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íîâèíè

ÄËß ÏÀÖ²ªÍÒ²Â øïèòàëþ — âå-
òåðàí³â â³éíè, Äåíü çàõèñíèêà
Óêðà¿íè òàêèé æå âàæëèâèé, ÿê ³
Äåíü Ïåðåìîãè. Àäæå êîæåí ³ç êî-
ëèøí³õ á³éö³â ðèçèêóâàâ ñâî¿ì
æèòòÿì, çàõèùàþ÷è Áàòüê³âùèíó
â ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè ÷è ³íòåðåñè äåðæàâè ó âîºííèõ
êîíôë³êòàõ, à ñüîãîäí³ çàõèùàº ³í-
òåðåñè é ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè.

Íèí³ ó øïèòàë³ â 9 ë³êóâàëü-
íèõ â³ää³ëåíÿõ çà îñíîâíèìè íà-
ïðÿìàìè çàõâîðþâàíü ë³êóþòüñÿ
é ïðîõîäÿòü ðåàá³ë³òàö³þ 350 âå-
òåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè é 57 ó÷àñíèê³â ÀÒÎ. Óñ³ ïàö³-
ºíòè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìó-
âàòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷-
íó äîïîìîãó â ô³ç³îòåðàïåâòè÷-
íîìó, êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íîìó òà
ñòîìàòîëîã³÷íîìó â³ää³ëåííÿõ,
öåíòð³ ðåàá³ë³òàö³¿ ç óí³êàëüíè-
ìè òðåíàæåðàìè äëÿ ë³êóâàííÿ
îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó. À ð³ê
òîìó áóëî îáëàäíàíî óí³êàëüíèé

áàñåéí ç ï³äâîäíèì êîìïëåêñîì
äëÿ âèòÿãóâàííÿ õðåáòà. Çà 30 ðî-
ê³â ³ñíóâàííÿ çàêëàäó òóò ïðîé-
øëè êóðñ ë³êóâàííÿ áëèçüêî 300 000
ó÷àñíèê³â-âåòåðàí³â â³éíè. Ùî-
äîáè ìåääîïîìîãó îòðèìóþòü ïî-
íàä 500 ïàö³ºíò³â. Óñå ô³íàíñó-
âàííÿ íà ñåáå âçÿëî ì³ñòî.

Ó÷îðà ïàö³ºíòè øïèòàëþ ïîä³-
ëèëèñÿ ç «Õðåùàòèêîì» ñâî¿ìè
ñïîãàäàìè.

Âåòåðàí ÂÂÂ Ôåä³ð Ëåùåíêî
çãàäóº, ÿê ó ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â î÷î-
ëþâàâ ï³äï³ëüíó ãðóïó ó ñâîºìó
ñåë³ íà Êè¿âùèí³. Ïîò³ì ïàðòèçà-
íèâ, áóâ ðîçâ³äíèêîì, âîþâàâ ó
ðåãóëÿðí³é àðì³¿. Äîáðå ïàì’ÿòàº,
ÿê îáîðîíÿâ Êè¿â.

«Îáîðîíÿâ, ïî÷èíàþ÷è ç ëèï-
íÿ àæ äî 19 âåðåñíÿ — äî âñòóïó
í³ìö³â ó ñòîëèöþ Óêðà¿íè. Íó, âñ³
ââàæàëè, ùî Êè¿â íå áóäå çäàíèé.
Àëå òàê òðàïèëîñÿ, ùî ç âåëèêèìè
âòðàòàìè ì³ñòî áóëî çàëèøåíî»,—
ðîçïîðâ³â Ôåä³ð Ïðîêîïîâè÷.

Ðåçóëüòàòîì ãåðî¿çìó, ïðîÿâ-
ëåíîãî ó ðîêè â³éíè, äëÿ âåòåðà-
íà ñòàëè ìåäàë³, îðäåíè, à ùå ÷èñ-
ëåíí³ ïîðàíåííÿ.

«ß ñ³ì ðàç³â áóâ ïîðàíåíèì.² áåç
ë³êóâàííÿ âæå íå ìîæó. À ó øïè-
òàë³ ìåíå â ïðÿìîìó ñåíñ³ ñòàâ-
ëÿòü íà íîãè, ï³äòðèìóþòü íå ëè-
øå ô³çè÷íî, à é ìîðàëüíî. Ìåí³
âæå 90 ðîê³â», — ïîâ³äîìèâ âåòå-
ðàí ÂÂÂ ²âàí Ñîëîâèé.

«ß ìåøêàþ â Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Ï³ñëÿ âàæêîãî
ïîðàíåííÿ â áîÿõ íà ñõîä³ êðà¿íè
ìåíå âèòÿãëè ç ëàï ñìåðò³ â Ãî-
ëîâíîìó â³éñüêîâîìó øïèòàë³.
Àëå ïîðàíåííÿ âñå-òàêè äàº ïðî
ñåáå çíàòè. Òóò, ó Ïóù³-Âîäèö³,
ìåí³ é ìî¿ì áîéîâèì ïîáðàòè-
ìàì ä³éñíî äîïîìàãàþòü ñòàòè íà
íîãè é ïîâåðíóòèñÿ äî íîðìàëü-
íîãî æèòòÿ ÿê ô³çè÷íî, òàê ³ ïñè-
õîëîã³÷íî», — êàæå ó÷àñíèê ÀÒÎ
Ñåðã³é Êà÷óðîâñüêèé.

Ñüîãîäí³ íà õàð÷óâàííÿ îäíî-
ãî ïàö³ºíòà âèä³ëÿºòüñÿ 55 ãðí â
äåíü, íà ë³êóâàííÿ òà ìåäèêàìåí-
òè — 65 ãðèâåíü. «Öüîãî âèñòà÷àº,
ùîá íàø³ ïàö³ºíòè îòðèìàëè íà-
ëåæíó ìåäè÷íó äîïîìîãó. Àëå
îêð³ì ë³êóâàííÿ ô³çè÷íèõ ðàí ³
õâîðîá âîíè ïîòðåáóþòü ³ ë³êó-
âàííÿ äóøåâíèõ òà ïñèõîëîã³÷-
íèõ òðàâì — õòîñü ÷åðåç äóæå ïî-
âàæíèé â³ê, ñàìîòí³ñòü, ïîêèíóòó
ñòàð³ñòü, õòîñü — ÷åðåç íåðîçó-
ì³ííÿ ñèòóàö³¿ â äåðæàâ³... ² òîìó

ìåäèêè, ïñèõîëîãè é âîëîíòåðè
íàìàãàþòüñÿ ðîáèòè âñå ìîæëè-
âå é íåìîæëèâå, àáè äîïîìîãòè
âåòåðàíàì»,— ðîçïîâ³ëà «Õðåùà-
òèêó» ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî êë³í³÷íîãî øïèòàëþ ³í-
âàë³ä³â â³éíè Ëþäìèëà Çà÷åê.

Íå õë³áîì ºäèíèì æèâå ëþäè-
íà, — äîòðèìóþ÷èñü òàêîãî ïðà-
âèëà, âëàäà ùå é ìîðàëüíî íàìà-
ãàºòüñÿ ï³äòðèìàòè â÷îðàøí³õ âî-
¿í³â. Íàïåðåäîäí³ Äíÿ çàõèñíèêà
â³ò÷èçíè çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê ïðè¿õàâ çà-
ñâ³ä÷èòè ïîâàãó âåòåðàíàì.

«Äóøà íàïîëÿãàº, ùîá ìè ùå,
ùå ³ ùå ðàç ùèðî âàì ïîäÿêóâà-
ëè çà ìèðíå íåáî, çà ìîæëèâ³ñòü
æèòè â êðà¿í³, ÿêà º íåçàëåæíîþ,
çà ïåðåìîãó, ÿêó âè îòðèìàëè ó
ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
é ãåðî¿çì òà ìóæí³ñòü, âèÿâëåí³
âàìè ó â³éí³ íà ñõîä³ Óêðà¿íè. Âñå,
ùî ìè ìîæåìî çðîáèòè äëÿ âåòå-
ðàí³â ñüîãîäí³,— íàäàòè òàê³ óìî-
âè, çà ÿêèõ âîíè ìîãëè á îòðèìà-
òè íîðìàëüíå ìåäè÷íå çàáåçïå-
÷åííÿ, ïîñï³ëêóâàòèñÿ. ßêðàç òóò
ó ãîñï³òàë³ âñå öå º»,—çàçíà÷èâ ïàí
Ïîâîðîçíèê.

Çà òðàäèö³ºþ, ÿêà ñêëàëàñÿ
óïðîäîâæ ðîê³â, ó ïàì’ÿòü ïðî òèõ,
êîãî âæå íåìàº, é ó øàíó æèâèì —
ôðîíòîâ³ ñòî ãðàì³â óñ³ì ïàö³ºí-
òàì øïèòàëþ. À ùå — êîíöåðò ³ç
ï³ñíÿìè ÷àñ³â â³éíè, ç ÿêèìè âå-
òåðàíè ñòàâàëè äî áîþ �

Íèçüêèé âàì óêë³í,
çàõèñíèêè Â³ò÷èçíè!
� Ó÷îðà â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó êë³í³÷íîìó øïèòàë³ âøàíîâóâàëè âåòåðàí³â 

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ òà âî¿í³â ÀÒÎ
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Æèòëîâ³ áóäèíêè 
ï³äêëþ÷àþòü äî òåïëà

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ðîçïîðÿ-

äèâñÿ ðîçïî÷àòè ïðîöåñ ï³äêëþ÷åí-

íÿ äî òåïëîïîñòà÷àííÿ æèòëîâèõ áó-

äèíê³â ó ñòîëèö³.

«Îñê³ëüêè òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ

çíèæóºòüñÿ, ³ â íàñòóïí³ äí³ ñåðåäíüî-

äîáîâà òåìïåðàòóðà áóäå íèæ÷îþ

çà +8 ãðàäóñ³â, ìè âèð³øèëè, ùî âæå

íåîáõ³äíî ðîçïî÷àòè ïîäà÷ó òåïëà

â æèòëîâ³ áóäèíêè. Îñê³ëüêè òåõíî-

ëîã³÷íèé ïðîöåñ çàïóñêó ñèñòåìè

ïîòðåáóº ïåâíîãî ÷àñó», — â³äçíà-

÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Çàêëàäè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè — ë³-

êàðí³, ïîë³êë³í³êè, øêîëè,òà äèòñàä-

êè — ï³äêëþ÷àòè äî òåïëîïîñòà÷àí-

íÿ â ñòîëèö³ ðîçïî÷àëè ç 10 æîâòíÿ.

