàí-
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íÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñ-

ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,

ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³

çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ïîïåðåäíüîãî îáñòå-

æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 07.06.2006 ¹ 70-11)

òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 04.02.2014

¹ 6/10152 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2014

ð³ê».

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 06.06.2012 ¹ 7315/0/18-3/19-12 òà Ì³-

í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä 06.11.2012

¹ 710/22/61-12.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëà-

òèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³ 492 503,99 ãðí

(÷îòèðèñòà äåâ’ÿíîñòî äâ³ òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò òðè

ãðèâí³ 99 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî äî-

ãîâîðó ¹ 7 â³ä. 13.09.2012. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 1 607 142,01 ãðí (îäèí

ì³ëüéîí ø³ñòñîò ñ³ì òèñÿ÷ ñòî ñîðîê äâ³ ãðèâí³

01 êîï³éêà) ñïëà÷óºòüñÿ ó òàêîìó ïîðÿäêó:

– ïðîòÿãîì 15 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ íî-

òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-

äàæó – 50 â³äñîòê³â ÷àñòèíè ïëàòåæó, ùî çàðà-

õîâóºòüñÿ äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó, ùî â ðîçðà-

õóíêó ñòàíîâèòü 803 571,01 ãðí (â³ñ³ìñîò òðè òè-

ñÿ÷³ ï’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 01 êîï³éêà). Ðåø-

òà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 803 571,00 ãðí

(â³ñ³ìñîò òðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò îäíà ãðèâ-

íÿ 00 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿ-

ãîì îäíîãî ðîêó ð³âíèìè ÷àñòèíàìè ç íàñòóï-

íîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ì³ñÿöåì, â ÿêîìó

çä³éñíåíî ïåðøèé ïëàò³æ, àëå íå ï³çí³øå í³æ äî

25 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ.

7. Ðîçì³ð ïëàòåæó âèçíà÷àºòüñÿ ³ç âðàõóâàí-

íÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿, âñòàíîâëåíîãî Äåðæàâ-

íîþ ñëóæáîþ ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè çà ïåð³îä ç ì³-

ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà òèì, â ÿêîìó âíåñåíî ïåð-

øèé ïëàò³æ, ïî ì³ñÿöü, ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ âíå-

ñåííÿ ïëàòåæó. Ïðè öüîìó äîãîâîðîì êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî

ÿêùî ó áóäü-ÿêîìó ì³ñÿö³ ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ ñòàíî-

âèòü ìåíøå 100 â³äñîòê³â, òî ï³ä ÷àñ âèçíà÷åí-

íÿ ðîçì³ðó ïëàòåæó â³í âðàõîâóºòüñÿ çà òàêèé

ì³ñÿöü íà ð³âí³ 100 â³äñîòê³â.

8. Ïîêóïåöü ìàº ïðàâî äîñòðîêîâî ñïëàòèòè

ðåøòó (çàëèøîê) âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ï³ñëÿ âíåñåííÿ ïåðøîãî àáî ÷åðãîâîãî ïëàòåæó.

Ó ðàç³ äîñòðîêîâî¿ ñïëàòè çîáîâ’ÿçàíü ïî äî-

ãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó íàðàõóâàííÿ ³íäåêñó ³í-

ôëÿö³¿ ïðèïèíÿºòüñÿ, à îñòàíí³é ïëàò³æ áóäå âè-

çíà÷àòèñÿ ç óðàõóâàííÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà ïå-

ð³îä ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàâ ï³ñëÿ ñïëàòè ïåðøîãî

âíåñêó, ïî ì³ñÿöü, ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ âíåñåí-

íÿ îñòàííüîãî (äîñòðîêîâîãî) ïëàòåæó.

9. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî çà êîæíèé äåíü ïðî-

ñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ñïëà÷óºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³

0,5 â³äñîòêà (íóëü ö³ëèõ ï’ÿòü äåñÿòèõ â³äñîòêà)

â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó (ãðîøîâîãî

çîáîâ’ÿçàííÿ), à ïåíÿ çà ïðîñòðî÷åííÿ âèêî-

íàííÿ ïîêóïöåì ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ çà äî-

ãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ï³äëÿãàº ñïëàò³ ³ íà-

ðàõîâóºòüñÿ äî ïîâíîãî ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ

ïîêóïöåì òàêîãî ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ, àëå

íå á³ëüøå äâîõ ðîê³â.

10. Ïðè ïðîñòðî÷åíí³ ïîãàøåííÿ ïëàòåæó íà

äâà ì³ñÿö³, ïî÷èíàþ÷è ç 25 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, â ÿêî-

ìó çä³éñíþâàâñÿ ïåðøèé àáî ÷åðãîâèé ïëàò³æ,

ðîçñòðî÷åííÿ ïëàòåæó çà ïðèäáàííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïðèïèíÿºòüñÿ. Â òàêîìó ðàç³ ïðîòÿ-

ãîì íàñòóïíîãî äíÿ ç ìîìåíòó ïðèïèíåííÿ ðîç-

ñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ïîêóïåöü çîáîâ’ÿçàíèé ñïëà-

òèòè ðåøòó (çàëèøîê) âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè.

11. Ó äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè âñòàíîâèòè îáòÿæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³

ïîêóïöÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó øëÿõîì íàêëàäåí-

íÿ çàáîðîíè íà ðîçïîðÿäæåííÿ çåìåëüíîþ ä³-

ëÿíêîþ, â òîìó ÷èñë³ ïðîäàæ àáî ³íøå â³ä÷óæåí-

íÿ ïîêóïöåì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà/àáî ³íøèõ ðå-

÷îâèõ ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî ïîâíîãî ðîç-

ðàõóíêó çà íå¿ çã³äíî ç óìîâàìè äîãîâîðó êóï³â-

ë³-ïðîäàæó, çîêðåìà çàáîðîíèòè:

– óêëàäàòè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó, ì³íè,

äàðóâàííÿ àáî ³íøîãî â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, à òàêîæ ïåðåäàâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó â

çàñòàâó (³ïîòåêó) òà äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó þðè-

äè÷íèõ îñ³á;

– ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ¿¿ îá’ºäíàííÿ

ç ³íøèìè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè;

– ó ðàç³ ïåðåäà÷³ ïîêóïöåì çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â îðåíäó íàäàâàòè çãîäó îðåíäàðÿì íà çà-

ñòàâó (³ïîòåêó) ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, à òàêîæ íà ïåðåäà÷ó (âíåñåííÿ) ïðàâà îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó

þðèäè÷íèõ îñ³á;

– óêëàäàòè äîãîâîðè ñóïåðô³ö³þ òà â÷èíÿòè

áóäü-ÿê³ ³íø³ ä³¿ òà ïðàâî÷èíè, ÿê³ ìîæóòü ñïðè-

÷èíèòè àáî ïîâ’ÿçàí³ ó ìàéáóòíüîìó ç ïåðåõî-

äîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî ³í-

øèõ îñ³á.

Заступник міського голови –
секретар Київради

О. Резніков

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Швидкій Наталії Василівні 
на вул. Березневій, 20&а у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 212/212 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянці Швидкій Наталії Василівні на вул. Березневій, 20&а 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. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Øâèäê³é Íàòàë³¿ Âàñèë³âí³ íà 

âóë. Áåðåçíåâ³é, 20-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20508).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про передачу громадянину Телішевському 
Павлу Вікторовичу у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Обухівській, 85/6 у Святошинському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 242/242 від 18 вересня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó

Òåë³øåâñüêîìó Ïàâëó Â³êòîðîâè÷ó äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Îáóõ³âñüê³é, 85/6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

¹ À-18343).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òåë³øåâñüêîìó

Ïàâëó Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0436 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:75:129:0085) äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 

âóë. Îáóõ³âñüê³é, 85/6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òåë³øåâñüêîìó Ïàâëó Â³êòî-

ðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà âè-

êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 29.10.2010

¹ 19-12108, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 10.11.2010 ¹ 05-08/149 òà Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³

â³ä 30.05.2013 ¹ 1755.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину Ярощуку

Олександру Ігоровичу у 4&му пров. Івана Франка, 34 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 211/211 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки громадянину Ярощуку Олександру Ігоровичу у 4&му пров. Івана Франка, 34 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. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó ßðîùóêó Îëåêñàíäðó ²ãîðîâè÷ó ó

4-ìó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 34 ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-19570).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про передачу Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації земельної ділянки 

для будівництва житлових будинків з об’єктами 
соціально&побутового призначення на вул. Леніна, 47 – 59 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 262/262 від 23 вересня 2014 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від&
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äàðíèöüê³é ðàéîí-

í³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ áó-

ä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³-

àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ëåí³íà,

47 – 59 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01013-000109675-014

â³ä 07.11.2013, ñïðàâà ¹ Ä-6863).

2. Ïåðåäàòè Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-

äó íà 2 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 0,9600 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:221:0002) äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-

ëîâèõ áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ëåí³íà, 47 – 59 ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
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Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêî-

íîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâî-

ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

03.04.2013 ¹ 4054/0/12/19-13, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 28.08.2013

¹ 3052.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñ-

òè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáó-

äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«ПРОФСТАЛЬ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративно&виробничих будівель 
на вул. Радистів, 64&а у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 261/261 від 23 вересня 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що&

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÐÎÔÑÒÀËÜ» äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-

âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü íà âóë. Ðàäèñò³â, 64-à ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü – çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-

êó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ,

ñïðàâà ¹ À-8229, çàÿâà ÄÖ â³ä 08.08.2013

¹ 01005-000097305-014).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÏÐÎÔÑÒÀËÜ», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåí-

äó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,9749 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:039:0125)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-

òèâíî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü íà âóë. Ðàäèñò³â,

64-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-

íîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä

08.11.2000, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä

10.11.2000).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÏÐÎÔÑÒÀËÜ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.04.2005

¹ 19-3033, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæêîìçå-

ìó ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 29.05.2012 ¹ 357.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянкам Сапацінській 
Інні Володимирівні, Захарко Ангеліні Володимирівні, 

Зінець Зінаїді Володимирівні земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Танкістів, 7 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 237/237 від 18 вересня 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. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Ñàïàö³íñüê³é ²íí³

Âîëîäèìèð³âí³, Çàõàðêî Àíãåë³í³ Âîëîäèìèð³â-

í³, Ç³íåöü Ç³íà¿ä³ Âîëîäèìèð³âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñò-

êîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0758

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:69:229:0012)

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Òàíê³ñò³â, 7 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

– ãðîìàäÿíö³ Ñàïàö³íñüê³é ²íí³ Âîëîäèìèð³â-

í³ – 1/3 â³ä 0,0758 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà

ñïàäùèíó çà çàêîíîì â³ä 11.10.2012 ¹ 2-864);

– ãðîìàäÿíö³ Çàõàðêî Àíãåë³í³ Âîëîäèìèð³â-

í³ – 1/3 â³ä 0,0758 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà

ñïàäùèíó çà çàêîíîì â³ä 11.10.2012 ¹ 2-868);

– ãðîìàäÿíö³ Ç³íåöü Ç³íà¿ä³ Âîëîäèìèð³âí³ –

1/3 â³ä 0,0758 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàä-

ùèíó çà çàêîíîì â³ä 11.10.2012 ¹ 2-860) (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9010).

2. Ãðîìàäÿíêàì Ñàïàö³íñüê³é ²íí³ Âîëîäèìè-

ð³âí³, Çàõàðêî Àíãåë³í³ Âîëîäèìèð³âí³, Ç³íåöü

Ç³íà¿ä³ Âîëîäèìèð³âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «ПЛЮС ФОРТЕ» 

для реконструкції та обслуговування торговельно&офісних 
приміщень на вул. Академіка Туполєва, 16 (літ. Б) 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 263/263 від 23 вересня 2014 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що&
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏËÞÑ ÔÎÐÒÅ» äëÿ

ðåêîíñòðóêö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-

îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëº-

âà, 16 (ë³ò. Á) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 18.11.2013 

¹ 01013-000110928-014, ñïðàâà Ä-6870).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÏËÞÑ ÔÎÐÒÅ», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåí-

äó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1116 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:024:0073)

äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëü-

íî-îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïî-

ëºâà, 16 (ë³ò. Á) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÏËÞÑ ÔÎÐÒÅ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

30.09.2013 ¹ 17400/0/12-1/27-13, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

11.11.2013 ¹ 4605.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішень Київської міської ради 
від 29.12.2011 № 1044/7280 «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок відкритому акціонерному товариству 

«Київ&Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового 
залізничного транспорту» на вул. Полярній, 12&а, 

на вул. Марка Вовчка до ст. Зеніт, на вул. Куренівській, 8, 
на вул. Резервній, на вул. Куренівській, на вул. Марка Вовчка 

та на вул. Новокостянтинівській в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації споруд та залізничних колій» 

та від 29.12.2011 № 1048/7284 «Про надання дозволу на розроб&
лення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок відкритому акціонерному товариству 
«Київ&Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового 
залізничного транспорту» від вул. Полярної до вул. Лугової 

та від вул. Полярної до ВАТ «ДБК № 4» в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації споруд та залізничних колій»

Рішення Київської міської ради № 249/249 від 23 вересня 2014 року
Розглянувши лист&звернення приватного акціонерного товариства «Київ&Дніпровське міжгалузеве під&

приємство промислового залізничного транспорту» від 09.04.2013 № 1415, керуючись Законами України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто&герой Київ», Земель&
ним кодексом України та враховуючи рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимча&
совий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної
власності в місті Києві», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 29.12.2011 ¹ 1044/7280 «Ïðî íàäàí-

íÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñò-

ðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä-

êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè¿â-Äí³ï-

ðîâñüêå ì³æãàëóçåâå ï³äïðèºìñòâî ïðîìèñëî-

âîãî çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó» íà âóë. Ïîëÿð-

í³é, 12-à, íà âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà äî ñò. Çåí³ò, íà