Ï³äêëþ÷åííÿ äî òåïëà æèòëîâèõ

áóäèíê³â, â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, ïî-

äàíîãî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà ÒÎÂ

«ªâðîðåêîíñòðóêö³ÿ», ìàëî ïî÷àòè-

ñÿ 17 æîâòíÿ.Óò³ì, çà ð³øåííÿì ì³ñü-

êî¿ âëàäè, òåïëîï³äïðèºìñòâà ïî-

âèíí³ ðîçïî÷àòè ïîäà÷ó òåïëîíîñ³ÿ

â îñåë³ êèÿí ³ç 12 æîâòíÿ.

Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè
êíèãó «Ç Äíåì 
íàðîäæåííÿ, Óêðà¿íî»

Íàïåðåäîäí³ çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè

ñòîëè÷í³ äåïóòàòè ïðåçåíòóâàëè

êíèæêó «Ç Äíåì íàðîäæåííÿ,Óêðà-

¿íî», ó ÿê³é ç³áðàí³ ëèñòè ï³äòðèìêè

âî¿íàì ÀÒÎ â³ä øêîëÿð³â, à òàêîæ

òâîðè ñàìèõ çàõèñíèê³â.

²í³ö³àòîðàìè ïðîåêòó âèñòóïèëè

äåïóòàòè Êè¿âðàäè Îëåñÿ Ïèíçåíèê,

Ìàêñèì Áîðîçåíåöü, Îëåêñàíäð Ì³-

ùåíêî òà Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Âèäàííÿ òâîðó áóëî ïðèóðî÷åíå

äî 25-ð³÷÷ÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.Íà

ñòîð³íêàõ ìîæíà ïîáà÷èòè êàðòèíè

âî¿í³â, ¿õí³ â³ðø³,ðîçäóìè,à òàêîæ ëèñ-

òè øêîëÿð³â ³ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà-

¿íè, ÿê³ âîíè íàäñèëàëè â ï³äòðèì-

êó óêðà¿íñüêèì á³éöÿì.

Íàðàç³ â óñ³õ øêîëàõ Êèºâà áåç-

êîøòîâíî ðîçïîâñþäæåíî á³ëüøå 6

òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â êíèãè.

Äî ñëîâà, ó÷îðà «Ç Äíåì íàðî-

äæåííÿ, Óêðà¿íî» ïðåçåíòóàëè ï³ä

÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ çàõèñíèêà â³ò-

÷èçíè â øêîë³ ¹ 275.

Íà Ìèõàéë³âñüê³é 
ïëîø³ âëàøòóþòü
âèñòàâêó îçáðîºííÿ 
³ òåõí³êè

²ç ìåòîþ âøàíóâàííÿ ãåðî¿çìó çà-

õèñíèê³â íåçàëåæíîñò³ òà òåðèòîð³-

àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, ñâÿòêóâàí-

íÿ íà íàëåæíîìó ð³âí³ Äíÿ çàõèñ-

íèêà Óêðà¿íè, ï³äâèùåííÿ ³ì³äæó

Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè òà ³íøèõ â³é-

ñüêîâèõ ôîðìóâàíü, à òàêîæ çàäëÿ

øèðîêîãî ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàä-

ñüêîñò³ Àäì³í³ñòðàö³ºþ Ïðåçèäåíòà

³í³ö³éîâàíî ïðîâåäåííÿ ó ì. Êèºâ³

íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ ç 14 äî 16

æîâòíÿ 2016 ðîêó âèñòàâêè îçáðî-

ºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè (áëèçüêî

50 îäèíèöü).

Äëÿ ïàö³ºíò³â øïèòàëþ —âåòåðàí³â â³éíè,Äåíü çàõèñíèêà Óêðà¿íè òàêèé æå âàæëèâèé,ÿê ³ Äåíü Ïåðåìîãè

Êè¿â ñâÿòêóº Äåíü çàõèñíèêà Óêðà¿íè. Íàïåðåäî-
äí³ ñâÿòà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèêîëà Ïîâî-
ðîçíèê ðàçîì ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ âå-
òåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é â³äâ³äàâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü âåòåðàí³â â³éíè ó Ïó-
ù³-Âîäèö³.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹107 (1646) | ñåðåäà | 12 æîâòíÿ 2016 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про надання Національному медичному 
університету імені О. О. Богомольця земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
гуртожитку на вул. Академіка Заболотного, 148 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 398/398 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 9, 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від5
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íàö³îíàëüíîìó ìå-

äè÷íîìó óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Î. Î. Áîãîìîëüöÿ

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ ãóðòîæèòêó íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 148

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè,

ñïðàâà Ä-6624, çàÿâà ÄÖ ¹ 01104-000103169-014

â³ä 25.09.2013).

2. Íàäàòè Íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷íîìó óí³-

âåðñèòåòó ³ìåí³ Î. Î. Áîãîìîëüöÿ, çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,3800 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:79:122:0054) â

ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòêó íà

âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 148 ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåòó

³ìåí³ Î. Î. Áîãîìîëüöÿ:

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 àðõ³òåê-

òóðè â³ä 23.02.2012 ¹ 2303/0/18-1/21-12 òà 

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó 

ì. Êèºâ³ â³ä 21.05.2013 ¹ 1626.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.6. 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 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Âèêëþ÷èòè ïîçèö³þ 82 äîäàòêà äî ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.04.2004

¹ 184-1/1394 «Ïðî äîïîâíåííÿ äî ïåðåë³-

êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðî-

äàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) ñóá’ºê-

òàì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä çàáóäî-

âó».

6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:122:0054) çà àêòîì ïðèéìàííÿ-

ïåðåäà÷³ ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ïåðåäàòè äî çå-

ìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

7. 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 Неборачко Любові Олександрівні 
на вул. Криленка, 45а у Святошинському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 206/206 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе5
мельної ділянки громадянці Неборачко Любові Олександрівні на вул. Криленка, 45а у Святошинському райо5
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому5
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Íåáîðà÷êî Ëþáîâ³ Îëåêñàí-

äð³âí³ íà âóë. Êðèëåíêà, 4-à ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-21120).

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 надання статусу скверу земельній ділянці 
загальною площею 0,32 га на вул. Привокзальній, 105а 
в Дарницькому районі міста Києва та визнання таким, 
що втратило чинність, рішення Київської міської ради 

від 28.09.2006 № 84/141 «Про надання Державному 
територіально5галузевому об’єднанню 

«Південно5Західна залізниця» земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку 

та підземного паркінгу на вул. Привокзальній, 105а 
у Дарницькому районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 380/380 від 13 листопада 2014 року
З метою впорядкування земельних відносин у місті Києві, задля забезпечення реалізації екологічних прав

громадян, а також зважаючи на те, що земельна ділянка передана Державному територіально5галузевому
об’єднанню «Південно5Західна залізниця» для будівництва житлового будинку та підземного паркінгу всу5
переч інтересам територіальної громади міста Києва, керуючись Законами України «Про столицю України —
місто5герой Київ», статтею 19 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра5
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 51 — 53 Закону України «Про природно5заповідний
фонд України», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,32 ãà, ùî çíàõîäèòüñÿ ïî âóë. Ïðè-

âîêçàëüí³é, 10-à â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà

Êèºâà, êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:241:015.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîð-

ìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-

òèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà ïðî-

äîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåííÿì 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783

(òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëî-

ã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äî-

äàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Äàðíèöüêîãî

ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ

íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷î-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îð-

ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñò-

ðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,32 ãà íà 

âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 10-à â Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì³ñòà Êèºâà.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.09.2006

¹ 84/141 «Ïðî íàäàííÿ äåðæàâíîìó òåðèòîð³-

àëüíî-ãàëóçåâîìó îá’ºäíàííþ «Ï³âäåííî-Çà-

õ³äíà çàë³çíèöÿ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-

íèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó òà ï³äçåìíîãî ïàð-

ê³íãó íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 10-à â Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà».

5. Äîðó÷èòè ãîëîâ³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèäàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî

âèëó÷åííÿ ç ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ Äåðæàâ-

íîãî òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâîãî îá’ºäíàííÿ «Ï³â-

äåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ïëîùåþ 0,32 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð

Про обмеження реалізації 
алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві
Рішення Київської міської ради № 19/1023 від 22 вересня 2016 року

Відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Зако5
нів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто5герой Київ»,
«Про благоустрій населених пунктів», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту ети5
лового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішень Київської міської ради від 29 груд5
ня 2011 року № 1003/7239 «Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України» та від 17 лютого 2015 року № 75/940 «Про
звернення депутатів Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради України та Ка5
бінету Міністрів України», постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про
затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», з метою забезпечення прав та за5
конних інтересів громадян, а також реалізації у місті Києві державної політики щодо попередження
вживання серед населення алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива, визнання здоров’я
людини найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб’єктів господарюван5
ня Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ çàðåºñ-

òðîâàí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, òà ñóá’ºê-

òàì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ìàþòü ë³öåíç³þ íà

ïðàâî ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè íà-

ïîÿìè, îòðèìàíó çã³äíî ç âèìîãàìè çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè, îáìåæèòè òîðã³âëþ àëêîãîëü-

íèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè òà ïèâîì

ó ñòàö³îíàðíèõ îá’ºêòàõ òîðã³âë³ òîðãîâåëü-

íîãî, ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è

³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, îêð³ì çàêëàä³â ðåñòî-

ðàííîãî ãîñïîäàðñòâà (êàôå, áàðè, çàêëàäè

ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ðåñòîðàíè òîùî)

íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà øëÿõîì çàáîðîíè ¿õ ðå-

àë³çàö³¿ ç 23:00 äî 10:00 ãîäèíè.

2. Ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ì. Êèºâà ðå-

êîìåíäóâàòè ³íôîðìóâàòè ïîêóïö³â ïðî ïðèé-

íÿòòÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ öüîãî ð³øåí-

íÿ.

3. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâî-

ñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷î-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîâåñòè

âèìîãè öüîãî ð ³øåííÿ äî â ³äîìà âñ ³õ  

ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òå-

ðèòîð³¿ ì. Êèºâà, ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä éîãî

ä³þ, à òàêîæ çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà éîãî

âèêîíàííÿì.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-

ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ ðåêîìåíäó-

âàòè àêòèâ³çóâàòè ðîáîòó ùîäî ïîñèëåííÿ êîí-

òðîëþ çà äîòðèìàííÿì âèìîã ñòàòåé 178, 182

Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïî-

ðóøåííÿ ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ðîçïèâàííÿ àë-

êîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ïèâà íà

âóëèöÿõ, ó çàêðèòèõ ñïîðòèâíèõ ñïîðóäàõ, ó

ñêâåðàõ, ïàðêàõ, ó âñ³õ âèäàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó òà â ³íøèõ çàáîðîíåíèõ çàêîíàìè Óêðà-

¿íè ì³ñöÿõ.