âóë. Êóðåí³âñüê³é, 8, íà âóë. Ðåçåðâí³é, íà âóë. Êó-

ðåí³âñüê³é, íà âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà òà íà âóë. Íî-

âîêîñòÿíòèí³âñüê³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä òà çàë³çíè÷-

íèõ êîë³é» òà â³ä 29.12.2011 ¹ 1048/7284 «Ïðî

íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-
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ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè¿â-Äí³ï-

ðîâñüêå ì³æãàëóçåâå ï³äïðèºìñòâî ïðîìèñëî-

âîãî çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó» â³ä âóë. Ïîëÿð-

íî¿ äî âóë. Ëóãîâî¿ òà â³ä âóë. Ïîëÿðíî¿ äî ÂÀÒ

«ÄÁÊ ¹ 4» â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä òà çàë³çíè÷íèõ êîë³é» òà äî-

äàòêà äî íèõ, à ñàìå:

— ñëîâà «â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

«Êè¿â-Äí³ïðîâñüêå ì³æãàëóçåâå ï³äïðèºì-

ñòâî ïðîìèñëîâîãî çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîð-

òó» ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè «ïðè-

âàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Êè¿â-Äí³ïðîâ-

ñüêå ì³æãàëóçåâå ï³äïðèºìñòâî ïðîìèñëî-

âîãî çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó» ó â³äïîâ³äíèõ

â³äì³íêàõ;

— ó ïðåàìáóë³ ð³øåíü öèôðè «124» âèêëþ-

÷èòè, ï³ñëÿ ñë³â «Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè»

äîäàòè ñëîâà «Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåí-

íÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè

ùîäî ðîçìåæóâàííÿ çåìåëü äåðæàâíî¿ òà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³»;

— ó ïóíêò³ 1 ð³øåíü ñëîâà òà öèôðè «äîâãî-

ñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â» çàì³íèòè ñëîâà-

ìè «(çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ»;

— ïóíêò 2 ð³øåíü âèêëþ÷èòè; ó çâ’ÿçêó ç öèì

ïóíêò 3 ââàæàòè ïóíêòîì 2;

— ó äîäàòêàõ äî ð³øåíü ñëîâà òà öèôðè «îðåí-

äà 5 ðîê³â» çàì³íèòè ñëîâàìè «ïîñò³éíå êîðèñ-

òóâàííÿ» (ñïðàâà ¹ À-20715).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «ЯР» договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлово&офісного комплексу з підземним 
паркінгом на вул. Ризькій, 73&а у Шевченківському районі 

м. Києва (з урахуванням змін і доповнень)
Рішення Київської міської ради № 253/253 від 23 вересня 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши звернення товариства з обме&
женою відповідальністю «ЯР» від 04.02.2011 № 11/14 про поновлення договору оренди земельної ділянки, Ки&
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.07.2004 ¹ 91-6-00302 (ç óðà-

õóâàííÿì äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâ-

íåíü äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

30.03.2006 ¹ 91-6-00540) ïëîùåþ 0,9894 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:009:0004)

íà âóë. Ðèçüê³é, 73-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-

äîþ ³ òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «ßÐ» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç ðîçøèðåííÿì

âèðîáíè÷î-àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðïóñó òà áóä³â-

íèöòâà ñêëàäñüêî¿ áóä³âë³, ¿õ ïîäàëüøèõ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 62

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004

¹ 59/1269 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ»

(ñïðàâà À-18842).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíèé â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 26.07.2004 ¹ 91-6-00302 (ç óðàõóâàí-

íÿì äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.03.2006

¹ 91-6-00540), ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïî-

â³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ßÐ» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 26.07.2004 ¹ 91-6-00302 (ç óðàõó-

âàííÿì äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü

äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

30.03.2006 ¹ 91-6-00540).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ № 1» договору оренди земельної ділянки для будів&
ництва комплексу житлових будинків з вбудованими 

приміщеннями на узвозі Герцена, 32 у Шевченківському
районі м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 252/252 від 23 вересня 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист ПРИВАТНОГО АКЦІО&

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ № 1» від 03.11.2008 № 207, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.08.2004 ¹ 91-6-00314

ïëîùåþ 1,7951 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:005:0019), óêëàäåíèé ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà çàêðèòèì àêö³îíåð-

íèì òîâàðèñòâîì «Äîìîáóä³âåëüíèé êîìá³íàò

¹ 1» äëÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó æèòëîâèõ áó-

äèíê³â ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà óçâî-

ç³ Ãåðöåíà, 32 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 26.06.2003 ¹ 549-10/709 «Ïðî

íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-

ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ» (ñïðà-

âà ¹ À-15469).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.08.2004 ¹ 91-6-00314, ï³ä-

ëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çà-

êîíîäàâñòâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.08.2004 ¹ 91-6-00314, à ñà-

ìå: ñëîâà «çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Äî-

ìîáóä³âåëüíèé êîìá³íàò ¹ 1» çàì³íèòè ñëîâà-

ìè «ÏÐÈÂÀÒÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÄÎ-

ÌÎÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎÌÁ²ÍÀÒ ¹ 1» ó â³äïîâ³ä-

íèõ â³äì³íêàõ.

4. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÓ «ÄÎÌÎÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎÌÁ²ÍÀÒ ¹ 1»:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.08.2004

¹ 91-6-00314.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 29.07.2014

¹ 05704-1-7172.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання комунальному підприємству з питань будівництва 
житлових будинків «Житлоінвестбуд&УКБ» земельної ділянки для 

будівництва житлових будинків на перетині вул. Червоногвардійської
та вул. Краківської у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 260/260 від 23 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. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëî-

âèõ áóäèíê³â íà ïåðåòèí³ âóë. ×åðâîíîãâàðä³é-

ñüêî¿ òà âóë. Êðàê³âñüêî¿ ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01005-000141178-

014 â³ä 15.07.2014, ñïðàâà ¹ Ä-6263).

2. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïè-

òàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³í-

âåñòáóä-ÓÊÁ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,8422 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:189:0044) äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-

ëîâèõ áóäèíê³â íà ïåðåòèí³ âóë. ×åðâîíîãâàð-

ä³éñüêî¿ òà âóë. Êðàê³âñüêî¿ ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³â-

íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòó-

ðè â³ä 04.07.2012 ¹ 8577/0/18-3/19-12, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

19.11.2013 ¹ 4734, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-

íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 06.09.2012 ¹ 5231.

3.5. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà æèò-

ëîâèõ áóäèíê³â ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâ-

òîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó

ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà

êîæí³ äâ³ êâàðòèðè ó öüîìó áóäèíêó.

3.6. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêîíàòè ðîç-

ðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íàñåëåííÿ îá’ºêòà-

ìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çà-

ãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-

ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî

îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì æèòëîâèõ áóäèíê³â.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.8. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Пономаренко
Олені Миколаївні на вул. Карла Маркса, 20&в у Дарницькому

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

Рішення Київської міської ради № 234/234 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель&

ної ділянки громадянці Пономаренко Олені Миколаївні на вул. Карла Маркса, 20&в 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. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ïîíîìàðåíêî Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³ íà âóë.

Êàðëà Ìàðêñà, 20-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-19735).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
27.10.2011 № 518/6754 «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ВІСКОМ» на просп.

Перемоги, 67 у Святошинському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації виробничих, складських,

адміністративних приміщень існуючих будівель»
Рішення Київської міської ради № 248/248 від 23 вересня 2014 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ
ЗАВОД» від 29.11.2013 № 86, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 27.10.2011 N 518/6754 «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Â²ÑÊÎÌ» íà

ïðîñï. Ïåðåìîãè, 67 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿

âèðîáíè÷èõ, ñêëàäñüêèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ

ïðèì³ùåíü ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü», à ñàìå:

- ñëîâî «Â²ÑÊÎÌ» çàì³íèòè ñëîâàìè «ÊÈ¯Â-

ÑÜÊÈÉ ÂÅÐÑÒÀÒÎÁÓÄ²ÂÍÈÉ ÇÀÂÎÄ»;

- ÷èñëî «23739647» çàì³íèòè ÷èñëîì «37394351»

(ñïðàâà À-21005).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко
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Про припинення комунальному підприємству «Київський
метрополітен» права постійного користування земельною

ділянкою на вул. Тампере, 10 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 267/267 від 23 вересня 2014 року

Відповідно до пункту «а» статті 141, пунктів 3, 4 статті 142 Земельного кодексу України, розглянувши звер%
нення комунального підприємства «Київський метрополітен» від 18.09.2013 № 820%Н, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè-

¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,3041 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:024:0004)

íà âóë. Òàìïåðå, 10 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà, íàäàíîþ ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòêó â³ä-

ïîâ³äíî äî ïóíêòó 13 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 24.06.2004 ¹ 339/1549 «Ïðî íàäàí-

íÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåí-

íÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ» (ñïðàâà À-

20872).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé ìåò-

ðîïîë³òåí» ïîâåðíóòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ

çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 11.08.2005 ¹ 09-9-00022.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки публічному 
акціонерному товариству «УКРПЛАСТИК» для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд на вул. Марини Раскової, 1 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 570/570 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 123, 124, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де%

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши заяву
(клопотання) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян%
ки та заяву (клопотання) про продаж земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó

òîâàðèñòâó «ÓÊÐÏËÀÑÒÈÊ», íà âóë. Ìàðèíè Ðàñ-

êîâî¿, 1 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºí-

òîâíîþ ïëîùåþ 9,97 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê

(ç ïðàâîì âèêóïó) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (ñïðàâà ª-1253).

2. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 9,97 ãà, ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó ïóá-

ë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÓÊÐÏËÀÑ-

ÒÈÊ», äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 1 ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова 

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» договору оренди земельної ділянки
для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом 

на вул. Комбінатній, 25 у Дніпровському районі м. Києва 
та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 674/674 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статей 2, 30, 33 Закону України «Про оренду землі»,

статей 512, 513, 520, 521 Цивільного кодексу України, розглянувши клопотання приватного підприємства «Об%
рій 2000» від 09.09.2014 № КОП%0258, враховуючи лист товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 07.10.2014 № 071014/1 та заяву приватного підприємства «Обрій 2000», посвідчену при%
ватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мироненко М.О. 01.08.2014 за № 521, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.11.2004 ¹ 66-6-00211 (³ç çì³-

íàìè, âíåñåíèìè óãîäîþ â³ä 22.06.2010 ¹ 66-

6-00572) ïëîùåþ 1,3706 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:66:540:0100) äëÿ áóä³âíèöòâà

æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà

âóë. Êîìá³íàòí³é, 25 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-

äîþ òà ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâîì «Îáð³é 2000»

íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

24.04.2003 ¹ 411-2/571 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó-

÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ» (ñïðàâà À-21221).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.11.2004 ¹ 66-6-00211 (ç³ çì³-

íàìè), à ñàìå: çàì³íèòè ñòîðîíó ïî äîãîâîðó

«ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Îáð³é 2000» íà ñòî-

ðîíó «òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÓÊÐÁÓÄ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ».

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíèé â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 18.11.2004 ¹ 66-6-00211 (ç³ çì³íà-

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Шевченківському районному управлінню

Головного управління МВС України в м. Києві для експлуатації
та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Герцена, 9 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 256/256 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 дер%
жавної та комунальної власності», статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розгля%
нувши лист Шевченківського районного управління Головного управління МВС України в м. Києві від 13.06.2014
№ 21/962 та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,4848 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:091:0016)

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó óïðàâë³ííþ Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿

áóä³âë³ íà âóë. Ãåðöåíà, 9 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ä-5137).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Кривошей 

Марині Борисівні на вул. Костянтина Ареф’єва, 9%д 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 235/235 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Кривошей Марині Борисівні на вул. Костянтина Ареф’єва, 9%д 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:

Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» земельної ділянки для

експлуатації та обслуговування нежитлового будинку — будинку
допоміжних служб (адміністративного корпусу) 

на вул. Копилівській, 38, літера «А» у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 266/266 від 23 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊ-

Ö²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Â²ÒÀ-

Ì²ÍÍÈÉ ÇÀÂÎÄ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó — áóäèíêó äîïî-

ì³æíèõ ñëóæá (àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðïóñó) íà

âóë. Êîïèë³âñüê³é, 38, ë³òåðà «À» ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ïðî-

ìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè,

îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà Ä-6873,

çàÿâà ÄÖ ¹ 030-000112221-014 â³ä 27.11.2013).

2. Ïåðåäàòè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Â²ÒÀÌ²ÍÍÈÉ ÇÀ-

ÂÎÄ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1917 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:85:251:0021) äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèí-

êó — áóäèíêó äîïîì³æíèõ ñëóæá (àäì³í³ñòðà-

òèâíîãî êîðïóñó) íà âóë. Êîïèë³âñüê³é, 38, ë³òå-

ðà «À» ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíî-

ñò³ íà ìàéíî (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà

íåæèòëîâèé áóäèíîê â³ä 20.04.98).

3. ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Â²ÒÀÌ²ÍÍÈÉ ÇÀÂÎÄ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

11.11.2013 ¹ 19668/0/12/19-13 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

13.11.2013 ¹ 4666.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Êðèâîøåé Ìàðèí³ Áîðèñ³âí³ íà 

âóë. Êîñòÿíòèíà Àðåô’ºâà, 9-ä ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-20262).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

4. Ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 15.05.52

¹ 967 «Ïðî çàêð³ïëåííÿ çà Êè¿âñüêèì â³òàì³í-

íî-ñîêîâèì çàâîäîì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä ³ñ-

íóþ÷èé çàâîä» âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-

í³ñòü.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-

êîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì

ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ

ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã

ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко
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ìè), ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî

íîðì çàêîíîäàâñòâà.

4. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «Îáð³é 2000»

òà/àáî òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÓÊÐÁÓÄ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í

íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêó-

ìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàí-

íÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåí-

íÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

18.11.2004 ¹ 66-6-00211 (ç³ çì³íàìè).