5. Êîíòðîëþþ÷èì îðãàíàì ðåêîìåíäóâàòè

âæèâàòè âñ³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè íåîáõ³äí³ çàõîäè äî ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþ-

âàííÿ ì. Êèºâà, ÿê³ ïîðóøóþòü âñòàíîâëåíó öèì

ð³øåííÿì çàáîðîíó ùîäî ðåàë³çàö³¿ àëêîãîëü-

íèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ïèâà, â òîìó

÷èñë³ øëÿõîì çâåðíåííÿ äî â³äïîâ³äíîãî îðãà-

íó ë³öåíçóâàííÿ ç ðåêîìåíäàö³ºþ ùîäî ïîçáàâ-

ëåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ë³öåíç³¿ íà ïðà-

âî çä³éñíåííÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè

íàïîÿìè.

6. Îðãàíó, ùî çä³éñíþº âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà ðîç-

äð³áíó òîðã³âëþ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, ðåêî-

ìåíäóâàòè çä³éñíèòè ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê

ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ì. Êèºâà ùî-

äî âèêîíàííÿ âèìîã öüîãî ð³øåííÿ. Ïðî ðåçóëü-

òàòè òàêèõ ïåðåâ³ðîê ³íôîðìóâàòè âèêîíàâ÷èé

îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó

äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

7. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðå-

ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко
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¹110 (4880)

3

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

Корніленку Віталію Кіндратовичу на вул. Малоземельній, 35ж 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 232/232 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе5

мельної ділянки громадянину Корніленку Віталію Кіндратовичу на вул. Малоземельній, 35ж у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра5
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко5
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

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîðí³ëåíêó Â³òàë³þ Ê³íäðà-

òîâè÷ó íà âóë. Ìàëîçåìåëüí³é, 3-æ ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05

ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-

ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-20970).

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»

8000000000:63:241:015, íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é,

10-à â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

6. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çâåðíóòèñÿ äî

Äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç çà-

ÿâàìè ïðî ñêàñóâàííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿

ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ Äåðæàâíîãî òå-

ðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâîãî îá’ºäíàííÿ «Ï³âäåííî-

Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ» íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:63:241:015, ùî çíà-

õîäèòüñÿ íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 10-à â Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

7. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî³íôîðìó-

âàòè Äåðæàâíå òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâå îá’ºä-

íàííÿ «Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ» ïðî ïðèé-

íÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Петровій Оксані Миколаївні 
на вул. Гоголя, 45е у Дарницькому районі 

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

Рішення Київської міської ради № 231/231 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе5

мельної ділянки громадянці Петровій Оксані Миколаївні на вул. Гоголя, 45е у Дарницькому районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен5
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас5
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ5
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ïåòðîâ³é Îêñàí³ Ìèêîëà¿âí³ íà âóë.

Ãîãîëÿ, 4-å ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22036).

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 громадянці Кузьмич Галині Василівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд у пров. Ватутіна, 24 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 429/429 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи наявність детального плану
території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської місь5
кої ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділян5
ки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êóçüìè÷

Ãàëèí³ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä ó ïðîâ. Âàòóò³íà, 24 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-18686).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êóçüìè÷ Ãàëèí³ Âà-

ñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0817 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000 72:537:0022) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Âàòóò³íà, 24 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êóçüìè÷ Ãàëèí³ Âàñèë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõî-

äÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 22.02.2012 ¹ 2206/0/18-3/19-12, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæñàíåï³äñëóæáè ó 

ì. Êèºâ³ â³ä 04.10.2012 ¹ 853, Äåðæàâíîãî

óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-

ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 29.05.2012 ¹ 05-

08/2547, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-

òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.06.2012 ¹ 3779, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³

â³ä 29.04.2013 ¹ 1429.

3.6. 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¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 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 відмову громадянину Жабському 
Владиславу Ігоровичу у наданні 

дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибної ділянки) та 
для ведення садівництва у пров. Залежному 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 244/244 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши заяви5клопотання громадянина Жабського Владислава Ігоровича від 21.07.2012 про без5
оплатну передачу у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) та для ведення садівництва у пров. Залежному у
Голосіївському районі м. Києва, на виконання постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від
08.11.2013 у справі № 2а514972/11/2670, враховуючи те, що земельні ділянки відповідно до таблиці 17 рі5
шення Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 «Про затвердження Програми розвитку зеленої
зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста» (зі
змінами та доповненнями) розташовані в межах озеленених територій, що резервуються для розвитку
мережі зелених насаджень загального користування на період після 2010 року (біля с. Чапаєвка), керу5
ючись Законом України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рек5
реаційного призначення в містах та інших населених пунктах», статтями 9, 116, 118 Земельного кодексу
України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æàáñüêîìó Âëà-

äèñëàâó ²ãîðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä (ïðèñàäèáíî¿ ä³ëÿíêè) ó ïðîâ.

Çàëåæíîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(ñïðàâà À-21142).

2. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æàáñüêîìó Âëà-

äèñëàâó ²ãîðîâè÷ó äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà ó

ïðîâ. Çàëåæíîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (ñïðàâà À-21142).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ç

ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëå-

êîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Гуровій Любові Миколаївні 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 93 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 241/241 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен5
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас5
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãóðîâ³é Ëþáîâ³ Ìè-

êîëà¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0840 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000:72:513:0039) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Øåâ÷åíêà, 93 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8922).

2. Ãðîìàäÿíö³ Ãóðîâ³é Ëþáîâ³ Ìèêîëà¿âí³:

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».

2.6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

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
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Про відмову громадянину Пушнову 
Дмитру Сергійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибної ділянки)

Рішення Київської міської ради № 245/245 від 18 вересня 2014 року
На виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 05.02.2014 у справі № 826/14357/135а,

розглянувши клопотання громадянина Пушнова Дмитра Сергійовича від 20.03.2013 та від 17.04.2013 про на5
дання безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос5
подарських будівель і споруд (присадибної ділянки) орієнтовним розміром 0,10 га в межах міста Києва та
враховуючи те, що до клопотань не додані графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташуван5
ня земельної ділянки, керуючись статтями 9, 118, 121 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини пер5
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ãðîìàäÿíèíó Ïóøíîâó Äìèòðó

Ñåðã³éîâè÷ó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä (ïðèñàäèáíî¿ ä³ëÿíêè) îð³ºíòîâíèì ðîç-

ì³ðîì 0,10 ãà (ñïðàâà À-21158).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству «ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД» 

у парку Дружби Народів у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

клубу юних моряків 
з благоустроєм прибережної захисної смуги

Рішення Київської міської ради № 246/246 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе5

мельної ділянки комунальному підприємству «ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД» у парку Дружби Народів у Деснян5
ському районі м. Києва та додані документи, враховуючи негативний висновок Департаменту містобудуван5
ня та архітектури від 18.05.2013 № 7713/0/12/27513, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер5
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само5
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

«ÂÀÒÓÒ²ÍÑÜÊ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ» ó ïàðêó Äðóæáè Íà-

ðîä³â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 2,15 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ êëóáó þíèõ ìîðÿê³â

ç áëàãîóñòðîºì ïðèáåðåæíî¿ çàõèñíî¿ ñìóãè 

(Ê-18435).

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 приватизацію земельної 
ділянки громадянину 

Чубенку Валерію Володимировичу для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Столєтова, 145а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 240/240 від 18 вересня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен5

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас5
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×óáåíêó Âàëåð³þ

Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8 000 000 000:82:445:0147) ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Ñòîëºòîâà, 14-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ï-9036).

2. Ãðîìàäÿíèíó ×óáåíêó Âàëåð³þ Âîëîäèìè-

ðîâè÷ó:

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».

2.6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Тітенко Ангеліні Олексіївні 
на вул. Калініна, 115г у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 230/230 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе5

мельної ділянки громадянці Тітенко Ангеліні Олексіївні на вул. Калініна, 115г у Дарницькому районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен5
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас5
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ5
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ò³òåíêî Àíãåë³í³ Îëåêñ³¿âí³ íà 

âóë. Êàë³í³íà, 11-ã 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-20509).

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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Хуторненку Артуру Вікторовичу 
на вул. Левадній, 535б у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 229/229 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе5

мельної ділянки громадянину Хуторненку Артуру Вікторовичу на вул. Левадній, 535б 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

ãðîìàäÿíèíó Õóòîðíåíêó Àðòóðó Â³êòîðîâè÷ó íà

âóë. Ëåâàäí³é, 53-á 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-21009).

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 товариству з обмеженою відповідальністю 
«Ост5Вест Експрес» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд майнового комплексу на вул. Вікентія Хвойки, 18/14 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 414/414 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
статті 32 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «Îñò-Âåñò Åêñïðåñ», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâ-

ãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 3,5703 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000:78:136:0003) äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìàéíî-

âîãî êîìïëåêñó íà âóë. Â³êåíò³ÿ Õâîéêè, 18/14

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-

âà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ ³ ñïîðóäè (äîãîâ³ð êó-

ï³âë³-ïðîäàæó ºäèíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåê-

ñó (ñóêóïíèõ âàëîâèõ àêòèâ³â) â³ä 22.08.2007

¹ 1361) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-14730,

çàÿâà ÄÖ ¹ 01104-000098849-034 â³ä

20.08.2013).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Îñò-Âåñò Åêñïðåñ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

2.2. 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.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. 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.

2.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó âèñíîâêó

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä

16.12.2009 ¹ 05-5535.

3. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.08.2002 ¹ 78-6-00057
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Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Чалову Ігорю Івановичу 
на вул. 595й Садовій, діл. 134 у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 207/207 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе5
мельної ділянки громадянину Чалову Ігорю Івановичу на вул. 595й Садовій, діл. 134 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

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ×àëîâó ²ãîðþ ²âàíîâè-

÷ó íà âóë. 59-é Ñàäîâ³é, ä³ë. 134 ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,04 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-21886).

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»

(ëèñò-çãîäà â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðè-

ñòâà «Îñò-Âåñò Åêñïðåñ» â³ä 01.11.2007 ¹ 232)

ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Îñò-Âåñò Åêñïðåñ».

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ïóíêò

43 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.12.2001

¹ 178/1612 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ çåìëåþ».

5. 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.