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«ВАЛЕНТИН ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно%
виставкового комплексу та паркінгу на вул. Льва Толстого, 28 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 677/677 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.05.2008 ¹ 72-6-00514

ïëîùåþ 1,6714 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:440:0047), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÏËÞÑ» äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

òîðãîâåëüíî-âèñòàâêîâîãî êîìïëåêñó òà ïàð-

ê³íãó íà âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, 28 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.11.2007 ¹ 1326/4159 «Ïðî

ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÏËÞÑ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ òîðãîâåëüíî-âèñòàâêîâîãî êîìïëåêñó òà ïàð-

ê³íãó íà âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, 28 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» (ñïðàâà À-20757).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 12.05.2008 ¹ 72-6-00514, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÏËÞÑ» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íà-

äàòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêó-

ìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëà-

äàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.05.2008

¹ 72-6-00514.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про поновлення приватному акціонерному товариству 
«Київтрансекспедиція» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
автотранспортного підприємства на вул. Академіка Туполєва, 23

у Святошинському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 681/681 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист приватного акціонер%
ного товариства «Київтрансекспедиція» від 29.12.2011 № 2099, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.03.2007 ¹ 75-6-00343

ïëîùåþ 1,9186 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:384:0037), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà çàêðèòèì àêö³îíåð-

íèì òîâàðèñòâîì «ÊÈ¯ÂÒÐÀÍÑÅÊÑÏÅÄÈÖ²ß»

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³

ñïîðóä àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà íà

âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 23 ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.10.2006 ¹ 153/210

«Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

ðèñòâó «ÊÈ¯ÂÒÐÀÍÑÅÊÑÏÅÄÈÖ²ß» çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 23 ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» (ñïðàâà 

¹ À-19876).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.03.2007 ¹ 75-6-00343, à ñà-

ìå:

— ñëîâà «çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

«ÊÈ¯ÂÒÐÀÍÑÅÊÑÏÅÄÈÖ²ß» çàì³íèòè ñëîâàìè

«ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Êè¿âòðàíñ-

åêñïåäèö³ÿ» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 30.03.2007 ¹ 75-6-00343, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè¿â-

òðàíñåêñïåäèö³ÿ» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî

Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà-

÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêî-

âî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.03.2007

¹ 75-6-00343.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про поновлення 
приватному акціонерному товариству 

«УКРРИБА» договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд цілісного майнового комплексу 
на просп. Повітрофлотському, 66 

у Солом’янському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 694/694 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи клопотання приватного акціо%
нерного товариства «УКРРИБА» від 06.06.2013 № КОП%0031, звернення від 11.10.2013 № 1/257 та розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1, Ïîíîâèòè íà 15 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.03.2008 ¹ 72-6-00499

ïëîùåþ 2,9999 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000:72:367:0001), óêëàäåíèé ì³æ Êè ¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Óêðà¿íñüêèì òîðãîâèì

ðèáîïåðåðîáíèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì

«ÓÊÐÐÈÁÀ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîì-

ïëåêñó íà ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó, 66 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.07.2007

¹ 44/1878 «Ïðî ïåðåäà÷ó Óêðà¿íñüêîìó òîðãî-

âîìó ðèáîïåðåðîáíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-

ñòâó «ÓÊÐÐÈÁÀ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ö³ë³-

ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó íà ïðîñï. Ïîâ³ò-

ðîôëîòñüêîìó, 66 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà» (ñïðàâà À-20767).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.03.2008 ¹ 72-6-00499, à ñà-

ìå: ñëîâà «Óêðà¿íñüêå òîðãîâå ðèáîïåðåðîáíå

àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÓÊÐÐÈÁÀ» çàì³íèòè

ñëîâàìè «Ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÓÊÐ-

ÐÈÁÀ».

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíî¿ ó äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 25.03.2008 ¹ 72-6-00499, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè.

4. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÓÊÐ-

ÐÈÁÀ» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 25.03.2008 ¹ 72-6-00499.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін 
до додатка до рішення Київської міської ради 

від 29 травня 2003 року № 506/666 
«Про передачу в управління судам, 

Державній судовій адміністрації України 
та Територіальному управлінню державної судової 

адміністрації в м. Києві нежилих будинків 
та нежилих приміщень»

Рішення Київської міської ради № 294/294 від 9 жовтня 2014 року
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», з метою уточнення площі об’єктів, які належать до комунальної власності тери%
торіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 òðàâíÿ 2003 ðîêó ¹ 506/666

«Ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ ñóäàì, Äåðæàâí³é ñóäîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè òà Òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³ííþ äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â ì. Êèºâ³ íåæèëèõ áóäèíê³â òà íåæèëèõ ïðèì³ùåíü»,

à ñàìå: ïîçèö³þ 5 ðîçä³ëó «Ïðèì³ùåííÿ» äîäàòêà âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«СВЄТПРИНТ» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
виробничого комплексу на вул. Пшеничній, 8 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 692/692 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши лист%повідомлення товариства
з обмеженою відповідальністю «СВЄТПРИНТ» від 03.10.2014 № КОП%0447, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 15 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 75-6-00287

ïëîùåþ 0,4996 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:313:0010), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÂªÒÏÐÈÍÒ» äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

âèðîáíè÷îãî êîìïëåêñó íà âóë. Ïøåíè÷í³é, 8 ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2004

¹ 1112/2522 «Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÂªÒÏÐÈÍÒ» çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä âèðîáíè÷îãî êîìïëåêñó íà

âóë. Ïøåíè÷í³é, 8 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà» (ñïðàâà ¹ À-21262).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 75-6-00287, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÑÂªÒÏÐÈÍÒ»:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 75-6-00287.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10.11.2014 ¹ 057041-

12462.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

5. вул. Богдана Хмельницького, 44�б, 44�в разом з прибудовою 1379,3 Господарський суд міста Києва
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення 46�го Київського 
міжнародного кінофестивалю «Молодість — 46»

Розпорядження № 952 від 4 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві не�
державних масових громадських заходів політичного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищ�
ного та іншого характеру», враховуючи Меморандум про співпрацю між виконавчим органом Київської місь�
кої ради (Київською міською державною адміністрацією) та Громадською організацією «Фонд Молодість» № 6
від 13 липня 2016 року та звернень Громадської організації «Фонд Молодість» (листи від 04 серпня 2016 ро�
ку № 02/0408�16, від 15 вересня 2016 року № 01/1509�16) з метою проведення Київського міжнародного кіно�
фестивалю «Молодість — 46»:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ «Ôîíä Ìîëîä³ñòü» ùîäî ïðîâåäåííÿ 46-ãî

Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ «Ìîëî-

ä³ñòü — 46» (äàë³ — Ê³íîôåñòèâàëü) ç 22 äî 29

æîâòíÿ 2016 ðîêó.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:

2.1. Â³äêðèòòÿ Ê³íîôåñòèâàëþ â³äáóäåòüñÿ 22

æîâòíÿ 2016 ðîêó íà ïëîù³ ²âàíà Ôðàíêà ç 13.00

äî 22.00.

2.2. Çàêðèòòÿ Ê³íîôåñòèâàëþ â³äáóäåòüñÿ 29

æîâòíÿ 2016 ðîêó íà ïëîù³ ²âàíà Ôðàíêà ç 13.00

äî 22.00.

2.3. Ðîáîòà ôåñòèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà íà Ñîô³é-

ñüê³é ïëîù³ â³äáóäåòüñÿ ç 22 äî 30 æîâòíÿ 2016

ðîêó.

2.4. Ìîíòàæ êîíñòðóêö³é òà îáëàäíàííÿ, íå-

îáõ³äíîãî äëÿ îðãàí³çàö³¿ ôåñòèâàëüíîãî ì³ñòå÷-

êà çä³éñíþâàòèìåòüñÿ íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ç 15

äî 21 æîâòíÿ 2016 ðîêó, äåìîíòàæ — ç 31 æîâò-

íÿ äî 04 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó.

2.5. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³äãîòîâêó, ïðîâåäåí-

íÿ òà ñï³âô³íàíñóâàííÿ Ê³íîôåñòèâàëþ òà ôåñ-

òèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà, à òàêîæ çà äîòðèìàííÿ ïî-

æåæíî¿, òåõíîãåííî¿ áåçïåêè ³ öèâ³ëüíîãî çàõèñ-

òó âçÿëà íà ñåáå Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ôîíä

Ìîëîä³ñòü».

3. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Ôîíä Ìîëîä³ñòü»:

3.1. Çàáåçïå÷èòè ïîãîäæåííÿ ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâîñò³ òà

ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåì ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîð-

ã³âë³ ç ïðîäàæó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ñîëîäîù³â

³ áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â ï³ä ÷àñ ðîáîòè ôåñòè-

âàëüíîãî ì³ñòå÷êà íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³.

3.2. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîáîòè ôåñ-

òèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà íà âèçíà÷åíèõ òåðèòîð³ÿõ

âèìîã ïóíêòó 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³

ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿

òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íà-

ïîÿìè, âèíîì ñòîëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêî-

ãîëüíîãî) òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè».

3.3. Íå äîïóñêàòè âèêîðèñòàííÿ òåïëîâîãî

òîðãîâåëüíî-òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, ùî

ïðàöþº íà ñêðàïëåíîìó ãàç³ òà â³äêðèòîìó âîã-

íèù³.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó

¹ 1051/1051 ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ðîáîòè ôåñ-

òèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà òà â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíî-

ãî áëàãîóñòðîþ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷èòè âñòà-

íîâëåííÿ á³îòóàëåò³â, äîäàòêîâèõ óðí, êîíòåé-

íåð³â äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ³ ñâîº÷àñíå

âèâåçåííÿ ñì³òòÿ òà ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿.

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ òà âèêîíàííÿ

âèìîã ïîæåæíî¿ ³ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ

ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ Ê³íîôåñòèâàëþ.

3.6. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êè-

ºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî

Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îð-

ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä ïðîâåäåí-

íÿ Ê³íîôåñòèâàëþ.

3.7. Ïîãîäèòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ì.

Êèºâ³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõåìè (óçãîäæåí-

íÿ ì³ñöü) ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³, òèì÷àñî-

âèõ êîíñòðóêö³é ³ îáëàäíàííÿ ñöåí³÷íèõ ìàéäàí-

÷èê³â íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³.

3.8. Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ íàäçâè-

÷àéíèõ ñèòóàö³é ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

ó ì. Êèºâ³ ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó ïðîòèïîæåæíîãî

òà òåõíîãåííîãî ñòàíó ì³ñöü ïðîâåäåííÿ çàõî-

ä³â òà çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ïîæåæíî-ðÿòó-

âàëüíî¿ òåõí³êè â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷èííèì

çàêîíîäàâñòâîì.

3.9. Çàáåçïå÷èòè âèêîðèñòàííÿ òóðèñòè÷íîãî

ëîãîòèïó «Êè¿â — ì³ñòî, äå âñå ïî÷èíàºòüñÿ» ï³ä

÷àñ ïðîâåäåííÿ Ê³íîôåñòèâàëþ òà ðîáîòè ôåñ-

òèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà íà âñ³õ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿.

4. Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàí-

íÿ Ê³íîôåñòèâàëþ â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó

àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì³ñòà Êè-

ºâà íà 2016 ð³ê íà â³äïîâ³äí³ ö³ë³.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

ðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿): 

5.1. Ðîçãëÿíóòè ïðîïîçèö³þ îðãàí³çàòîð³â Ê³-

íîôåñòèâàëþ ùîäî ïðîâåäåííÿ ïîêàçó ô³ëüìó

Ê³íîôåñòèâàëþ â í³÷íèé ÷àñ íà îäí³é ³ç öåíòðàëü-

íèõ ñòàíö³é êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿â-

ñüêèé ìåòðîïîë³òåí» òà â ðàç³ ìîæëèâîñò³ óçãî-

äèòè éîãî ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷èõ íà

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ «Êè¿âñüêèé ìåòðî-

ïîë³òåí» ³íñòðóêö³é, ïîëîæåíü, ³íøèõ íîðìàòèâ-

íèõ äîêóìåíò³â, ùî ðåãëàìåíòóþòü ä³ÿëüí³ñòü ï³ä-

ïðèºìñòâà, òà çà ïîãîäæåííÿì ç Ãîëîâíèì óïðàâ-

ë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

6. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âòðàíñ-

ïàðêñåðâ³ñ»:

6.1. Ñï³ëüíî ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿

çàáåçïå÷èòè íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü ïðàâèë çó-

ïèíêè, ñòîÿíêè â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ Ê³íîôåñòè-

âàëþ òà ðîáîòè ôåñòèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà.

6.2. Ñï³ëüíî ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè ì³ñöÿ ïàð-

êóâàííÿ äëÿ òðàíñïîðòó, ÿêèé ïåðåâîçèòèìå ñöå-

í³÷íå îáëàäíàííÿ, õóäîæí³ êîëåêòèâè.

6.3. Çàáåçïå÷èòè ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ

çàñîá³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Ê³íîôåñòèâàëþ òà

ðîáîòè ôåñòèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà äëÿ ëþäåé ç

îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè ç â³äïîâ³äíèì ìàðêó-

âàííÿì.

7. Ïðîñèòè Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çàáåçïå÷èòè ï³äêëþ÷åííÿ äî ìå-

ðåæ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ñöåí³÷íîãî îáëàäíàííÿ,

îá’ºêò³â òîðã³âë³ íåîáõ³äíîþ åíåðãåòè÷íîþ ïî-

òóæí³ñòþ çà çàÿâêàìè îðãàí³çàòîð³â ï³ä ÷àñ ïðî-

âåäåííÿ ðîáîòè ôåñòèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà íà Ñî-

ô³éñüê³é ïëîù³.

8. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìåðåæ

çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿âì³ñüêñâ³ò-

ëî» çàáåçïå÷èòè ³ëþì³íàö³éíå àðõ³òåêòóðíî-äå-

êîðàòèâíå îñâ³òëåííÿ Ñîô³éñüêî¿ ïëîù³ ï³ä ÷àñ ðî-

áîòè ôåñòèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà ç 22 äî 30 æîâòíÿ

2016 ðîêó ç 16.00 äî 22.00.

9. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè:

9.1. Çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïî-

ðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Ê³íîôåñòèâàëþ òà ðî-

áîòè ôåñòèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà â³äïîâ³äíî äî íà-

äàíîãî Ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ «Ôîíä Ìîëî-

ä³ñòü» ïëàíó.

9.2. Çàáåçïå÷èòè óìîâè äëÿ â³ëüíîãî çà¿çäó òà

âè¿çäó òðàíñïîðòó ç êîëåêòèâàìè, ñöåí³÷íèì îá-

ëàäíàííÿì ó ì³ñöÿ ðîáîòè ôåñòèâàëüíîãî ì³ñ-

òå÷êà íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³.

9.3. Çàáîðîíèòè ðóõ óñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó 22

òà 29 æîâòíÿ 2016 ðîêó íà ïëîù³ ²âàíà Ôðàíêà ç

13.00 äî 22.00.

10. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

10.1. Çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ áðèãàä åêñòðå-

íî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâå-

äåííÿ Ê³íîôåñòèâàëþ.

10.2. Çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ìîá³ëüíèõ ëà-

áîðàòîð³é äëÿ çä³éñíåííÿ àíîí³ìíîãî áåçêîø-

òîâíîãî åêñïðåñ-òåñòóâàííÿ òà êîíñóëüòàö³¿ íà

íàÿâí³ñòü Â²Ë-³íôåêö³¿ òà ãåïàòèòó Â/Ñ.

11. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

11.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîìîòóâàííÿ Ê³íîôåñòè-

âàëþ â êîíòåêñò³ ïðîìîòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà òà

éîãî òóðèñòè÷íèõ ìîæëèâîñòåé ó ðàìêàõ âèòðàò,

ïåðåäáà÷åíèõ Ì³ñüêîþ ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ ðîç-

âèòêó òóðèçìó â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2016-2018 ðîêè,

ùî çàòâåðäæåíà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 11 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 91/91.

11.2. Ï³äïèñàòè ë³öåíç³éíó óãîäó ç Ãðîìàä-

ñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ «Ôîíä Ìîëîä³ñòü» ùîäî íà-

äàííÿ ïðàâà íà âèêîðèñòàííÿ îô³ö³éíîãî òóðèñ-

òè÷íîãî ëîãîòèïó ì³ñòà Êèºâà.

11.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà âèãîòîâ-

ëåííÿ ñï³ëüíî¿ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ ç âèêîðèñ-

òàííÿì òóðèñòè÷íîãî ëîãîòèïó «Êè¿â — ì³ñòî, äå

âñå ïî÷èíàºòüñÿ» òà ëîãîòèïó Êè¿âñüêîãî ì³æíà-

ðîäíîãî ê³íîôåñòèâàëþ «Ìîëîä³ñòü».

12. Óïðàâë³ííþ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â àïàðàòó

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³âïðà-

öþâàòè ç ïðåäñòàâíèêàìè äèïëîìàòè÷íèõ ïðåä-

ñòàâíèöòâ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ùîäî ³íôîðìóâàííÿ ïðî

ïðîâåäåííÿ Ê³íîôåñòèâàëþ òà ðîáîòè ôåñòè-

âàëüíîãî ì³ñòå÷êà.

13. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè:

13.1. ²íôîðìàö³éíó ï³äòðèìêó Ê³íîôåñòèâàëþ

øëÿõîì ñòâîðåííÿ òà ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ

ïðîãðàì, ðóáðèê, àíîíñ³â ó êîìóíàëüíèõ çàñî-

áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Òåëåêàíàë «Êè¿â»,

êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè «Âå÷³ðí³é Êè¿â», êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà «Ðàä³îñòàíö³ÿ «Ãîëîñ Êèºâà», çàñíîâàíèõ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

13.2. ²íôîðìóâàííÿ ïðî òåìàòè÷í³ çàõîäè, ïå-

ðåäáà÷åí³ ïðîãðàìîþ Ê³íîôåñòèâàëþ, éîãî ó÷àñ-

íèê³â, ³ñòîð³þ òà êîíêóðñíó ê³íîïðîäóêö³þ øëÿ-

õîì çàëó÷åííÿ ³íôîðìàö³éíèõ àãåíö³é, êîìóíàëü-

íèõ òà ³íøèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

14. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³-

ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 945 від 3 жовтня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек�
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

6 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

03.10.2016 ¹ 945

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 22531"08 ТОВ "Мультіборд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, станція
метро "Видубичі" естакада в'їзд зі
сторони вул. Саперно"Слобідської

2. 21517"08 ТОВ "Прайм "
груп"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана 150 м до мосту в
бік центру

3. 21022"08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна 30 м до початку
Московського мосту в напрямку
Петрівки

4. 27499"11 ФО"П ПЛІВА
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

24,225 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 68"А

5. 12371"06 ТОВ "РТМ "
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

96 Дніпровський район, пл.
Новоросійська/ станція метро
"Чернігівська" (на клумбі
розв'язки)

6. 08833"05"П"2 ТОВ "РТМ "
УКРАЇНА"

Щит. що стоїть окремо
(беклайт)

32 Дніпровський район. Броварський
проспект (міст Метро)

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва водопровідних 

та каналізаційних мереж приватного 
акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

Розпорядження № 943 від 3 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря�

дування в Україні» рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
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прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, гур�
тожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення приватного ак�
ціонерного товариства «НЕО ВІТА» (лист від 12 травня 2016 року № 57 та витяг з протоколу позачергових за�
гальних зборів акціонерів від 15 вересня 2014 року), з метою надійного утримання та якісного обслуговуван�
ня інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» âîäîïðîâ³äí³ òà êàíàë³-

çàö³éí³ ìåðåæ³ ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâà-

ðèñòâà «ÍÅÎ Â²ÒÀ» çã³äíî ç äîäàòêàìè 1, 2 â ìå-

æàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïå-

ðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-

íàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñ-

òîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëî-

ä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), ÿêà

óêëàäåíà ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) âæèòè çàõîä³â ïðèéìàííÿ — ïåðåäà÷³

âîäîïðîâ³äíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê 2 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

03.10.2016 ð. ¹ 943

Каналізаційні мережі приватного акціонерного товариства "НЕО ВІТА", 
які безоплатно приймаються до комунальної власності територіальної

громади міста Києва та передаються у володіння та користування
публічному акціонерномутовариству 

"Акціонерна компанія "Київводоканал"

№ п/ п Назва мережі та адреса
розташування

Діаметр
труб,

мм

Довжина,
м

Матеріал труб Рік
побудови

Вартість
об'єктів

передачі
(ринкова

вартість) грн
(без ПДВ)

1 Водопровідна мережа від
колодязя ВК"40/ПГ існ. до
будинку № 28 на вул.
Регенераторній, 4

114 9,5 сталеві з посиленою
ізоляцією (КОК)

2015 98405,00

2 Водопровідна мережа від
колодязя ВК"70/ПГ до
будинку № 29 на вул.
Регенераторній, 4

2x1 14 2x6=12 сталеві з посиленою
ізоляцією (КОК)

2015 261332,00

3 Водопровідна мережа від
колодязя ВК"ЗЗ/ПГ р.з. до ВК"
72/ПГ до будинку № 37 на вул.
Регенераторній, 4

110 85,0 ПЕ 100 (SDR"17) 2015 169189,00

100 5,0 ВЧШГ 2969,00

Всього: 531895,00 

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

№
п/ п

Назва мережі та адреса розташування Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

К"ть
колодязів

Матеріал
труб

Рік
побу"
дови

Вартість
об'єктів

передачі
(ринкова

вартість) грн
(без ПДВ)

1 Каналізаційна мережа до буд. № 28
по вул. Регенераторній, 4

160 154,5 6 Корсис SN8 2015 210110,00

200 16,5 Корсис SN8 11401,00

2 Каналізаційна мережа до буд. № 29
по вул. Регенераторній, 4

160 90,3 5 Корсис SN8 2015 10619,00

3 Каналізаційна мережа до буд. № 37 по
вул. Регенераторній, 4

160 92,5 6 Корсис SN8 2015 25911,00

4 Внутрішньоквартальна каналізаційна
мережа по вул. Регенераторній, 4

200 202,5 8 Корсис SN8 2015 151047,00

5 Внутрішньоквартальна каналізаційна
мережа по вул. Регенераторній, 4

315 100 2 Корсис SN8 2015 226521,00

Всього: 635609,00

Про реконструкцію мережі зовнішнього освітлення 
вул. Петра Сагайдачного 

у Подільському районі міста Києва
Розпорядження № 933 від 30 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благо�
устрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації спри�
ятливих умов перебування та життєдіяльності у місті Києві:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî ó Ïî-

ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïðîòÿãîì 2017

ðîêó.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî åëåê-

òðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè-

¿âì³ñüêñâ³òëî» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âè-

êîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî ó Ïî-

ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿â-

ì³ñüêñâ³òëî»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò òà âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî ó Ïî-

ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñ-

ò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ çîâí³øíüî-

ãî îñâ³òëåííÿ âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî ó Ïî-

ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äî ïðîãðàì åêî-

íîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2016 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàäà-

êà ². Â.
Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх 

каналізаційних мереж ТОВ «РЄНТ�СЕРВІС»
Розпорядження № 934 від 30 вересня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван�
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ТОВ «РЄНТ�СЕРВІС» (лист
від 01 липня 2016 року № 01�07/2016�дкв), протокол загальних зборів учасників ТОВ «РЄНТ�СЕРВІС» від 15
червня 2016 року № 15/06�16, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øí³ êàíàë³çàö³éí³

ìåðåæ³ ÒÎÂ «ÐªÍÒ-ÑÅÐÂ²Ñ» çã³äíî ç äîäàòêîì

â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïå-

ðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-

íàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñ-

òîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëî-

ä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëà-

äåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-

ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæè-

òè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çîâí³ø-

í³õ êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)  

30.09.2016 ¹ 934

Зовнішні каналізаційні мережі, що приймаються безоплатно 
від Т0В «РЄНТ�СЕРВІС» до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 
та користування публічному акціонерному товариству

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

№
п/п

Адреса
розташування
каналізаційних

мереж

Діаметр
груб, мм

Довжина,
м

Кількість
колодязів

Матеріал
труб

Середня
глибина

Рік будів"
ництва

Балансова
вартість
об'єктів

передачі,
грн (без

ПДВ)

1 На вул.
Богданівській від
К"21 існуючої
реконструкції до
К 22

315 20,63 2 ПЕ 100
SDR"17

2,7 2015 159310,00

2 На вул.
Ползунова від К"
48 до К"51
реконструкція

315 24,09 1 ПЕ 100
SDR"17

3,5 2015 186029,00

3 На вул.
Богданівській,
вул. Стадіонній та
пров.
Стадіонному від
К"22 до К"35

400 318,48 13 ПЕ 100
SDR"17

2,7 2015 2459391,00

4 На пров.
Стадіонному та
вул. Ползунова
від К"35 до К"49
реконструкція

560 358,54 14 ПЕ 100
SDR"17

3,5 2015 2768753,00

Всього: 5573483,00

Äîäàòîê ¹ 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

03.10.2016 ð. ¹ 943

Водопровідні мережі приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», 
які безоплатно приймаються до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються 
у володіння та користування публічному акціонерному товариству

«Акціонерна компанія «Київводоканал»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
11 æîâòíÿ 2016 ð.

¹109(4879)

11

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 23 жовтня 2013 року № 1919 «Про організаційно�правові 

заходи щодо ліквідації комунального підприємства
по будівництву та експлуатації автостоянок та гаражів 

Дарницького району м. Києва»
Розпорядження № 935 від 30 вересня 2016 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рі�
шення Київської міської ради від 27 жовтня 201 1 року № 377/6593 «Про ліквідацію районних комунальних під�
приємств з паркування транспортних засобів», у зв’язку з кадровими змінами:

1. Ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23

æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 1919 ñëîâà «êîìóíàëüíî-

ãî ï³äïðèºìñòâà ïî áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿

àâòîñòîÿíîê òà ãàðàæ³â Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà ïî áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ àâ-

òîñòîÿíîê ³ ãàðàæ³â Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà».

2. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äàö³¿

êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî áóä³âíèöòâó òà

åêñïëóàòàö³¿ àâòîñòîÿíîê ³ ãàðàæ³â Äàðíèöü-

êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) â³ä 23 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 1919 (ó ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 ãðóäíÿ 2014 ðîêó

¹ 1568), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

23 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 1919 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

30.09.2016 ¹ 935 )

СКЛАД
комісії з ліквідації комунального підприємства по будівництву 

та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району м. Києва

ÌÅËÜÍÈÊ Ñâÿòîñëàâ ²âàíîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèðîáíè÷èõ ïèòàíü ÊÏ 

«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ», ãîëîâà êîì³ñ³¿, ñåð³ÿ òà

íîìåð ïàñïîðòà ÀÂ ¹ 180716

ÏÐÈËÓÖÜÊÈÉ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó çåìåëüíèõ â³äíîñèí

ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ», çàñòóïíèê ãîëîâè êî-

ì³ñ³¿, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàò-

íèêà ïîäàòê³â 2992115399

ÃÓÇÎÂÑÜÊÀ Àëëà ²âàí³âíà ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ»,

ñåêðåòàð êîì³ñ³¿, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿

êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â 2946915043

ÁÀÐÈØÏÎËÜ Þð³é Âàñèëüîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-

íüîãî ðóõó òà ïàðêóâàííÿ óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó

òà ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü Äåïàðòàìåíòó òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿

êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â 2583914872

ËÎÇÎÂÈÉ Âàñèëü Áîðèñîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ðåºñòðàö³é-

íèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â

2053706478

ÊÀËÀØÍÈÊ Ìèêîëà Âîëîäèìèðîâè÷ âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïè-

òàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Äàðíèöüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà

ïîäàòê³â 3301419556

Керівник апарату В. Бондаренко

Про видачу Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Родинний центр «Суперсім’я» ліцензії 

на право провадження освітньої діяльності 
у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 957 від 5 жовтня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про�

вадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загаль�
ної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «Ðîäèííèé öåíòð «Ñóïåðñ³ì’ÿ» (³äåíòè-

ô³êàö³éíèé êîä 39770282, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ:

03056, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Âèáîðçüêà, áóäèíîê 41/23)

ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé

äîøê³ëüíîãî â³êó).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери
Розпорядження № 958 від 5 жовтня 2016 року

Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою створення комфортних умов у приміщеннях лікувальних та соціально�медичних установ, дошкіль�
них та навчальних закладів:

1. Êåð³âíèêàì òåïëîïîñòà÷àëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-

íîñò³ çà óìîâè ãîòîâíîñò³ ñèñòåì òåïëîñïîæè-

âàííÿ çàáåçïå÷èòè ç 10 æîâòíÿ 2016 ðîêó ï³äêëþ-

÷åííÿ ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ â ïîëîãîâèõ áó-

äèíêàõ, ë³êóâàëüíèõ óñòàíîâàõ, äîøê³ëüíèõ òà

íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, à òàêîæ â ñîö³àëüíî-ìå-

äè÷íèõ óñòàíîâàõ, ï³äïîðÿäêîâàíèõ Äåïàðòà-

ìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çà çàÿâêàìè ¿õ êåð³âíè-

ê³â.

2. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåí-

òó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ñî-

ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç êåð³âíèêàìè òåïëîïîñòà-

÷àëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ë³êóâàëüíèõ óñòàíîâ, íà-

â÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèõ óñ-

òàíîâ çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ñêîîðäèíîâà-

íî¿ ðîáîòè ç ï³äêëþ÷åííÿ ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àí-

íÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва теплових мереж 
ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ»

Розпорядження № 961 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря�

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван�
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ТОВ НВФ «СТРОМКОМП�
ЛЕКТ» (лист від 17 червня 2016 року № 134), рішення загальних зборів учасників ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ»
від 15 липня 2016 року, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» òåï-

ëîâ³ ìåðåæ³ ÒÎÂ ÍÂÔ «ÑÒÐÎÌÊÎÌÏËÅÊÒ» çã³ä-

íî ç äîäàòêîì â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-

íèõ óãîäîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ

òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó 

ì. Êèºâà â³ä 27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè òà

äîïîâíåííÿìè), óêëàäåíîþ ì³æ ÀÊ «Êè¿âåíå-

ðãî» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñ-

òðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

âæèòè çàõîä³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ òåïëîâèõ

ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)  

06.10.2016 ¹ 961

Теплові мережі, що приймаються безоплатно 
від ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ» 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передаються у володіння та користування публічному 

акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

№ Назва об'єкта
теплопостачання та
його розташування

Діаметр труб,
мм

Кількість
теплових

камер

Довжина
теплової
мережі в

двотрубному
вимірі (пог. м)

Рік побудови Балансова
вартість
об'єктів

передачі, грн
(без ПДВ)

1 Зовнішні теплові
мережі на вул.
Антоновича 
(вул. Горького), 
34"б " 
вул. Саксаганського, 
37"д від ТК"314/1 
до ТК"315/3"2

2 426 сталь " 60,0 2016 624489,68

2 426/560 ПІТ 2 43,5 2016 1211281,93

2 Зовнішні теплові
мережі на вул.
Антоновича (вул.
Горького), 34"Б" вул.
Саксаганського, 37"Д
від ТК"315/3 
до ТК"315/3"2

2 325/450 ПІТ 3 42,3 2016 953394,83

Всього: 2789166,44 

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про затвердження акта приймання�передачі 
спортивної споруди — велотрек 

на вул. Хмельницького Богдана, 58 (літера «Л») у м. Києві — 
до сфери управління виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 962 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21 ве�

ресня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи роз�
порядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 488�р «Про передачу спортивної споруди у
м. Києві до сфери управління Київської міськдержадміністрації», розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 серпня 2016 року № 681 «Про прийнят�
тя до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) спортивної споруди — велотрек на вул. Хмельницького Богдана, 58 (літера «Л») у м. Києві»:

1. Çàòâåðäèòè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ñïîð-

òèâíî¿ ñïîðóäè — âåëîòðåê íà âóë. Õìåëüíèöü-

êîãî Áîãäàíà, 58 (ë³òåðà «Ë») ó ì. Êèºâ³ — äî

ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

06.10.2016 ¹ 962

АКТ
приймання�передачі

Êîì³ñ³ÿ, óòâîðåíà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 681 «Ïðî ïðèéíÿòòÿ äî ñôå-

ðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) ñïîðòèâíî¿ ñïîðóäè — âåëîòðåê íà âóë. Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 58 (ë³òåðà «Ë») ó ì. Êè-

ºâ³», ó ñêëàä³:

Ñòàðîñòåíêî Ãàííà Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿;

Ô³äàíÿí Îëåíà Ãðèãîð³âíà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

òó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êî-

ì³ñ³¿;

Ãðóç Ãåííàä³é Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðîçâèòêó òà çì³ñòó ³íôðà-

ñòðóêòóðè îñâ³òè óïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè Äåïàð-

òàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîáà Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâíèé áóõãàëòåð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ»

Êîðîëüîâà Îëåíà ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëàçóðêî Äåíèñ Ñåðã³éîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðèâàòèçàö³¿ óïðàâë³ííÿ

äåðæàâíèì ìàéíîì òà êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè äåð-

æàâè Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàé-

íà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó

Ëîáîñîê Ë³ë³ÿ Ã åííàä³¿âíà ãîëîâíèé åêîíîì³ñò â³ää³ëó ô³íàíñ³â êóëüòóðè òà ñóñï³ëü-

íèõ êîìóí³êàö³é Óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â îñâ³òè, êóëüòóðè,

ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó Äå-

ïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â

Ïèëèï÷óê Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ â. î. äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ»

Òêà÷èê Â³êòîð Äìèòðîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ìàé-

íà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Òðîôèìîâ Îëåêñ³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâ-

ë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìî-

ëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Îá’ºêò ïåðåäà÷³ ðîçì³ùåíèé çà àäðåñîþ: âóë. Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 58 (ë³òåðà «Ë») ó ì. Êè-

ºâ³, íàëåæèòü äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, òà áåçîïëàòíî ïåðåäàñòüñÿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Êîì³ñ³ÿ óñòàíîâèëà:

1. Äî ñêëàäó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, ùî ïåðåäàºòüñÿ, íàëåæàòü:

Çàãàëüí³ â³äîìîñò³:

çàãàëüíà ïëîùà áóä³âåëü òà ñïîðóä (ïîîá’ºêòíî)___________________ êâ. ìåòð³â

ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè_________ãåêòàð³â

çàãàëüíà ïëîùà æèòëîâîãî áóäèíêó_________êâ. ìåòð³â

ê³ëüê³ñòü êâàðòèð___________________________

Âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â:

â³äíîâíà âàðò³ñòü________________òèñ. ãðèâåíü

çàëèøêîâà âàðò³ñòü______________òèñ. ãðèâåíü

2. Äî ñêëàäó íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî ïåðåäàºòüñÿ, íàëåæèòü:

- Àäì³í. êîðïóñ (ï³äâàë)

- Àäì³í. êîðïóñ (² ïîâåðõ)

- Àäì³í. êîðïóñ (II ïîâåðõ)

- Àäì³í. êîðïóñ (III ïîâåðõ)

- Ïëîùàäêà (àñôàëüòîâà)

- Ãàçîí

- Çëèâîñòîê (ìåòàëåâèé)

- Ïîëîòíî âåëîòðåêó (áåòîííå)

- Òðèáóíè (ìåòàëåâ³),

áàëàíñîóòðèìóâà÷_______________________________________________________

Çàãàëüí³ â³äîìîñò³:

ð³ê ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ_______________

áóä³âåëüíèé îá’ºì (Àäì³í. êîðïóñ) 3796,0 êóá. ìåòð³â 

ïëîùà çàáóäîâè (çàãàëüíà) 7498,50 êâ. ìåòð³â 

ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 0,8379 ãåêòàð³â

çàãàëüíà ïëîùà æèòëîâîãî áóäèíêó____________êâ. ìåòð³â

ê³ëüê³ñòü êâàðòèð_________________

Âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â:

â³äíîâíà âàðò³ñòü_______________ òèñ. ãðèâåíü

çàëèøêîâà âàðò³ñòü_____________ òèñ. ãðèâåíü

3. Äî ñêëàäó ³íøîãî îêðåìîãî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî ìàéíà, ùî ïåðåäàºòüñÿ, íàëåæèòü

áàëàíñîóòðèìóâà÷ ______________________________________________________________________

îïèñ ìàéíà _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

äëÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (íàçåìíèõ, âîäíèõ, ïîâ³òðÿíèõ) çàçíà÷àºòüñÿ:

ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ______________________________

ìàðêà _____________________________________________

ìîäåëü____________________________________________

íîìåð øàñ³ ________________________________________

ð³ê âèïóñêó ________________________________________

âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â:

ïåðâ³ñíà (áàëàíñîâà) âàðò³ñòü ______________________ãðèâåíü

çàëèøêîâà âàðò³ñòü ________________________________ãðèâåíü

çíîñ_______________________________________________

4. ²íø³ â³äîìîñò³:

Ñïîðòèâíó ñïîðóäó — âåëîòðåê íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 58 íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà-

¿íè â³ä 15 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 869 çàíåñåíî äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó íåðóõîìèõ ïàì’ÿòîê Óêðà-

¿íè, ÿê ïàì’ÿòêó àðõ³òåêòóðè, ³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, îõîðîííèé ¹ 958-Êâ.

5. Ïðîïîçèö³¿ êîì³ñ³¿:

5.1. Áåçîïëàòíî ïðèéíÿòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñïîðòèâíó ñïîðóäó — âåëîòðåê íà âóë. Õìåëüíèöüêîãî

Áîãäàíà, 58 (ë³òåðà «Ë») ó ì. Êèºâ³, òà çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì

ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ» â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 681 «Ïðî ïðèéíÿò-

òÿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ñïîðòèâíî¿ ñïîðóäè — âåëîòðåê íà âóë. Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 58 (ë³òåðà «Ë») ó

ì. Êèºâ³».

5.2. Âñòàíîâèòè, ùî êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ» ìàº ïðàâî çä³éñíþâàòè óñ³ ä³¿

ùîäî åôåêòèâíîãî ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ñïîðòèâíî¿ ñïîðóäè, ÿêà íàëåæèòü äî äåðæàâíî¿ âëàñ-

íîñò³, ç äîòðèìàííÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ñòîñîâíî â³ä÷óæåííÿ, ñïèñàííÿ, ïåðåäà÷³

ó êîðèñòóâàííÿ òðåò³ì îñîáàì, òîùî.

5.3. Çîáîâ’ÿçàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ» óêëàñòè îõîðîííèé äîãîâ³ð íà ñïîðòèâ-

íó ñïîðóäó — âåëîòðåê íà âóë. Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 58 (ë³òåðà «Ë») ó ì. Êèºâ³.

6. Ðàçîì ç îá’ºêòîì ïåðåäàñòüñÿ òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ:

òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà ãðîìàäñüêèé (âèðîáíè÷èé) áóäèíîê (ïðèì³ùåííÿ) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 58 ñòàíîì íà 15 ãðóäíÿ 2015 ðîêó.

7. Äî àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ äîäàºòüñÿ:

7.1. Êîï³ÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 488-ð «Ïðî ïå-

ðåäà÷ó ñïîðòèâíî¿ ñïîðóäè ó ì. Êèºâ³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿» íà

1 àðê.

7.2. Êîï³ÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 681 «Ïðî ïðèéíÿòòÿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñïîðòèâíî¿ ñïî-

ðóäè — âåëîòðåê íà âóë. Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 58 (ë³òåð «Ë») ó ì. Êèºâ³» íà 4 àðê.

7.3. ²íôîðìàö³éíà äîâ³äêà ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî íà 6 àðê.

7.4. Òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà 7 àðê.

7.5. Ëèñò Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 060-7075 íà 1 àðê.

Ãîëîâà êîì³ñ³¿ Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.

Çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿ Ô³äàíÿí Î.Ã.

×ëåíè êîì³ñ³¿: Ãðóç Ã. Ì., Êîáà Ñ. Ì., Êîðîëüîâà Î. ²., Ëàçóðêî Ä. Ñ., Ëîáîñîê Ë. Ã., 

Ïèëèï÷óê Ñ. Ì., Òêà÷èê Â. Ä., Òðîôèìîâ Î. Ñ.