6. 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 Прохоренку Сергію Дмитровичу 
на вул. Лазурній (поряд з буд. 48 та авторинком 

«Чапаєвка») у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 205/205 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе5
мельної ділянки громадянину Прохоренку Сергію Дмитровичу на вул. Лазурній (поряд з буд. 48 та авторинком
«Чапаєвка») у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного ко5
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу5
вання 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

ãðîìàäÿíèíó Ïðîõîðåíêó Ñåðã³þ Äìèòðîâè÷ó

íà âóë. Ëàçóðí³é (ïîðÿä ç áóä. 48 òà àâòîðèíêîì

«×àïàºâêà») ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21253).

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 приватизацію громадянину 
Токовенку Володимиру Миколайовичу земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Медичній, 13 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 238/238 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен5
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас5
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òîêîâåíêó Âîëîäè-

ìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8 000 000 000:72:510:0009) ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Ìåäè÷í³é, 13 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-20886).

2. Ãðîìàäÿíèíó Òîêîâåíêó Âîëîäèìèðó Ìè-

êîëàéîâè÷ó:

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¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâà-

òè 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».

2.6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Радистів, 44 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 239/239 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен5
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас5
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãåðìàøó Îëåãó Âà-

ñèëüîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0995 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:264:0111) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

ó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 44 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ Ï-9081).

2. Ãðîìàäÿíèíó Ãåðìàøó Îëåãó Âàñèëüîâè÷ó:

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. 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 товариству з обмеженою 
відповідальністю «БАЗАЛЬТ5М» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративно5офісного будинку 

на вул. Рибальській, 22 (літ. «А») 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 420/420 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», вра5
ховуючи лист5звернення товариства з обмеженою відповідальністю «БАЗАЛЬТ5М», перехід права власності
на групу нежитлових приміщень № 1 (в літері «А»), розташованих на вул. Рибальській, будинок 22 (двадцять
два) у Печерському районі м. Києва та доручення заступника міського голови — секретаря Київради від
17.10.2013 № 08/17021, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÁÀÇÀËÜÒ-Ì», çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåí-

äó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0830 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:036:0083)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-

òèâíî-îô³ñíîãî áóäèíêó íà âóë. Ðèáàëüñüê³é, 22

(ë³ò. «À») ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà

âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íå-

ðóõîìîãî ìàéíà â³ä 23.11.2012 ¹ 1403) (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà À-20921).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÁÀÇÀËÜÒ-Ì»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

2.2. 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.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. 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.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.07.2007

¹ 80/1914 «Ïðî ïåðåäà÷ó äî÷³ðíüîìó ï³äïðè-

ºìñòâó «ÁÅÑÒ ËÀÉÍ ÌÅÄ²ÑÎÍ» òà ãðîìàäÿíè-

íó Çåìëÿíîìó Âëàäèñëàâó Âîëîäèìèðîâè÷ó çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî áóäèíêó íà 

âóë. Ðèáàëüñüê³é, 22 (ë³òåðà «À») ó Ïå÷åðñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

4. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.12.2008 ¹ 82-6-00534

(ëèñò-çãîäà â³ä 29.09.2013 ¹ 08/3-2998) ç ìî-

ìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÀÇÀËÜÒ-Ì».

5. 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.

6. 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
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Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Овчинніковій Наталії Павлівні 
на вул. Рокитнянській, 5 у Святошинському 

районі м. Києва для будівництва, експлуатації 
та обслуговування гаража

Рішення Київської міської ради № 215/215 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе5

мельної ділянки громадянці Овчинніковій Наталії Павлівні на вул. Рокитнянській, 5 у Святошинському райо5
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому5
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Îâ÷èíí³êîâ³é Íàòàë³¿ Ïàâë³â-

í³ íà âóë. Ðîêèòíÿíñüê³é, 5 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,01 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ ãàðàæà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî

ð³øåííÿ) (Ê-22145).

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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Миронець 
Тетяні Олександрівні на вул. Завальній, 175з 

у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку 

та господарських будівель
Рішення Київської міської ради № 224/224 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе5
мельної ділянки громадянці Миронець Тетяні Олександрівні на вул. Завальній, 175з у Дарницькому районі м.
Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне5
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ìèðîíåöü Òåòÿí³ Îëåêñàíäð³âí³ íà

âóë. Çàâàëüí³é, 17-ç ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó

òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20974).

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 продаж земельної ділянки фізичній 
особі — підприємцю Макарчук Ірині Дмитрівні 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
магазину і кафе в одному комплексі 

на вул. Мілютенка, 24 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 393/393 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний ка5
дастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Зако5
ну України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав5
ної та комунальної власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó

îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:030:0035) íà âóë. Ì³ëþòåíêà,

24 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà

¹ ª-0126).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

ðîçì³ð³ 686746,00 ãðí (ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü

òèñÿ÷ ñ³ìñîò ñîðîê ø³ñòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà

ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê

ïðî âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.12.2013).

3. Ïðîäàòè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ìà-

êàð÷óê ²ðèí³ Äìèòð³âí³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:030:0035)

ïëîùåþ 0,0341 ãà çà 686 746,00 ãðí (ø³ñòñîò â³-

ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ñîðîê ø³ñòü ãðè-

âåíü 00 êîï³éîê) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó ³ êàôå â îäíîìó

êîìïëåêñ³ íà âóë. Ì³ëþòåíêà, 24 ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ô³çè÷í³é îñî-

á³ — ï³äïðèºìöþ Ìàêàð÷óê ²ðèí³ Äìèòð³âí³ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ì³ëþòåíêà, 24 ó Äåñ-

íÿíñüêîìó 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¿) ï³äãîòóâàòè â

äâîòèæíåâèé òåðì³í íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ

îôîðìëåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:030:0035) ïëîùåþ 0,0341 ãà íà

âóë. Ì³ëþòåíêà, 24 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

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

ð³øåííÿì.

6. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ìàêàð÷óê

²ðèí³ Äìèòð³âí³:

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.

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 ñïëàòè ïî-

êóïöåì ïîâíî¿ ö³íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ

ïåí³ (ó ðàç³ íàÿâíîñò³) â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 5 —

7 óìîâ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

8. Ïîïåðåäèòè ô³çè÷íó îñîáó — ï³äïðèºìöÿ

Ìàêàð÷óê ²ðèíó Äìèòð³âíó, ùî ïðàâî âëàñíîñò³

íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³ä-

ïîâ³äíî äî ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñ-

òè 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 20.11.2014 ¹ 393/393

УМОВИ 
продажу фізичній особі — підприємцю Макарчук Ірині Дмитрівні земельної

ділянки на вул. Мілютенка, 24 у Деснянському 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-

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 çå-

ëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-

äæåíü â³ä 27.08.2004 ¹182) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-

âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³äíî

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 04.02.2014

¹ 6/10152 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2014 ð³ê».

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëà-

òèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³ 41233,54

ãðí (ñîðîê îäíà òèñÿ÷à äâ³ñò³ òðèäöÿòü òðè ãðèâ-

í³ 54 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî óãîäè

¹ 68 â³ä 09.08.2005, òà ó ñóì³ 145660,10 ãðí

(ñòî ñîðîê ï’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò ãðè-

âåíü 10 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî äîäàò-

êîâîãî äîãîâîðó ¹ 1 â³ä 26.09.2013. Ðåøòà âàð-

òîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 499852,36 ãðí

(÷îòèðèñòà äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò

ï’ÿòäåñÿò äâ³ ãðèâí³ 36 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ

ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëü-

íîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

6. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ âè-

êîíàííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ ïîêóïöþ íå-

îáõ³äíî ñïëàòèòè:

— çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ïå-

íþ ó ðîçì³ð³ 0,5 â³äñîòêà (íóëü ö³ëèõ ï’ÿòü äå-

ñÿòèõ â³äñîòêà) â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòå-

æó (ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ);

— ³íôëÿö³éí³ íàðàõóâàííÿ;

— òðè ïðîöåíòè ð³÷íèõ â³ä ïðîñòðî÷åíî¿ ñóìè

îñíîâíîãî áîðãó.

7. Ïåíÿ çà ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ ïîêóï-

öåì ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì êó-

ï³âë³-ïðîäàæó ï³äëÿãàº ñïëàò³ ³ íàðàõîâóºòüñÿ

äî ïîâíîãî ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ïîêóïöåì òà-

êîãî ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ, àëå íå á³ëüøå

îäíîãî ðîêó.
Заступник міського голови —

секретар Київської міської ради
О. Резніков

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Савченку Станіславу Дмитровичу 
на вул. Вадима Гетьмана, 10/375а у Солом’янському 

районі м. Києва для реконструкції з подальшими 
обслуговуванням та експлуатацією адміністративної будівлі

Рішення Київської міської ради № 216/216 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе5

мельної ділянки громадянину Савченку Станіславу Дмитровичу на вул. Вадима Гетьмана, 10/375а у Соло5
м’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, За5
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер5
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само5
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ñàâ÷åíêó Ñòàí³ñëàâó Äìèòðîâè-

÷ó íà âóë. Âàäèìà Ãåòüìàíà, 10/37-à ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,07 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ç ïîäàëüøèìè îáñëóãîâóâàííÿì òà åêñ-

ïëóàòàö³ºþ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22122).

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 надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Трачук Олесі
Михайлівні на вул. Гоголя, 65в у Дарницькому районі м. Києва

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 208/208 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки громадянці Трачук Олесі Михайлівні на вул. Гоголя, 65в 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

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Òðà÷óê Îëåñ³ Ìèõàéë³âí³ íà âóë.

Ãîãîëÿ, 6-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê

äî ð³øåííÿ) (Ê-20704).

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

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»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
12 æîâòíÿ 2016 ð.
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Про надання 
Національному центру народної культури 

«Музей Івана Гончара» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування музейного комплексу на вул. Лаврській, 19 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 299/299 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статей 93, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від5
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íàö³îíàëüíîìó öåí-

òðó íàðîäíî¿ êóëüòóðè «Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà»

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìóçåéíîãî

êîìïëåêñó íà âóë. Ëàâðñüê³é, 19 ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ³ñ-

òîðèêî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ

¹ 01109-000087011-014 â³ä 24.05.2013, ñïðà-

âà Ä-5722).

2. Íàäàòè Íàö³îíàëüíîìó öåíòðó íàðîäíî¿

êóëüòóðè «Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà», çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5263

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 80000000:82:074:0067)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìóçåéíî-

ãî êîìïëåêñó íà âóë. Ëàâðñüê³é, 19 ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà.

3. Íàö³îíàëüíîìó öåíòðó íàðîäíî¿ êóëüòóðè

«Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 28.10.2011 ¹ 12386/0/18/19-11, Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàí-

ö³¿ â³ä 18.01.2012 ¹ 253, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-

íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-

äîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 17.01.2012 ¹ 05-08/254,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè â³ä 19.12.2011 ¹ 6333, Ì³í³ñòåðñòâà êóëü-

òóðè Óêðà¿íè â³ä 13.03.2012 ¹ 368/22/51-12 òà

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä

23.05.2012 ¹ 05-8508.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó 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. 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.