26 ñåðïíÿ  2016 ð.
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Про переоформлення ліцензії, 
виданої ПРИВАТНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

«АЛМАЗ»
Розпорядження № 951 від 4 жовтня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно�
сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 288511

ó ñôåð³ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè (õóäîæíüî-åñòåòè÷-

íèé òà ãóìàí³òàðíèé íàïðÿìè), ó ñôåð³ äîøê³ëü-

íî¿ îñâ³òè (âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ ä³òåé äîøê³ëü-

íîãî â³êó), âèäàíó ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-

ÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÀËÌÀÇ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

31414141, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 08200, Êè¿âñüêà

îáëàñòü, ì³ñòî ²ðï³íü, âóëèöÿ Æîâòíåâà, áóäè-

íîê 74), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñ-

â³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîç-

âèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 288511 ó ñôåð³ ïîçà-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè (õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé òà ãóìà-

í³òàðíèé íàïðÿìè), ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè

(âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³-

êó), âèäàíó ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀ-

ÊËÀÄÓ «ÀËÌÀÇ», âèçíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до структури Департаменту 
з питань державного архітектурно�будівельного контролю міста

Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 953 від 5 жовтня 2016 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто�герой Київ», «Про державну службу», поста�

нови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату цен�
тральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»,
рішень Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 «Про утворення виконавчого органу Київської
міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності», від 23 липня 2015 року № 761/1625 «Про
утворення Департаменту з питань державного архітектурно�будівельного контролю міста Києва виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», Положення про Департамент
з питань державного архітектурно�будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)», затвердженого розпорядженням виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 жовтня 2015 року № 978:

Про здійснення робіт з встановлення 
автономного джерела електропостачання 

в Дитячій клінічній лікарні № 4 
Солом’янського району м. Києва 

на проспекті Космонавта Комарова, 3
Розпорядження № 954 від 5 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре�
гулювання містобудівної діяльності», з метою поліпшення матеріально�технічної бази та підвищення якос�
ті надання медичних послуг:

Âíåñòè çì³íè äî ñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó ç

ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî

êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

01 æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 986 (â ðåäàêö³¿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³ä 05 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 498), âèêëàâøè ¿¿

ó íîâ³é ðåäàêö¿¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

01.10.2015 ¹ 986 

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

05.10.2015 ¹ 953 )

СТРУКТУРА
Департаменту з питань державного архітектурно�будівельного 

контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó

1.1. Þðèäè÷íèé ñåêòîð

1.2. Ñåêòîð áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³

1.3. Ñåêòîð ³íôîðìàö³éíî-îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà êîíòðîëþ

1.4. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü ïåðñîíàëó

1.5. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò — óïîâíîâàæåíà îñîáà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿

2. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

2.1. Óïðàâë³ííÿ äîçâ³ëüíèõ ïðîöåäóð

2.1.1. Â³ää³ë äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â

2.1.2. Â³ää³ë àíàë³çó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿

3. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì

3.1. Óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì

3.1.1. ²íñïåêö³éíèé â³ää³ë ¹ 1

3.1.2. ²íñïåêö³éíèé â³ää³ë ¹ 2

3.1.3. ²íñïåêö³éíèé â³ää³ë ¹ 3

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Çä³éñíèòè ðîáîòè ç âñòàíîâëåííÿ àâòîíîì-

íîãî äæåðåëà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â Äèòÿ÷³é êë³-

í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 4 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 3.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íæå-

íåðíèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð») çà-

ìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð» ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ

îá’ºêòà.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

êîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Çàáåçïå÷èòè âèð³øåííÿ çåìåëüíî-ïðàâî-

âèõ ïèòàíü.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò îáîâ’ÿçêîâî ïå-

ðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îð-

ãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà

âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºê-

òà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âñå ìàéíî ï³ñëÿ çà-

âåðøåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.

Голова В. Кличко

Про відмову у наданні дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 955 від 5 жовтня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек�
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåí-

íÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 40 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)  

05.10.2016 ¹ 955

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами,
яким відмовлено у наданні

№ № дозвільного Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 01040"220634"111 ТОВ "Альфа"забава" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 132

2. 01040"220536"111 ТОВ "РОЛЛОТЕКС" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

14,3 Голосіївський район, вул.
Малевича Казимира
(Боженка), 86"Д

3. 01040"220630"111 ТОВ "ІЛ МОЛІНО" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

26 Дарницький район, вул.
Вербицького Архітектора, 1

4. 01113"220035"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Ахматової Анни, 22

5. 01113"220038"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Ахматової Анни, 46

6. 01113"220040"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська набережна заїзд
з просп. Бажана Миколи

7. 01113"220043"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська набережна ТРК
"Аркадія" (на розподілювачі)

8. 104"220020"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи з'їзд з
Дніпровської Набережної

9. 104"220018"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 12

10 104"220017"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 4 біля
магазину "Сільпо"

11 01113"220034"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Григоренка Петра, 14

12 01038"220607"111 ТОВ "ЛЕКФАРМ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

9,792 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
26

13 104"220010"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 3

14 01025"219286"111 ТОВ "Рекламне
агенство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Богатирська 600 м м від
заправки "WOG" (напроти) в
сторону м. Вишгород

15 01025"220691"111 ТОВ "ТАТАКОМ
ІНДАСТРІ"

Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

46,55 Оболонський район, вул.
Лугова, 12
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 956 від 5 жовтня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні». «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро�
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі�
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 6 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про надання одноразової адресної 
соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям 

соціально незахищених верств населення міста Києва 
з нагоди відзначення Дня захисника України у 2016 році

Розпорядження № 964 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу�
стріч киянам» на 2016�2018 роки», з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення
міста Києва та з нагоди відзначення Дня захисника України у 2016 році:

1. Íàäàòè îäíîðàçîâó àäðåñíó ñîö³àëüíó ìà-

òåð³àëüíó äîïîìîãó îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ñîö³àëü-

íî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà,

ó òîìó ÷èñë³ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèì îñîáàì,

ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó òà ôàêòè÷íî ïðîæè-

âàþòü â ì³ñò³ Êèºâ³, ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ

çàõèñíèêà Óêðà¿íè ó 2016 ðîö³, à ñàìå:

ó ðîçì³ð³ 750 ãðí:

êèÿíàì — ÷ëåíàì ñ³ìåé îñ³á, ÿê³ çàãèíóëè àáî

ïîìåðëè âíàñë³äîê ïîðàíåíü, êàë³öòâà, êîíòó-

ç³¿ ÷è ³íøèõ óøêîäæåíü çäîðîâ’ÿ, îäåðæàíèõ ï³ä

÷àñ ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðî-

òåñòó â Óêðà¿í³ ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21

ëþòîãî 2014 ðîêó çà ºâðî³íòåãðàö³þ òà ïðîòè

ðåæèìó ßíóêîâè÷à, îñ³á, ÿêèì ïîñìåðòíî ïðè-

ñâîºíî çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè çà ãðîìàäÿíñüêó

ìóæí³ñòü, ïàòð³îòèçì, ãåðî¿÷íå â³äñòîþâàííÿ

êîíñòèòóö³éíèõ çàñàä äåìîêðàò³¿, ïðàâ ³ ñâîáîä

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

05.10.2016 ð. ¹ 956

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються
№ № дозволу Розповсюджувач

реклами
Тип рекламного засобу Площа,

кв.м
Місце розташування
рекламного засобу

1 27090"11 ПАТ "ФІНЕКСБАНК" Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть
окремо

11,68 Оболонський район,
просп. Московський, 28

2 29767" 12"П"1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МІСЬКИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

10,2 Печерський район, вул.
Мечникова, 2

3 29535"12"П"1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МІСЬКИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

11,25 Печерський район, вул.
Мечникова, 2

4 43277"14 Публічне акціонерне
товариство "РАДИКАЛ
БАНК"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,61 Голосіївськйй район, вул.
Васильківська, 2

5 42513"14 Публічне акціонерне
товариство "РАДИКАЛ
БАНК"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,32 Оболонський район,
просп. Героїв Сталіиграду,
8, корпус 7

6 42514"14 Публічне акціонерне
товариство "РАДИКАЛ
БАНК"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,44 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 21 "а

16 01040"220615"111 ТОВ "Транс Медіа" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

32 Оболонський район, просп.
Московський (просп. Бандери
Степана), 21

17 01040"220611"111 ТОВ "Транс Медіа" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

32 Оболонський район, просп.
Московський (просп. Бандери
Степана), 21

18 01113"220733"111 ТОВ "РЕКЛЕН МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

399,5 Оболонський район, просп.
Московський, 13"В (літ. "А")

19 01113"220734"111 ТОВ "РЕКЛЕН МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

279,5 Оболонський район, просп.
Московський, 13"В (літ. "А")

20 01014"220663"111 ТОВ "Делівері" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

12,6 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 15/2

21 01025"220735"111 ДП "ШЮКО УКРАЇНА" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

17,7814 Печерський район, вул.
Лейпцизька, 15 А

22 01040"220626"111 ПАТ "УКРСИББАНК" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,76 Печерський район, вул.
Мечникова, 2

23 01014"220671"111 ФО"П Остапчук
Андрій Юрійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,56 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 33

24 01062"220778"111 ТОВ "Чікетті Остерія
Італіана"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,72 Подільський район, вул.
Борисоглібська / вул.
Сагайдачного Петра/ пл.
Контрактова, 1/22/2 літера Г

25 104"220013"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Подільський район, вул.
Набережно"Лугова, 78

26 104"220016"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Новокостянтинівська, 8

27 01113"220747"111 ТОВ "Альфа"забава" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

23,4765 Подільський район, просп.
"Правди", 58

28 01014"220362"111 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

19,285 Святошинський район, вул.
Кільцева дорога, 14

29 01014"220360"111 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

2,52 Святошинський район, вул.
Кільцева дорога, 14

30 01113"220032"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, просп.
Перемоги, 67 (1)

31 01025"220011"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Кільцева дорога (на
розподілювачі навпроти)

32 01062"220050"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Лебедєва" Кумача/ вул.
Тупикова

33 01113"220037"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Лобановського Валерія
(Червонозоряний), 71

34 01062"220480"111 ФО"П Потьомкіна
Тетяна Сергіївна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,286 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 16

35 01062"220478"111 ФО"П Потьомкіна
Тетяна Сергіївна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,286 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 16

36 01309"220644"111 ПН Миргородська
Наталія Григорівна

Транспарант "
перетяжка над
вулицею

10 Шевченківський район, вул.
Дмитрівська, 80, прим. 8

37 01309"220670"111 ТОВ "Арго"
Торгівельна мережа"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,78 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 42 А

38 01309"220673"111 ТОВ "Арго"
Торгівельна мережа"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

19,24 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 42 А

39 01309"220667"111 ТОВ "Арго"
Торгівельна мережа"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,0475 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 52

40 01309"220669"111 ТОВ "Арго"
Торгівельна мережа"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,5252 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 52

Керівник апарату В. Бондаренко

ëþäèíè, ñàìîâ³ääàíå ñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêîìó

íàðîäîâ³, âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ ã³äíîñò³;

íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì â³êîì äî 18 ðîê³â, ñìåðòü

áàòüê³â-êèÿí ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ ó ìàñîâèõ

àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ó ïå-

ð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014

ðîêó;

êèÿíàì, ÿê³ îòðèìàëè òÿæê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåí-

íÿ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêî-

ãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòî-

ïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó;

êèÿíàì — ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-

ðàö³¿;

ó ðîçì³ð³ 500 ãðí:

êèÿíàì — ÷ëåíàì ñ³ìåé îñ³á, ÿê³ çàãèíóëè

(ïðîïàëè áåçâ³ñòè) àáî ïîìåðëè âíàñë³äîê ïî-

ðàíåííÿ, êîíòóç³¿ àáî êàë³öòâà, îäåðæàíèõ ï³ä

÷àñ áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷-

í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ òà ÷ëå-

íàì ñ³ìåé êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè (ïðîïàëè áåçâ³ñòè)

àáî ïîìåðëè âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ àáî

êàë³öòâà, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ áåçïîñåðåäíüî¿

ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå-

÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ( Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

2.1. Çàáåçïå÷èòè çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-

áà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê íà

âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íà-

çóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016- 2018 ðîêè», íàäàííÿ îä-

íîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äî-

ïîìîãè, â ìåæàõ âèäàòê³â, îêðåìèì êàòåãîð³ÿì

ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñ-

òà Êèºâà, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

2.2. Âèïëàòó äîïîìîãè ïðîâîäèòè:

îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â îðãà-

íàõ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà

Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî Ïî-

ðÿäêó âèïëàòè ïåíñ³é òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè

çà çãîäîþ ïåíñ³îíåð³â òà îäåðæóâà÷³â äîïî-

ìîãè ÷åðåç ¿õ ïîòî÷í³ ðàõóíêè ó áàíêàõ, çàòâåð-

äæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ 1999 ðîêó ¹ 1596, òà ²íñò-

ðóêö³¿ ïðî âèïëàòó òà äîñòàâêó ïåíñ³é, ñîö³àëü-

íèõ äîïîìîã íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïî-

øòîâîãî çâ’ÿçêó, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì Ì³í³ñ-

òåðñòâà òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Óêðà¿íè, Ì³í³ñ-

òåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè

â³ä 28 êâ³òíÿ 2000 ðîêó ¹ 464/156. ïîñòàíî-

âîþ ïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â³ä

28 êâ³òíÿ 2009 ðîêó ¹ 14-1, çàðåºñòðîâàíîþ

â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 02 ëèïíÿ 2009

ðîêó çà ¹ 592/16608;

îñîáàì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, ïðè çâåðíåíí³ äî ê³íöÿ áþäæåòíîãî

ðîêó, çà óìîâè íàáóòòÿ ïðàâà íà âèïëàòó îäíî-

ðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äî-

ïîìîãè, íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ;

îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â Ãîëîâ-

íîìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â 

ì. Êèºâ³, ïåíñ³ÿ ÿêèì ïðèçíà÷åíà â³äïîâ³äíî äî

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ

îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ

³íøèõ îñ³á» çã³äíî ç³ ñïèñêàìè, íàäàíèìè Ãî-

ëîâíèì óïðàâë³ííÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè

â ì. Êèºâ³.

3. Âçÿòè äî óâàãè, ùî äî ÷ëåí³â ñ³ìåé îñ³á,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íà-

ëåæàòü îñîáè, âèçíà÷åí³ ó ïîðÿäêó íàäàííÿ ùî-

ì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè êè-

ÿíàì — ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-

ö³¿, ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ

(ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåí-

í³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, äëÿ ïîêðèòòÿ âè-

òðàò íà îïëàòó íèìè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-

ñëóã, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 09 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 271/271 (ó ðå-

äàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08

æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 112/2015).

4. Îäíîðàçîâà àäðåñíà ñîö³àëüíà ìàòåð³àëü-

íà äîïîìîãà, ÿêà íå áóëà ñâîº÷àñíî âèïëà÷å-

íà ãðîìàäÿíèíó ÷åðåç íåçàëåæí³ â³ä íüîãî ïðè-

÷èíè, ó ðàç³ ñìåðò³ öèõ ãðîìàäÿí, âèïëà÷óºòüñÿ

÷ëåíàì ñ³ì’¿ ïîìåðëîãî ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷å-

íîìó äëÿ âèïëàòè ïåíñ³é ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ

ïåíñ³îíåðà.