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 розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 05.06.2007 № 9156500662

Рішення Київської міської ради № 291/291 від 9 жовтня 2014 року
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра5

їни, статтями 32 та 34 Закону України «Про оренду землі», враховуючи тривале невикористання земельної
ділянки за її призначенням та відмову Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які прожива5
ють за кордоном Російської Федерації (Россотрудничество), від подальшої оренди земельної ділянки на вул.
Кудрявській, 235а у Шевченківському районі м. Києва (лист5згода від 01.10.2013 № Рз5365500), Київська місь5
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 05.06.2007 ¹ 91-6-00662, óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Ðîñ³éñüêèì öåí-

òðîì ì³æíàðîäíîãî íàóêîâîãî ³ êóëüòóðíîãî ñï³â-

ðîá³òíèöòâà ïðè ÌÇÑ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íà ï³ä-

ñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2006

¹ 494/551 «Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

Ðîñ³éñüêîìó öåíòðó ì³æíàðîäíîãî íàóêîâîãî ³ êóëü-

òóðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ çà-

êîðäîííèõ ñïðàâ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ äëÿ áó-

ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïðåä-

ñòàâíèöòâà Ðîñ³éñüêîãî öåíòðó ì³æíàðîäíîãî

íàóêîâîãî ³ êóëüòóðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ïðè

ÌÇÑ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ç ðîçì³ùåííÿì ïðè-

ì³ùåíü æèòëîâî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ï³ä-

çåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Êóäðÿâñüê³é, 23-à ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çà çãîäîþ

ñòîð³í.

2. Ñêàñóâàòè ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 21.12.2006 ¹ 494/551 «Ïðî ïåðå-

äà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ðîñ³éñüêîìó öåíòðó ì³æ-

íàðîäíîãî íàóêîâîãî ³ êóëüòóðíîãî ñï³âðîá³ò-

íèöòâà ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ðî-

ñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïðåäñòàâíèöòâà Ðîñ³é-

ñüêîãî öåíòðó ì³æíàðîäíîãî íàóêîâîãî ³ êóëü-

òóðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ïðè ÌÇÑ Ðîñ³éñüêî¿

Ôåäåðàö³¿ ç ðîçì³ùåííÿì ïðèì³ùåíü æèòëîâî-

îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì

íà âóë. Êóäðÿâñüê³é, 23-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà».

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, ïîâåð-

íóâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âêàçàíó â ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ, äî ñêëàäó îçåëåíåíî¿ òåðèòîð³¿ ñêâå-

ðó íà âóë. Êóäðÿâñüê³é, 23-à ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Âæèòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà çà-

õîä³â ùîäî ïîâåðíåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-

ùåþ 0,18 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:134:0052) íà âóë. Êóäðÿâñüê³é,

23-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òåðè-

òîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà.

4.2. Âðàõóâàòè ïóíêò 3 öüîãî ð³øåííÿ ïðè ï³ä-

ãîòîâö³ çì³í äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà

òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà

ïåð³îä äî 2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,

à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà âèëó÷àºòüñÿ â îðåíäàðÿ

â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè äî òåðè-

òîð³¿ çîí çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñ-

òóâàííÿ ñòîëèö³.

4.3. Ïðî³íôîðìóâàòè óêðà¿íñüêå ïðåäñòàâ-

íèöòâî Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ó ñïðàâàõ ÑÍÄ,

ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà êîðäîíîì

Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ (Ðîññîòðóäíè÷åñòâî), ÿê

ïðàâîíàñòóïíèêà Ðîñ³éñüêîãî öåíòðó ì³æíàðîä-

íîãî íàóêîâîãî ³ êóëüòóðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà

ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ðîñ³éñüêî¿

Ôåäåðàö³¿ (Ðîññîòðóäíè÷åñòâî) ïðî ïðèéíÿò-

òÿ öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü

åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» 
земельної ділянки для експлуатації майнового комплексу 

з виробничими, складськими, адміністративними будівлями 
і спорудами та аптеки на вул. Копилівській, 38 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 264/264 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

â³äâåäåííÿ ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Â²ÒÀÌ²ÍÍÈÉ ÇÀÂÎÄ»

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ìàéíîâî-

ãî êîìïëåêñó ç âèðîáíè÷èìè, ñêëàäñüêèìè,

àäì³í³ñòðàòèâíèìè áóä³âëÿìè ³ ñïîðóäàìè òà

àïòåêè íà âóë. Êîïèë³âñüê³é, 38 ó Ïîä³ëüñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåì-

ë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãå-

òèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðà-

âà Ä-6874, çàÿâà ÄÖ ¹ 030-0001 12232-014

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 1,7386 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:85:251:0001) äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ç âèðîáíè÷èìè,

ñêëàäñüêèìè, àäì³í³ñòðàòèâíèìè áóä³âëÿìè ³

ñïîðóäàìè òà àïòåêè íà âóë. Êîïèë³âñüê³é, 38 ó

Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàé-

íî (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé

êîìïëåêñ â³ä 18.04.2003 òà äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðî-

äàæó íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 25.08.2011).

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 19667/0/12/19-13 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

13.11.2013 ¹ 4667.

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.

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ð³-

øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 13.05.1952 ¹ 967

«Ïðî çàêð³ïëåííÿ çà Êè¿âñüêèì â³òàì³ííî-ñîêî-

âèì çàâîäîì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä ³ñíóþ÷èé

çàâîä» òà â³ä 14.10.1969 ¹ 1850 «Ïðî â³äâîä

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó â³òàì³ííîìó çàâî-

äó ï³ä áóä³âíèöòâî àðòåç³àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè ïî

âóë. Ñèðåöüê³é â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³».

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ 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

Про надання 
Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд лікарні на вул. Дегтярівській, 23 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 298/298 від 9 жовтня 2014 року
Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від5

ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äèòÿ÷³é êë³í³÷í³é ³í-

ôåêö³éí³é ë³êàðí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ë³-

êàðí³ íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 23 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ä-2525, çàÿâà ÄÖ â³ä 06.12.2013 ¹ 01013-

000113692-014).

2. Íàäàòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äèòÿ÷³é êë³í³÷í³é

³íôåêö³éí³é ë³êàðí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,4453 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:88:061:0066) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä ë³êàðí³ íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 23 ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äèòÿ÷³é êë³í³÷í³é ³íôåêö³é-

í³é ë³êàðí³:

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, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. 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.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

09.07.2013 ¹ 11627/0/12/19-13, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

23.10.2013 ¹ 4146, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 09.04.2008 ¹ 05-3018.

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
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Про надання згоди публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал» на поліпшення майна

територіальної громади в рамках інвестиційного проекту 
«Проект розвитку міської інфраструктури52»

Рішення Київської міської ради № 274/274 від 9 жовтня 2014 року
Відповідно до статей 26, 42, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра5

їні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1027 «Про порядок ініціювання, під5
готовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнарод5
ними фінансовими організаціями», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 4105р
«Про залучення позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного про5
екту «Проект розвитку міської інфраструктури52», враховуючи листи Міністерства регіонального розвитку, бу5
дівництва та житлово5комунального господарства України від 30 липня 2014 року № 7/3059110, від 13 серп5
ня 2014 року № 7/3059706 та те, що публічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал»
є учасником інвестиційного проекту «Проект розвитку міської інфраструктури52», а також з метою впрова5
дження нових енергозберігаючих технологій та скорочення видатків на електроенергію Київська міська ра5
да

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-

íàë» íà ïîë³ïøåííÿ ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàíå éîìó ó âîëî-

ä³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó íà

âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (â íîâ³é ðåäàêö³¿

óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àê-

ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ

«Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñ-

í³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, óêëà-

äåíî¿ 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó) â³ä 01 ãðóäíÿ

2006 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà â³äêðèòèì àêö³î-

íåðíèì òîâàðèñòâîì «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ

«Êè¿ââîäîêàíàë» â ðàìêàõ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-

åêòó «Ïðîåêò ðîçâèòêó ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè-

2» çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³

42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ â Óêðà¿í³» äîãîâîðè ïðî ñóáêðåäèòóâàííÿ,

ÿê³ óêëàäàþòüñÿ â ðàìêàõ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-

åêòó «Ïðîåêò ðîçâèòêó ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè-

2», â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ï³äïèñóº Êè¿â-

ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ïîêðèòòÿ âèòðàò, ïî-

â’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì

òîâàðèñòâîì «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäî-

êàíàë» çîáîâ’ÿçàíü çà ïîçèêàìè, ùî íàäàþòü-

ñÿ Ì³æíàðîäíèì áàíêîì ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîç-

âèòêó â ðàìêàõ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó «Ïðîåêò

ðîçâèòêó ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè-2», áóäå çä³é-

ñíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê ³íâåñòèö³éíî¿ ñêëàäîâî¿

òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäî-

ïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëü-

íîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî

êîìïëåêñó.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 09.10.2014 ¹ 274/274

Перелік майна комунальної власності територіальної громади міста Києва,
переданого у володіння і користування публічному акціонерному

товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал», згода на поліпшення
якого надається публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»
1. Íàñîñíà ñòàíö³ÿ ïåðøîãî ï³äéîìó Äí³ïðîâñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿ (ðåêîíñòðóêö³ÿ ç âïðî-

âàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷îãî îáëàäíàííÿ òà ÷àñòîòíîãî ðåãóëþâàííÿ ç âîäîçàá³ðíèìè ñïîðó-

äàìè).

2. Íàñîñíà ñòàíö³ÿ «Êðóòîã³ðíà» (ðåêîíñòðóêö³ÿ åíåðãîãîñïîäàðñòâà ç çàì³íîþ åëåêòðîîáëàä-

íàííÿ).

3. Ï³äâèùóâàëüí³ íàñîñí³ ñòàíö³¿ (ìîäåðí³çàö³ÿ ç âïðîâàäæåííÿì åêîíîì³÷íèõ âèñîêîåôåêòèâ-

íèõ íàñîñíèõ àãðåãàò³â ç ÷àñòîòíèì ïðèâîäîì ³ öåíòðàë³çîâàíîþ ñèñòåìîþ äèñïåò÷åðèçàö³¿ òà óïðàâ-

ë³ííÿ) ó ê³ëüêîñò³ 20 (äâàäöÿòü) îäèíèöü.

4. Íàñîñíà âîäîïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿ òðåòüîãî ï³äéîìó Äåñíÿíñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿ (ðåêîí-

ñòðóêö³ÿ ç âïðîâàäæåííÿì åíåðãîçáåð³ãàþ÷îãî îáëàäíàííÿ òà ÷àñòîòíîãî ðåãóëþâàííÿ).

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради О. Резніков

Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва, експлуатації та обслуговування 
малоповерхових будинків (таунхаус) з об’єктом 

офісно5торговельного призначення на вул. Червонопрапорній,
103 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 296/296 від 9 жовтня 2014 року
Відповідно до статей 9, 127, 134 — 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 За5

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний кадастр»,
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону Укра5
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко5
мунальної власності», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь5
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ïðîäàæó íà çå-

ìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàëîïîâåðõî-

âèõ áóäèíê³â (òàóíõàóñ) ç îá’ºêòîì îô³ñíî-òîð-

ãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. ×åðâîíîïðà-

ïîðí³é, 103 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè) (ñïðàâà ª-1192).

2. Çàòâåðäèòè ñòàðòîâó ö³íó ïðîäàæó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè — ëîòó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:521:0060) íà âóë. ×åðâîíîïðà-

ïîðí³é, 103 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

ÿêà âèñòàâëÿºòüñÿ íà çåìåëüí³ òîðãè, ó ðîçì³ð³

11 412 389,00 ãðí. (îäèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòè-

ðèñòà äâàíàäöÿòü òèñÿ÷ òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü

ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðî-

øîâî¿ îö³íêè.

3. Âñòàíîâèòè êðîê çåìåëüíèõ òîðã³â ïî çå-

ìåëüí³é ä³ëÿíö³ ó ðîçì³ð³ 5 â³äñîòê³â â³ä ñòàðòî-

âî¿ ö³íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ñòàíîâèòü 

570 619,45 ãðí (ï’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ ø³ñòñîò

äåâ’ÿòíàäöÿòü ãðèâåíü 45 êîï³éîê).

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 295/295 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж земель5
ної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ ãðî-

øîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:72:078:0016) ïëîùåþ 0,0503 ãà

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ñàêñàãàíñüêî-

ãî, 111-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÄ-Â²ÑÒÀ» (ñïðàâà ¹ ª-1217).

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

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 09.10.2014 ¹ 296/296

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва, експлуатації та обслуговування малоповерхових 
будинків (таунхаус) з об’єктом офісно5торговельного призначення 

на вул. Червонопрапорній, 103 у Голосіївському районі м. Києва

1. Ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äëÿãàº ñïëàò³ ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå

òðüîõ áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðåìîæöåì àóêö³îíó ïî çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà âóë. ×åðâîíî-

ïðàïîðí³é, 103 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ïðè ïîäàëüøèõ îñòàòî÷íèõ ðîçðàõóíêàõ çà äî-

ãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàðàõîâóºòüñÿ äî êóï³âåëüíî¿ ö³íè.

3. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðåõîäèòü äî ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ íî-

òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿

ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çà óìîâè ñïëàòè ïåðå-

ìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â ïîâíî¿ ö³íè ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ ïåí³ (ó ðàç³ íàÿâíîñò³).

4. Ó ðàç³ íåñïëàòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâñòâîì ñòðîê êîøò³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäà-

æó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåçóëüòàòè çåìåëüíèõ òîðã³â ìîæóòü áóòè àíóëüîâàí³. Ïðè öüîìó ãàðàíò³é-

íèé âíåñîê ïåðåìîæöþ òîðã³â íå ïîâåðòàºòüñÿ.

5. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

5.1. Ç äíÿ âèíèêíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïðèäáàíó çà äîãîâîðîì êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ñïëà÷óâàòè çåìåëüíèé ïîäàòîê ó ðîçì³ðàõ ³ ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5.2. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

5.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàí-

íÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-

àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

5.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 04.02.2014

¹ 6/10152 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2014 ð³ê».

5.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³ä-

íîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05.02.2013

¹ 1281/0/12/19-13 òà â³ä 01.10.2013 ¹ 17498/0/12-1/19-13, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåì-

àãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè â³ä 06.11.2013 ¹ 4535,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 20.11.2012

¹ 05-05/71/1, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23.10.2012 ¹ 5924.

5.7. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради О. Резніков

êè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ ìàëîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â (òàóíõàóñ) ç

îá’ºêòîì îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ

íà âóë. ×åðâîíîïðàïîðí³é, 103 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ð³øåííÿ.

5. Ïðîäàòè ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:90:521:0060) íà âóë. ×åðâî-

íîïðàïîðí³é, 103 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ïëîùåþ 1,0193 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàëîïîâåðõî-

âèõ áóäèíê³â (òàóíõàóñ) ç îá’ºêòîì îô³ñíî-òîð-

ãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

6. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

6.1. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó ïðîåêòó äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 

âóë. ×åðâîíîïðàïîðí³é, 103 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6.2. Çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó âèêîíàâöþ çå-

ìåëüíèõ òîðã³â äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â íà ëîò

íå ï³çí³øå 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ íàäõî-

äæåííÿ öüîãî ð³øåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿).

7. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ öüî-

ãî ð³øåííÿ íàäàòè ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè òà îáìå-

æåííÿ ùîäî çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà 

âóë. ×åðâîíîïðàïîðí³é, 103 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà.

8. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

8.1. Óêëàñòè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó áåçïî-

ñåðåäíüî â äåíü ïðîâåäåííÿ òîðã³â.

8.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. Ïîïåðåäèòè ïåðåìîæöÿ àóêö³îíó, ùî ïðà-

âî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
12 æîâòíÿ 2016 ð.

¹110(4880)
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про відмову у наданні дозволів 

на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 959 від 6 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 62 äîçâîëè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

06.10.2016 ¹ 959

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
яким відмовлено у наданні

20 01062�220961�111 TOB КПФ "KOPH ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

21 01062�220960�111 ТОВ КПФ "KOPH ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

22 01062�220956�111 TOB КПФ "KOPH ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

23 01062�220982�111 TOB КПФ "KOPH ЛТД" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

14 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

24 01062�220964�111 TOB КПФ "KOPH ЛТД" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

28,32 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

25 01062�220966�111 TOB КПФ "KOPH ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

26 01062�220975�111 TOB КПФ "KOPH ЛТД" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

39,24 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

27 01062�220973�111 TOB КПФ "KOPH ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

72 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

28 01062�220971�111 TOB КПФ "KOPH ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

29 01062�220967�111 TOB КПФ "KOPH ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

30 01062�220980�111 TOB КПФ "KOPH ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

31 01062�220981�111 ТОВ КПФ "КОРН ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

32 01062�220977�111 ТОВ КПФ "КОРН ЛТД" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

49,0329 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

33 01030�219800�111 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

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

25,5224 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи з'їзд з вул.
Гришка Михайла

34 01023�220969�111 ДП "Хумана Піпл Ту Піпл
Україна"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,8838 Деснянський район, вул.
Ніколаєва Архітектора, 7

35 01062�219626�11 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Арт
Радіо"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Дніпровський район, вул.
Березняківська, напроти
газовоі заправки

36 01014�220774�111 ТОВ "ПАБ� ПИВОВАРНЯ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

36,075 Дніпровський район, вул.
Окіпної Раїси, 4

37 01062�220483�111 ТОВ "Гама�Україна" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

8 Дніпровський район, просп.
Визволителів, 1

38 01062�220041�111 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Вишгородська, 18/2

39 01062�220045�111 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Вишгородська, 29/1
(навпроти буд. №18/2)

40 01038�220783�111 ТОВ "Реєстраційно�
експертний центр
"АЛТАНА"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

49,545 Оболонський район, вул.
Малиновського, 11

41 31025�220030�111 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Малиновського, 13

42 31062�220046�111 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Малиновського, 9

43 31104�220959�111 TOB "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, навпроти
Суднобудівельного технікуму

44 01104�220953�111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 13

45 01025�220023�111 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, просп.
Московський,180 м до
перетину з вул. Йорданською

46 01025�220029�111 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район, просп.
Оболонський, біля школи 
№ 219 (на розподілювачі)

47 01025�220027�111 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп.
Оболонський,біля школи
№219

48 01040�220874�111 ТОВ "Медовий місяць" Електронне
табло, "рядок, що
біжить", на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1 Оболонський район, просп.
Оболонський, 14

49 01023�221035�111 ФО�П Цимбал Світлана
Леонідівна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,765 Оболонський район, просп.
Оболонський, 22�В

50 01023�221031�111 ТДВ "Інтертелеком" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

8,196 Печерський район, вул.
Басейна, 17

51 01025�220896�111 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,825 Печерський район, вул.
Ділова (Димитрова),
3 літера А 

№ № дозвільного Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 01014�220775�111 Пp AT "Золоті ворота" Прапор,
прапорець,
парасоля, намет,
який
використовується
як рекламоносій
до 5 кв.м

6 Голосіївський район, вул.
Золоті джерела, ділянка 2/1

2. 01014�220777�1 11 ПрАТ "Золоті ворота" Прапор,
прапорець,
парасоля, намет,
який
використовується
як рекламоносій
до 5 кв.м

6 Голосіївський район, вул.
Золоті джерела, ділянка 2/1

3. 01014�220776�111 ПрАТ "Золоті ворота" Прапор,
прапорець,
парасоля, намет,
який
використовується
як рекламоносій
до 5 кв.м

6 Голосіївський район, вул.
Золоті джерела, ділянка 2/1

4. 01062�220762�111 СПД Ковальчук
Олександр Станіславович

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, вул.
Заболотного Академіка
/вул.Лебедєва

5. 01062�220761�111 СПД Ковальчук
Олександр Станіславович

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, вул.
Заболотного Академіка, 126/1

6. 01005�220986�111 СПД Омельченко Дмитро
Володимирович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,8232 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 132

7. 01005�220983�111 СПД Омельченко Дмитро
Володимирович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,96 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 132

8. 01104�220951�111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

14,4606 Голосіївський район, вул.
Малевича Казимира
(Боженка) біля буд. № 47

9. 01062�220763�111 СПД Ковальчук
Олександр Станіславович

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, вул.
Метрологічна, 14

10 01005�220972�111 ФО�П Костецька Олена
Славівна

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

32,64 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, 31�А

11 01005�220978�111 ФО�П Костецька Олена
Славівна

Бапер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

32,64 Голосіївський район, просп.
Глушкова Академіка, 31�А

12 01005�220968�111 ФО�П Костецька Олена
Славівна

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

33,44 Голосіївський район, просп.
Глушкова Академіка, 31�А

13 01025�220021�111 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Голосіївський район, просп.
Лобановського Валерія
(Червонозоряний), 124
(навпроти)