Âðàõóâàòè òå, ùî îñîáàì, ÿê³ îäíî÷àñíî íà-

ëåæàòü äî äåê³ëüêîõ êàòåãîð³é, íàäàºòüñÿ îäíà

âèïëàòà â á³ëüøîìó ðîçì³ð³.

5. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿

çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.
Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ —

íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,8 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 28, ë³ò."À"
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,8 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 28, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 10) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,8 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 1 416 200 (îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 283 240 (äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ñîðîê) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 1 699 440 (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò äåâ'ÿíîñòî äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ñîðîê) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 169 944 (ñòî ø³ñòäåñÿò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò ñîðîê ÷îòèðè) ãðèâí³.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 01 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â
ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ
çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ"Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó:
300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 169 944 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26506011904146 â ÏÀÒ"Óêðñîöáàíê". êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756,îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 28, ë³ò. "À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",
òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93. òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

ÑÂÏ "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÏËÎÂ² ÌÅÐÅÆ² " ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"
ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè

äëÿ ñòàíö³¿ òåïëîïîñòà÷àííÿ "Á³ëè÷³", çà àäðåñîþ: 03164, ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, âóë. Ðîá³òíè÷à, 1.
ÑÒ "Á³ëè÷³" ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà ïîñòà÷àºòüñÿ ìåðåæàìè öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî

âîäîïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà÷àì ì³ñòà. Äëÿ âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â êîòåëüí³ ðîçòàøîâàí³ âîäîãð³éí³ êîòëîàãðåãàòè òèïó "ÊÂÃÌ-
100" ñò. ¹¹ 3-5, òà ïàðîâ³ òèïó "ÄÅ-25/14ÃÌ" ñò. ¹¹ 1, 2, ùî ïðàöþþòü íà ïðèðîäíîìó ãàç³, à ó âèïàäêó ïðèïèíåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ
ìàçóò âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ðåçåðâíå ïàëèâî. Ùîð³÷íèé îáñÿã âèðîáëåíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ñòàíîâèòü 480 òèñ. Ãêàë — îá'ºêò ïåðøî¿
ãðóïè.

Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä êîòëîàãðåãàò³â â³äâîäÿòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ÷åðåç ñï³ëüíó äèìîâó òðóáó, âèñîòîþ — 150 ì,
ä³àìåòð ãèðëà — 6,8 ì.

Äæåðåëàìè óòâîðåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä äîïîì³æíîãî îáëàäíàííÿ º çâàðþâàëüí³, ãàçîð³çàëüí³ òà ôàðáóâàëüí³ ðîáîòè,
ìåòàëîîáðîáí³ âåðñòàòè, òåõíîëîã³÷í³ ñâ³÷³ äëÿ ïðîäóâàííÿ ãàçîïðîâîä³â, äèçåëü-ãåíåðàòîð, ðîçâàíòàæóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ â ºìíîñòÿõ
ìàçóòíîãî ïàëèâà ³ ò.ï.

Íà òåðèòîð³¿ ÑÒ íàë³÷óºòüñÿ 42 ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, ³ç íèõ: 1 —íåîðãàí³çîâàíå äæåðåëî òà 23 —äæåðåë
çàëïîâèõ âèêèä³â. Îäíå îðãàí³çîâàíå ñòàö³îíàðíå äæåðåëî îáëàäíàíå ïèëîãàçîî÷èñíîþ óñòàíîâêîþ.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàíîâèòü 266,964 ò/ð³ê, îáñÿã âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â
128,956 òèñ. ò/ð³ê (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (²) îêñèä (N2O), ìåòàíó), ùî óòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñ³ ñïàëþâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó òà ìàçóòó â
êîòëîàãðåãàòàõ.

Âåëè÷èíè âèêèä³â íå ïåðåâèùóþòü íîðìàòèâè ãðàíè÷íîäîïóñòèìèõ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë,
ïîòî÷íèõ òåõíîëîã³÷íèõ íîðìàòèâ³â â³ä âèùåïåðåðàõîâàíèõ êîòëîàãðåãàò³â òà ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â íà ìåæ³ ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ çîíè
³ â ñåëüáèùí³é çîí³.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ:
03115, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, òåë. (044) 424-66-66, 424-20-09.

ÑÂÏ "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÏËÎÂ² ÌÅÐÅÆ² " ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"
ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè êîòåëüí³,

ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: 03115, ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, âóë. Ì. Êîòåëüíèêîâà, 7/13.

Êîòåëüíÿ ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà ïîñòà÷àºòüñÿ ìåðåæàìè îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ äî ñïîæèâà÷³â

ì³êðîðàéîíó. Â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ òà ïîãîäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äåìîíòàæ ³ñíóþ÷èõ êîòë³â ÊÂÃ-4,65 òà

âñòàíîâëåííÿ çàì³ñòü íèõ 2 ñó÷àñíèõ âîäîãð³éíèõ êîòë³â Viessmann Vitomax 200-HW òåïëîïðîäóêòèâí³ñòþ 6,1 ÌÂò òà 3,5 ÌÂò ç ãàçîâèìè

ïàëüíèêàìè Weishaupt òèïó G70/2-A ZM-LN òà WM-G30/3-A ZM â³äïîâ³äíî. ²ñíóþ÷èé êîòåë òèïó ÒÂÃ-4Ð çàëèøàºòüñÿ â ðåçåðâ³.

Ïàëèâî äëÿ êîòë³â º ïðèðîäíèé ãàç, ðåçåðâíå ïàëèâî — â³äñóòíº.

Â³äâåäåííÿ äèìîâèõ ãàç³â â³ä êîòë³â ïåðåäáà÷åíî â ³íäèâ³äóàëüí³ äèìîâ³ òðóáè âèñîòîþ -46 ì, ä³àìåòðè ãèðë — 0,8 ì, 0,6 ì, òà 0,4 ì.

Ïðîåêòíà ê³ëüê³ñòü âèêèä³â îêñèäó âóãëåöþ, îêñèäè àçîòó â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³ä êîòë³â Vitomax 200-HW ñòàíîâèòü 4,731 ò/ð³ê, îáñÿã

ïàðíèêîâèõ ãàç³â (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (²) îêñèä (N2O), ìåòàíó) — 7,41 òèñ. ò/ð³ê.

Ïðîòÿãîì 2015 ðîêó â³ä êîòëà ÒÂÃ-4Ð â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çä³éñíþâàëèñÿ âèêèäè îêñèäó âóãëåöþ,îêñèäè àçîòó—2,364 ò/ð³ê, îáñÿã ïàðíèêîâèõ

ãàç³â (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (²) îêñèä (N2O), ìåòàíó) — 2,83 òèñ. ò/ð³ê.

Ìàñîâ³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â â³äïîâ³äàþòü âñòàíîâëåíèì íîðìàòèâàì, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì

Ì³íïðèðîäè Óêðà¿íè â³ä 27.06.2006 ¹309 òà ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàòèâàì äîïóñòèìîãî âì³ñòó çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³

íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 03115,

ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97. òåë. (044) 424-66-66, 424-20-09.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåöæèòëîôîíä" (àäðåñà: âóë. Îáîëîíñüêà,

34, ì. Êè¿â, 04071, òåë. (044) 463-67-30) ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè Ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ¹20-À, 20-Á òà íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ¹20 ê. 1

(ë³ò. Ç) ï³ä æèòëîâ³ áóäèíêè ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 506 â³ä

26.05.2015 (ïðî ðåêîíñòðóêö³þ áóäèíêó íà âóë. ßðîñëàâñüêà, 20 êîðï. 1, (ë³ò. Ç) òà ¹ 62 â³ä 17.01.2012 ð. (ïðî ðåêîíñòðóêö³þ æèòëîâèõ áóäèíê³â

íà âóë. ßðîñëàâñüêà, 20-À, 20-Á) òà Ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ ³ îáìåæåíü ¹806/16/12/2009-16 â³ä 29.08.2016 ð.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ çàáóäîâè ç³ ñòâîðåííÿì 7-ïîâåðõîâîãî ç ìàíñàðäíèì ïîâåðõîì 3-õ ñåêö³éíîãî 90-êâàðòèðíîãî

æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà 1-ìó ïîâåðñ³ òà óëàøòóâàííÿì ï³äçåìíîãî âáóäîâàíîãî ïàðê³íãó

íà 20 ìàøèíî-ì³ñöü. Òàêîæ ïðîåêòîì áëàãîóñòðîþ óëàøòóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â áóäèíêó, òèì÷àñîâî¿ àâòîñòîÿíêè

íà 33 ìàøèíî-ì³ñöÿ òà îçåëåíåííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ç³ çáåðåæåííÿì ³ñíóþ÷îãî îçåëåíåííÿ.

Îá'ºêò íå âõîäèòü ó "Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ

â³ä 28.08.2013 ¹ 808. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ï³äêëþ÷åííÿ ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é îá'ºêòà äî ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ çã³äíî ç ÒÓ. Òîïîãðàôî-

ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ ³ ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó îáñÿç³. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ

ÄÁÍ; ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë; îõîðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ çàõîäè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ

ñòîê³â äî ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³. Ç ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè ïóáë³êàö³¿ äî ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä" çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, 04071, âóë. Îáîëîíñüêà, 34, òåë. (044)463-67-30.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåöæèòëîôîíä" (àäðåñà: âóë. Îáîëîíñüêà,

34, ì. Êè¿â, 04071, òåë. (044) 463-67-30) ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè Ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä æèòëîâèé áóäèíîê ç âáóäîâàíèìè

ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë.Íèæí³é Âàë,31-À ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 506 â³ä 26.05.2015 òà Ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ ³ îáìåæåíü ¹ 406/16/12/2009-16 â³ä 24.05.2016 ð.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ çàáóäîâè ï³ä 7-ïîâåðõîâèé ç ìàíñàðäíèì ïîâåðõîì æèòëîâèé áóäèíîê

íà 25 êâàðòèð ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.Òàêîæ ïðîåêòîì áëàãîóñòðîþ ïåðåäáà÷åíî óëàøòóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â áóäèíêó òà îçåëåíåííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ç³ çáåðåæåííÿì ³ñíóþ÷îãî îçåëåíåííÿ.

Îá'ºêò íå âõîäèòü ó "Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ

â³ä 28.08.2013 ¹ 808. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ï³äêëþ÷åííÿ ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é îá'ºêòà äî ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ çã³äíî ç ÒÓ. Òîïîãðàôî-

ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ ³ ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó îáñÿç³. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ

ÄÁÍ; ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë; îõîðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ çàõîäè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ

ñòîê³â äî ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³. Íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóòí³ äæåðåëà, ÿê³ çíà÷íî âïëèâàþòü íà êë³ìàò òà

ì³êðîêë³ìàò. Ç ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè ïóáë³êàö³¿ äî ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä" çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 04071, âóë. Îáîëîíñüêà,

34, òåë. (044) 463-67-30.

ÒÎÂ "Êîìôîðòíà Îñåëÿ"ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðà-

ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì òà

³íøèìè ñïîæèâà÷àìè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿-

íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ âñòàíîâëåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ
ÒÎÂ “Êîìôîðòíà Îñåëÿ” äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂ "Êîìôîðòíà Îñåëÿ" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ
ÒÎÂ "Êîìôîðòíà Îñåëÿ" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂ "Êîìôîðòíà Îñåëÿ" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â 

ç ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó õîëàõ áóäèíêó.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà åëåêòðîííó àäðåñó ÒÎÂ " Êîìôîðòíà

Îñåëÿ.": info@comfort-house.com.ua (ç îáîâ'ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì ó Òåì³ "Çàóâà-

æåííÿ òà ïðîïîçèö³¿"), àáî â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: 03039, ì. Êè¿â, ïðîñ-

ïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé,62,îô³ñ Comfort House ïðîòÿãîì ÷îòèðíàäöÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â

â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ öüîãî îãîëîøåííÿ.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 96,00 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 2 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²² ñòóïå-
í³â ¹ 111 ³ì. Ñ.À. Êîâïàêà Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, 7-Á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³ç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âè-
äàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè — 1794 090,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 4 485,23 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11,
êàá. 114 àáî êàá.323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàí-

ñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1"

Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 5/7, òåë. 424-20-77). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè:

âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 5/7, ² ïîâåðõ, ïëîùà 116,00 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 2 300 200,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 19 168,33 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ

ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (ïóíêò çàáîðó á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó). Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 134,8 êâ.ì,ðîçòàøî-

âàí³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Ìîñêîâñüêà,36.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

(ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà,7,òåë.: 280-10-14,280-44-53).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: 47,7 êâ.ì —äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³

äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; íà
òåðì³í ä³¿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü,àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³; 87,1 êâ.ì —äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé — ³íâàë³ä³â,
ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á —ó÷àñíèê³â ÀÒÎ; 2 ðîêè 364 äí³.Îðåíäíà ñòàâêà —1 ãðí íà ð³ê.