14 01104�220957�111 ТОВ "СВ АУТДОР" ІДит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Голосіївський район, просп.
Науки, 51 (автостоянка)

15 01062�220984�111 ТОВ КПФ "КОРН ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

16 01062�220979�111 ТОВ КПФ "КОРН ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

17 01062�220970�111 ТОВ КПФ "КОРН ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

18 01062�220985�111 ТОВ КПФ "КОРН ЛТД" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

27,94 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А

19 01062�220963�111 TOB КПФ "KOPH ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 104�А
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52 01040�221038�111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МВВ�ІНСТРУМЕНТС"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,2073 Печерський район, Кловський
узвіз, 11

53 01104�220807�111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕКЛЕН МЕДІА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

468 Подільський район, вул.
Межигірська, 83

54 104�220015�111 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Подільський район, вул.
Новокостянтинівська, 1

55 01309�220882�111 ТОВ "Ан�3" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,455 Подільський район, вул.
Сагайдачного Петра, 37

56 01309�220879�111 ТОВ "Ан�З" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,455 Подільський район, вул.
Сагайдачного Петра, 37

57 01062�220039�111 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, просп.
Перемоги, 123 (навпроти)

58 01040�220899�111 ТОВ "Фінансова компанія
"Альфа�Інвест Груп"

Електронне
табло, рядок, що
біжить, на фасаді
будинку
(будівлі), споруді

2,72 Солом'янський район, вул.
Липківського Василя
Митрополита (Урицького), 8

59 01025�220026�111 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Лобановського Валерія
(Червонозоряний), 17

60 01062�220036�111 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги/ просп. Академіка
Палладіна (на звороті)

61 01025�220883�111 ФО�П Палатна Вікторія
Вікторівна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,667 Шевченківський район, вул.
Павлівська, 18

62 01062�220054�111 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул.
Щербакова, 63

№ № дозвільної
справи

Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 58294А ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

505,7 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 180

2. 58295А ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

107,1225 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Г орького), 180

3. 58305А ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

1736,3 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 180

4. 58306А ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

1736,3 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 180

5. 58300А ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

282,1 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 39�А

6. 58175А ФО�П Костанян Ашот
Мкртичевич

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1 Голосіївський район, вул.
Ізюмська перехрестя з вул.
Кіровоградською

7. 58250А Товариство з обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Малевича Казимира
(Боженка), 31 (напроти)

8. 58301А ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

702 Голосіївський район, просп.
Голосіївський, 6�В

9. 58255A TOB "Альхор" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, 100 м від
повороту до комплексу
"Башта"

10. 55221�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Щит на фасаді
будинку
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Драгоманова, 1�Н

11. 58153A ТОВ "Сенсаві" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

10,384 Дарницький район, вул.
Срібнокільська, 1 група прим.
900, офіс 7

12. 58192A Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Щит на фасаді
будинку
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Урлівська, 22

13. 58191A Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Щит на фасаді
будинку
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Урлівська, 22

14. 58165A Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит на
тимчасовій
споруді на
паркані, території
будмайданчика
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська набережна (40м
до автобусноі' зупинки "АЗС)

15. 58227A ТОВ "СПОРТ�ІНВЕСТ ЛТД" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 19�А

16. 58201A ТОВ "НІКО ТЕЛ ЗВ'ЯЗОК" Телевізійний
екран на фасаді
будинку

6,1748 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 25�А

17. 58304A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

315 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 9

18. 55275�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Щит на фасаді
будинку
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Бальзака Оноре де, 6

19. 55277�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Щит на фасаді
будинку
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Бальзака Оноре де, 6

20. 55276�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Щит на фасаді
будинку
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Бальзака Оноре де, 6

21. 58126А ФО�П Куреновський
Олексій Миколайович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

6,4625 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
89�Б

22. 58127А ФО�П Куреновський
Олексій Миколайович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

6,4625 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
89�Б

23. 58128А ФО�П Куреновський
Олексій Миколайович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

16,45 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
89�Б

24. 58129А ФО�П Куреновський
Олексій Миколайович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

13,63 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
89�Б

25. 58130А ФО�П Куреновський
Олексій Миколайович

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

13,63 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
89�Б

26. 58252А Товариство з обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Гагаріна Юрія, перетин з вул.
Хоткевича Гната

27. 58334А Товариство з обмеженою
відповідальністю "Альфа
Забава"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

27 Дніпровський район, вул.
Малишка Андрія, 3�В

28. 58163А Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит на
тимчасовій
споруді на
паркані, території
будмайданчика
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Миропільська, 3 /вул.
Братиславська (зі сторони
будинку № 1)

29. 58257А ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Окіпної Раїси, 3

30. 58160А Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит на
тимчасовій
споруді на
паркані, території
будмайданчика
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Запорожця Петра / вул.
Курнатовського 

31. 58182A ПТ "Ломбард 24" ТОВ
"Афінаж ЛТД" і Компанія

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

7,68 Дніпровський район, просп.
Гагаріна Юрія, 3

32. 58256A ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська,напроти буд. 23

33. 58303A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

824,4 Оболонський район, вул.
Тимошепка Маршала, 21

34. 58200A ТОВ "НІКО ТЕЛ ЗВ'ЯЗОК" Телевізійний
екран на даху
будинку
(будівлі), споруді

6,1555 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 29
літера "Б"

35. 58136A ТОВ "САН ВЕЙ ТУР" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,875 Оболонський район, вул.
Тимошенка Маршала, 9

36. 58249A Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРГЕНТ"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда /вул.
Прирічна

37. 58142A ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

14,4606 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 27

38. 58135A ТОВ "Медовий місяць" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

36 Оболонський район, просп.
Оболонський, 14

39. 58134Л ТОВ "Медовий місяць" Електронне
табло, рядок, що
біжить, на фасаді
будинку
(будівлі), споруді

0,9216 Оболонський район, просп.
Оболонський, 14

40. 58235A ФО�П Зима Сергій
Олександрович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

19,59 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 14 (літера А)

41. 58241A ТОВ "ЮРА�ФУД" Телевізійний
екран на даху
будинку
(будівлі), споруді

25 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 23Б 

42. 55271�16 ТОВ "Альмондо�Фешн" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

16,8 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 34

Керівник апарату В. Бондаренко

Про відмову у наданні дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 960 від 6 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 163 äîçâîëè.

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¿) 

06.10.2016 ¹ 960

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
яким відмовлено у наданні
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43. 55272�16 ТОВ "Альмондо�Фешн" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

16,8 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 34

44. 55305�16 ТОВ "Альмондо�Фешн" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

16,8 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 34

45. 55306�16 ТОВ "Альмондо�Фешн" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

16,8 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 34

46. 55310�16 ТОВ "Альмондо�Фешн" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

16,8 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 34

47. 55311�16 ТОВ "Альмондо�Фешн" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

16,8 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 34

48. 58246A ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
"РІТЕЙЛ ЦЕНТР"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 5

49. 58310A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

90,89 Печерський район, вул.
Басейна, 1/2

50. 58285A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

151,5 Печерський район, вул.
Басейна, 7

51. 58123A Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

660 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 13/1

52. 58124A Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

81 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 13/1

53. 58314A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

38,1387 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 25

54. 58353A ТОВ "Прайм � груп" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

112,22 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 51
(правий)

55. 57922A ТОВ "Л'Кафа ГРУП" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,4 Печерський район, вул.
Госпітальна, 2

56. 55234�16 ТОВ "Л'Кафа ГРУП" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

11,6 Печерський район, вул.
Госпітальна, 2

57. 57925A ТОВ "Л'Кафа ГРУП" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

21,5975 Печерський район, вул.
Госпітальна, 2

58. 58132A TOB "ДОМІНОС ПІЦЦА
ЮКРЕЙН"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

21,06 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 2/34

59. 58133A TOB "ДОМІНОС ПІЦЦА
ЮКРЕЙН"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

9,88 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 2/34

60. 58156A ПП "Ортодонт" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,05 Печерський район, вул. Кудрі
Івана, 39

61. 58211A ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ГАЛЕРЕЯ�АЛЕКС"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,32 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13

62. 58210A ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ГАЛЕРЕЯ�АЛЕКС"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

7,14 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13

63. 58290A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 16�А

64. 58137A ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОКСАМИТОВИЙ СЕЗОН"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

39 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 39/41

65. 58291A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

177,8125 Печерський район,
Набережне шосе, 14

66. 58299A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

781,375 Печерський район, пров.
Музейний, 2

67. 58308A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

210 Печерський район, пров.
Музейний, 2

68. 58221A ТОВ "Узвіз" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,98 Подільський район,
Андріївський узвіз, 34

69. 58139A TOB "НОГИВРУКИ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,655 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 18

70. 58270A ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОРТИВНО�
ОЗДОРОВЧИЙ
КОМПЛЕКС "МОНІТОР"

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

6,5 Подільський район, вул.
Електриків, 29�а

71. 58258A ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе), 13А

72. 58183A ТОВ "Амарант ЛТД" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,2 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 71�Д

73. 58260A ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Межигірська,100м до вул.
Наберожно�Лугової

74. 58350A ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Подільський район, вул.
Набережно� Лугова /вул.
Межигірська

75. 58292A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди 

80 Подільський район, вул.
Нижній Вал, 35 

76. 58186A ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РУШ" 

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді 

1,189 Подільський район, вул.
Світлицького, 30/20�А 

77. 58187A ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РУШ" 

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді 

36 Подільський район, вул.
Світлицького, 30/20�А 

78. 58185A ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РУШ" 

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді 

11,6 Подільський район, вул.
Світлицького, 30/20�А 

79. 58313A TOB "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді 

95,214 Подільський район, пл.
Поштова, 3 

80. 58262A ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

18 Святошинський район, Брест�
Литовське шосе 15 км 600м 

81. 57574A Промислово�технічна
компанія у вигляді
товариства з обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ" 

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

18 Святошинський район, вул.
Булаховського Академіка, на
повороті з просп. Палладіна
Академіка 

82. 58029A Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор" 

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

36 Святошинський район, вул.
Кільцева дорога на розі з вул.
Григоровича� Барського, на
розподільчій смузі 

83. 58264A ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

36 Святошинський район, вул.
Стеценка /просп. Палладіна
Академіка 

84. 57763A ТОВ "Південний квартал" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

12 Святошинський район, вул.
Строкача Тимофія, 9

85. 58236A ТОВ "ЛЕГІОН 2015" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

36 Святошинський район, вул.
Якуба Коласа, 2

86. 58237A ТОВ "ЛЕГІОН 2015" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

3,3325 Святошинський район, вул.
Якуба Коласа, 2

87. 58259A ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, просп.
Перемоги (кемпінг)