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà
îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ,
çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Ñóâîðîâà,15,êàá.210.Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, âèêëèêàº
íà 16.11.2016 ðîêó î 09.00 Ñòðåëü÷åíêî Íàòàë³þ Îëåêñàíäð³âíó â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³
çà ïîçîâîì Áîêëàí Òåòÿíè Îëåêñàíäð³âíè äî Ñòðåëü÷åíêî Íàòàë³¿ Îëåêñàíäð³âíè,Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîííîãî â³ää³ëó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³,
ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ
â éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Î. À. Ñàâèöüêèé

Âòðà÷åíèé îðèã³íàë äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèðè ¹ 108, ùî çíàõîäèòüñÿ

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äðàãîìàíîâà, 8-À, ïîñâ³ä÷åíèé Êðàâ÷åíêî ². Â., ïðèâàòíèì

íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòîêðóãó 26.12.2005 ðîêó, ¹ 5112ó, çàðåºñòðîâàíèé

â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ 03.01.2006 ð. , â Êíèç³

ä. 269-21 çà ðåºñòðîâèì ¹ 44681 íà ³ì'ÿ Êëîïîòè Â³ðè ²âàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïîñòàíîâîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì.Êèºâà â³ä 18.02.2016 ó ñïðàâ³ ¹ 826/14642/15

âèçíàíî íåçàêîííèì ³ íå÷èííèì òà ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

08.10.2009 ¹365/2434 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêò³â ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âîäíèõ îá'ºê-

ò³â ì. Êèºâà".
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Íàéìåíóâàííÿ Âàðò³ñòü
ãðí/êóá. ì

Ñîá³âàðò³ñòü âëàñíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âðàõîâàíà â òàðèôàõ 51,73

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,10

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó 0,78

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 6,13

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 58,74

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî -

Ïîñëóãè áàíêó 0,30

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 59,04

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ òà ºäèíèì 5% ïîäàòêîì 61,99

Íàéìåíóâàííÿ Âàðò³ñòü,
ãðí çà 1 Ãêàë

Ñîá³âàðò³ñòü âëàñíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âðàõîâàíà â òàðèôàõ 1154,09

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 1,29

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 1155,37

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî -

Ïîñëóãè áàíêó 6,07

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 1161,44

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ òà ºäèíèì 5% ïîäàòêîì 1219,51

Íàéìåíóâàííÿ Âàðò³ñòü,
ãðí çà 1 Ãêàë

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ 1411,30

Íàéìåíóâàííÿ Âàðò³ñòü
ãðí/êóá. ì

Ñîá³âàðò³ñòü âëàñíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âðàõîâàíà â òàðèôàõ 71,52

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 6,13

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 77,65

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ òà ºäèíèì 5% ïîäàòêîì 81,53
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 50207

11 æîâòíÿ 2016 ð.

¹109(4879)

16

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ô
îò

î
 Ï

àâ
ëà

 Ï
À

Ù
Å

Í
Ê

À

Ó çàêëàäè ñîöñôåðè ðîçïî÷àëè 
ïîäà÷ó òåïëà

ÇÃ²ÄÍÎ ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ
¹ 958 â³ä 5 æîâòíÿ, ÏÀÒ «ÊÈ-
¯ÂÅÍÅÐÃÎ» â³äó÷îðà ðîçïî÷àëî
ïîäà÷ó òåïëà â ñòîëè÷í³ çàêëà-
äè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.

«Çàáåçïå÷èòè ç 10 æîâòíÿ
ï³äêëþ÷åííÿ ñèñòåì òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ, ðîçïî÷àòè ïîäà÷ó òåï-
ëà â ñòîëè÷í³ øêîëè, äèòñàäêè
òà ë³êàðí³, çã³äíî ¿õí³õ çàÿâîê, ïî-
÷èíàþ÷è ç 10 æîâòíÿ â ïîëîãî-
â³ áóäèíêè, ë³êóâàëüí³ óñòàíî-
âè, äîøê³ëüí³ òà íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè, à òàêîæ â ñîö³àëüíî-ìå-
äè÷í³ óñòàíîâè, ï³äïîðÿäêîâà-

í³ Äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè
ÊÌÄÀ»,— çàçíà÷åíî â ðîçïîðÿ-
äæåíí³.

Äåïàðòàìåíòàì îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ,îñâ³òè òà ñîöïîë³òèêè ÊÌÄÀ
ñï³ëüíî ç êåð³âíèêàìè òåïëî-
ïîñòà÷àëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà çà-
êëàä³â ñîöñôåðè äîðó÷àºòüñÿ çà-
áåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ñêîîðäè-
íîâàíî¿ ðîáîòè ç ï³äêëþ÷åííÿ
ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ.

Íà ñüîãîäí³ á³ëüø í³æ 90%
îá’ºêò³â ñîöñôåðè îòðèìàëè Àê-
òè ãîòîâíîñò³ äî îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó �

ÍÀÃÀÄÀÉÌÎ, ùî ùå â ëþòîìó
öüîãî ðîêó Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó çà-
òâåðäèëà ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðà-
ìó «Ä³òè. Ñ³ì’ÿ. Ñòîëèöÿ íà 2016-
2018 ðîêè».

Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº ìîí³òî-
ðèíã ñîö³àëüíî-ïðàâîâîãî çàõèñ-
òó ä³òåé, ïðîòèä³þ íàñèëüñòâó â

ñ³ì’¿ òà òîðã³âë³ ëþäüìè, çä³éñíåí-
íÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè,
ñ³ì’ÿìè òà ìîëîääþ; íàäàííÿ ï³ä-
òðèìóþ÷èõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³-
òÿì, ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè; ïðîâåäåííÿ
ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿ äëÿ çàîõî÷åí-
íÿ àêòèâíî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçè-
ö³¿.

Íà ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ 2383 ä³òåé-
ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòü-

ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ç íèõ 588 —
öå ä³òè, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. Ñþäè â³ä-
íîñÿòü ³ ä³òåé, ïåðåì³ùåíèõ ³ç çî-
íè ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ òà òèì÷àñîâî
îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é.

Çàãàëîì âïðîâàäæåííÿ ïðîãðà-
ìè êîøòóâàòèìå 160,8 ìëí ãðè-
âåíü, êîòð³ âèòðà÷àòèìóòüñÿ ïðî-
òÿãîì òðüîõ ðîê³â �

Càíåï³äåìñòàíö³ÿ ïîïåðåäæàº

Â ÓÊÐÀ¯Í² ñêëàëàñÿ íåçàäîâ³ëü-
íà ñèòóàö³ÿ ùîäî îòðóºíü íàñå-
ëåííÿ,ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âæèâàííÿì íå-
ÿê³ñíèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, â
òîìó ÷èñë³ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â.

Ëèøå çà ïåð³îä ç 21 ïî 30 âå-
ðåñíÿ 2016 ðîêó â êðà¿í³ çàðåºñ-
òðîâàíî 77 âèïàäê³â îòðóºíü
ëþäåé ôàëüñèô³êîâàíèì íåáåç-
ïå÷íèì àëêîãîëåì, ç íèõ 38 âè-
ïàäê³â çàâåðøèëèñü ëåòàëüíî, â
òîìó ÷èñë³ â Õàðê³âñüêèé îá-
ëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 58 âèïàä-
ê³â îòðóºííÿ ñóðîãàòàìè àëêî-
ãîëþ, ç íèõ 25 îñ³á ïîìåðëî (äæå-
ðåëî íåõàð÷îâîãî ïîõîäæåííÿ,
ìîæëèâî, ìåòèëîâèé ñïèðò), â
Äîíåöüê³é — 9 âèïàäê³â îòðó-
ºííÿ ñóðîãàòàìè àëêîãîëþ, â
Ìèêîëà¿âñüê³é — ïîìåðëî 5 îñ³á,
çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-ìåäè÷-
íî¿ åêñïåðòèçè ó íèõ âèÿâëåíî
â êðîâ³ ìåòàíîë.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó»
â ÃÓ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè â
ì³ñò³ Êèºâ³, ó âåðåñí³ 2016 ðîêó
âñòàíîâëåíî ôàêò ï³äðîáëåííÿ
âåðøêîâîãî ìàñëà ïðèâàòíèì
ï³äïðèºìñòâîì «Ðîìàí» (ì. Êè-

¿â, âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 18),
ÿêå ïîñòà÷àëîñü äî ÄÍÇ Îáîëîí-
ñüêîãî ðàéîíó. Çàçíà÷åíèé ïðî-
äóêò íå â³äïîâ³äàâ âèìîãàì íîð-
ìàòèâíî-òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ ³ áóâ íåïðèäàòíèé äëÿ âèêî-
ðèñòàííÿ â õàð÷óâàíí³.

Ç ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó
â ì³ñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîã³ðøåí-
íÿ åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ³ç çàõâî-
ðþâàíîñò³ íà ãîñòð³ êèøêîâ³ ³í-
ôåêö³¿ ñåðåä ä³òåé, âèíèêíåííþ
ÿêèõ ñïðèÿº íåäîòðèìàííÿ âè-
ìîã ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà
â çàêëàäàõ îñâ³òè.

Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü çàðåºñ-
òðîâàíî 9 âèïàäê³â çàõâîðþâàí-
íÿ íà ãîñòðó êèøêîâó ³íôåêö³þ
ñåðåä ó÷í³â Óêðà¿íñüêîãî ô³çè-
êî-ìàòåìàòè÷íîãî ë³öåþ ÊÍÓ
³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà (ì. Êè¿â, ïð.
Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 6) òà 4 âè-
ïàäêè, â òîìó ÷èñë³ 1 âèïàäîê
çàõâîðþâàííÿ íà ðîòàâ³ðóñêèé
ãàñòðîåíòåðèò, ñåðåä ä³òåé, ÿê³
â³äâ³äóþòü äèòÿ÷èé äîøê³ëü-
íèé çàêëàä ¹ 215 ³ìåí³ Òèìî-
ô³ÿ Ëóáåíöÿ (ì. Êè¿â, âóë. Óð-
ë³âñüêà, 3-ã) �

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Ïåòðî Ïîðîøåíêî ï³äòðèìàâ ³í³ö³àòè-
âó Âñåóêðà¿íñüêî¿ ðàäè öåðêîâ ³ ï³äïèñàâ óêàç «Ïðî
â³äçíà÷åííÿ â Óêðà¿í³ 500-ð³÷÷ÿ Ðåôîðìàö³¿». Ïðî
öå â³í çàÿâèâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç êåð³âíèêàìè àâòî-
ðèòåòíèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà ì³æíàðîäíèõ ïðîòåñòàíò-
ñüêèõ îá’ºäíàíü, ÿê³ ç³áðàëèñÿ â Êèºâ³ äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ Äðóãîãî Ì³ñ³îíåðñüêîãî ôîðóìó Âñåóêðà¿íñüêîãî
ñîþçó öåðêîâ ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â,
ïåðåäàº ïðåñ-ñëóæáà ãëàâè äåðæàâè.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ Ïåòðî Ïîðîøåíêî íàãàäàâ, ùî
óêðà¿íö³ íàëåæàòü äî ð³çíèõ ã³ëîê õðèñòèÿíñòâà, à
íàñòóïíîãî ðîêó âåñü ñâ³ò â³äçíà÷àòèìå 500-ð³÷÷ÿ
Ðåôîðìàö³¿, ÿêà ìàëà ³ ìàº ôóíäàìåíòàëüíèé âïëèâ
íà ºâðîïåéñüêó öèâ³ë³çàö³þ.

«Ïðîòåñòàíòñüê³ ãðîìàäè â Óêðà¿í³ ìàþòü äàâíþ
³ áàãàòó ³ñòîð³þ. Âàøà ä³ÿëüí³ñòü âèêëèêàº ïîâàãó.
Ñïîä³âàþñÿ, ùî ìè âñ³ ñïðèÿòèìåìî ïðîâåäåííþ â

Óêðà¿í³ çàõîä³â ç íàãîäè ö³º¿ äàòè íà âèñîêîìó ð³â-
í³. ² öÿ ïîä³ÿ, çâè÷àéíî æ, ìàº â³äçíà÷àòèñÿ ³ íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ â çàãàëüíîºâðîïåéñüêîìó êîíòåê-
ñò³»,— çàçíà÷èâ Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷ �

Íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ âñòàíîâèëè êâ³òêîâèé ðåêîðä

ÄÎ 30 ÆÎÂÒÍß íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ Ïå÷åðñüêîãî
ëàíäøàôòíîãî ïàðêó òðèâàòèìå âèñòàâêà õðèçàí-
òåì «Ìåëîä³ÿ îñåí³», êîòðó ïðèóðî÷èëè äî 60-ð³÷÷ÿ
«Êè¿âçåëåíáóäó». Òóò êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ ïîáà-
÷àòü òðèâèì³ðíó êâ³òêîâó êîìïîçèö³þ, ùî ìàº äîâ-
æèíó ïîíàä 112 ìåòð³â òà âíåñåíà äî Íàö³îíàëüíî-
ãî ðåºñòðó ðåêîðä³â Óêðà¿íè.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä», íàä âèñòàâ-
êîþ ïðàöþâàëè á³ëüøå ñòà îñ³á, çîêðåìà — ëàíä-
øàôòí³ äèçàéíåðè. Á³ëüøå 15 000 êâ³ò³â ð³çíèõ ñîð-
ò³â, 100 òèñÿ÷ ìåòð³â êîëüîðîâî¿ íèòêè, 100 ê³ëî-
ãðàì ìàðìóðîâî¿ êðèõòè òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â âè-
êîðèñòàëè âïðàâí³ ðóêè ìàéñòð³â, ñòâîðèâøè öåé
øåäåâð �

Ìîñêîâñüêà ïëîùà ñòàíå Äåì³¿âñüêîþ, à ïðîñïåêò
Âîçç’ºäíàííÿ ïåðåéìåíóâàëè íà ïðîñïåêò Ñîáîðíîñò³

Ó ×ÅÒÂÅÐÃ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè äåïó-
òàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ âó-
ëèö³, ïðîñïåêòó òà ïëîù³. Â³äòàê, ïåðåéìåíóþòü:

1. Âóëèöþ Ïàòð³ñà Ëóìóìáè — íà âóëèöþ ²îàíà
Ïàâëà II (Ïå÷åðñüêèé ð-í);

2. Ïðîñïåêò Âîçç’ºäíàííÿ — íà ïðîñïåêò Ñîáîð-
íîñò³ (Äí³ïðîâñüêèé ð-í);

3. Ïëîùó Ìîñêîâñüêó — íà ïëîùó Äåì³¿âñüêó (Ãî-
ëîñ³¿âñüêèé ð-í);

Äàíå ð³øåííÿ ñïðèÿòèìå äåìîêðàòèçàö³¿ óêðà-
¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà éîãî ïðîñóâàííÿ íà øëÿõó
äî ºâðîïåéñüêèõ ö³ííîñòåé, à òàêîæ âøàíóâàííÿ
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