88. 58286A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

216 Святошинський район, просп.
Перемоги, 123

89. 58288A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

147 Святошинський район, просп.
Перемоги, 67 (ліва сторона)

90. 58284A TOB "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

147 Святошинський район, просп.
Перемоги, 67 (права сторона)

91. 58253A ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Гетьмана Вадима навпроти
буд. №2

92. 58168A Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

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

15,984 Солом'янський район, вул.
Гетьмана Вадима, 6 (кінець
будинку)

93. 58169A Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

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

15,984 Солом'янський район, вул.
Гетьмана Вадима, 6 (початок
будинку)

94. 58086A Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

26 Солом'янський район, вул.
Гетьмана Вадима, 8/26

95. 58084A Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

35,1135 Солом'янський район, вул.
Гетьмана Вадима, 8/26

96. 58085A Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

35,1135 Солом'янський район, вул.
Гетьмана Вадима, 8/26

97. 58254A ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Кіровоградська / вул.
Монтажна

98. 58196A Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Щит на фасаді
будинку
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Машинобудівна (Гонгадзе
Георгія), 27

99. 58197A Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Щит на фасаді
будинку
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Машинобудівна (Гонгадзе
Георгія), 27

100. 58231A Товариство з обмеженою
відповідальністю "Арт
Радіо"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, пл.
Солом'янська (навпроти
будинку №6 
на вул. Сурикова )

101. 58232А ФО�П Власюк Андрій
Миколайович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,43 Солом'янський район, просп.
Комарова Космонавта, 3

102. 58251А ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Лобановського Валерія
(Червонозоряний), 18

103. 58287А ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

417,56 Солом'янський район, просп.
Перемоги, 1

104. 58327А ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

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

32 Шевченківський район,
підземний пішохідний перехід
на перехресті вул.
Михайлівської та вул.
Костьольної
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105. 58329А ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

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

32 Шевченківський район,
підземний пішохідний перехід
на перехресті вул.
Михайлівської та вул.
Костьольної

106. 58330А ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

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

32 Шевченківський район,
підземний пішохідний перехід
на перехресті вул.
Михайлівської та вул.
Костьольної

107. 58328А ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

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

32 Шевченківський район,
підземний пішохідний перехід
на перехресті вул.
Михайлівської та вул.
Костьольної

108. 58174А ФО�П Прибиткова
Валентина Миколаївна

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,7 Шевченківський район,
бульв. Шевченка Тараса, 10

109. 58312А ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

22,9616 Шевченківський район,
бульв. Шевченка Тараса, 60

110. 58289А ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

84,525 Шевченківський район, вул.
Бульварно�Кудрявська
(Воровського), 42

111. 58302A TOB "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

189 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 41�А

112. 58307A TOB "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

133,2 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 41�А

113. 58214A ПП "Лео Кераміка" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,7952 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 53

114. 58212A ПП "Лео Кераміка" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,7952 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 53

115. 58215A ПП "Лео Кераміка" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,7952 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 53

116. 58226A ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РЕМ ПОБУТ
ТЕХНІКА"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

16,8 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 53

117. 58217A ПП "Арабіка" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,9248 Шевченківський район, вул.
Дмитрівська, 39

118. 58125A Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЗІР
ДИТИНИ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

9,24 Шевченківський район, вул.
Дмитрівська, 75

119. 58298A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

271,6 Шевченківський район, вул.
Жилянська, 97

120. 58265A ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Мельникова навпроти буд.
№75

121. 58261A ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 41

122. 58263A ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 77

123. 58297A ТОВ "СВГГ АУТДОР
МЕДІА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

286 Шевченківський район, вул.
Михайлівська, 10

124. 58311A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

202,8 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 118

125. 58152A ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ
ЦІН ТМ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,5422 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артема), 13

126. 58296A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

513,76 Шевченківський район, вул.
Софіївська, 20/21

127. 58315A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

120 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 1/2

128. 58309A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

232,245 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 1/2

129. 58293A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

158,074 4 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 48

130. 58316A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

123 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, 2

131. 58317A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

95,1765 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, 2

132. 58318A ТОВ "СВІТ АУТДОР МЕДІА" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

22,9616 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, 2

133. 01023�220241� 111 ПП "Торі�С" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,565 Голосіївський р�н, вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 76

134. 01038�220310� 111 ТОВ "РОЯЛТІ�РЕНТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,4391 Дарницький р�н, вул. Гришка
Михайла, 5

135. 01038�220312� 111 ТОВ "РОЯЛТІ�РЕНТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,4391 Дарницький р�н, вул. Гришка
Михайла, 5

136. 01040�220323� 111 ТОВ "РОЯЛТІ�РЕНТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,4391 Дарницький р�н, вул. Гришка
Михайла, 5

137. 01040�220324� 111 ТОВ "РОЯЛТІ�РЕНТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,4391 Дарницький р�н, вул. Гришка
Михайла, 5

138. 01040�220325� 111 ТОВ "РОЯЛТІ�РЕНТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,4391 Дарницький р�н, вул. Гришка
Михайла, 5

139. 01040�220326� 111 ТОВ "РОЯЛТІ�РЕНТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,4391 Дарницький р�н, вул. Гришка
Михайла, 5

140. 01040�220327� 111 ТОВ "РОЯЛТІ�РЕНТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,4391 Дарницький р�н, вул. Гришка
Михайла, 5

141. 01040�220328� 111 ТОВ "РОЯЛТІ�РЕНТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,4391 Дарницький р�н, вул. Гришка
Михайла, 5

142. 01038�220314� 111 ТОВ "РОЯЛТІ�РЕНТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,4391 Дарницький р�н, вул. Гришка
Михайла, 5

143. 01062�220482� 111 ФО�П Макієвський Борис
Анатолійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,512 Дніпровський р�н, вул.
Хоткевича Гната
(Червоногвардійська), 8,офіс
202

144. 01062�219843� 111 ТОВ "НАУКОВИЙ ЦЕНТР
СТОМАТОЛОГІЇ ТА
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ
ХІРУРГІЇ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

14,13 Оболонський р�н, вул.
Богатирська, 6А

145. 01040�220320� 111 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Електронне
табло, рядок, що
біжить, на фасаді
будинку
(будівлі), споруді

9 Печерський р�н, вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 45

146. 01040�220318� 111 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Електронне
табло, рядок, що
біжить, на фасаді
будинку
(будівлі), споруді

9 Печерський р�н, вул. Велика
Васильківська
(Червоноармійська), 45

147. 01025�220484�111 ФО�П Войцехівська Олена
Володимирівна

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,4 Печерський р�н, вул. Мазепи
Івана, 18/29

148. 01038�220341� 111 Публічне акціонерне
товариство "Крісталбанк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,7199 Печерський р�н, вул.
Суворова, 4/6

149. 01062�220047� 111 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Подільський р�н, просп.
"Правди" ріг вул. Брюсова

150. 01040�220142� 111 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОРТДЕЛЮКС"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

15 Солом'янський р�н, вул.
Борщагівська, 173/187

151. 01038�220340� 111 ТОВ "ПХ ГРУП" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

21 Солом'янський р�н, вул. Кірпи
Георгія (Петрозаводська), 3

152. 01025�220024� 111 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський р�н, просп.
Лобановського Валерія
(Червонозоряний), 1/2

153. 01104�220410� 111 ПП "Арабіка" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,596 Шевченківський р�н, вул.
Дмитрівська, 39

154. 01040�220139� 111 ТОВ "ТВА�ГРУПП" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5 Шевченківський р�н, вул.
Мельникова, 1 (літера А)

155. 01025�220308� 111 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,192 Шевченківський р�н, вул.
Полтавська, 10 зі сторони вул.
Дмитрівської,75

156. 01023�220240� 111 ПП "Торі�С" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,95 Шевченківський р�н, вул.
Прорізна, 21

157. 01038�220342� 111 ТОВ ПАПАРАЦИИ�ПРО Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,06 Шевченківський р�н, вул.
Пушкінська, 20

158. 030�219811�111 ФО�П Москаленко Сергій
Володимирович

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Шевченківський р�н, вул.
Шолуденка, 12

159. 104�220270�111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер на
фасаді будинку
(будівлі)
(беклайт)

32 Шевченківський р�н, просп.
Перемоги, 80/57

160. 104�220269�111 ТОВ"КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер на
фасаді будинку
(будівлі)
(беклайт)

32 Шевченківський р�н, просп.
Перемоги, 80/57

161. 104�220267�111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер на
фасаді будинку
(будівлі)
(беклайт)

32 Шевченківський р�н, просп.
Перемоги, 80/57

162. 104�220271�111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер на
фасаді будинку
(будівлі)
(беклайт)

32 Шевченківський р�н, просп.
Перемоги, 80/57

163. 104�220268�111 ТОВ"КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер на
фасаді будинку
(будівлі)
(беклайт)

32 Шевченківський р�н, просп.
Перемоги, 80/57 

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про зміни у складі комісії 
для встановлення віку дитини, яка залишилась 

без піклування батьків та потребує соціального захисту, 
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 965 від 7 жовтня 2016 року

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Мініс(
терства соціальної політики України від 23 жовтня 2013 року № 903/1464/711 «Про здійснення обстеження
для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту», за(
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2013 року за № 1934/24466, у зв’язку з кадрови(
ми змінами:

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ äëÿ âñòàíîâëåí-

íÿ â³êó äèòèíè, ÿêà çàëèøèëàñü áåç ï³êëóâàííÿ

áàòüê³â òà ïîòðåáóº ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ïðè

âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 êâ³òíÿ 2014 ðîêó

¹ 450, 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¿)

17 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 450 

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

07.10.2016 ¹ 965 )

Склад
комісії для встановлення віку дитини, 

яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту,
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)

Òóð÷àê Äìèòðî Âàñèëüîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâ-

ë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Äåïàðòàìåíòó

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëî-

âà êîì³ñ³¿

Êîâàëåíêî Îëåíà Ìèêîëà¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç îðãàí³çàö³¿ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äî-

ïîìîãè òà ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çà-

ö³¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

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

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

ì³ñ³¿

Øâåä Îëåíà ²âàí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðîëþ ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè

óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Äåïàðòà-

ìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Áîõíî Îëåíà Âàñèë³âíà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ äîøê³ëüíî¿, çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿

òà ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìî-

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

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

Ãîðáàòþê ßíà Âàëåð³¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñîö³àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿ óïðàâë³ííÿ ç ïè-

òàíü øóêà÷³â òà ñîö³àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³

(çà çãîäîþ)

Ðîìàíîâà ²ðèíà Áîðèñ³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó çàõèñòó ïðàâ ä³òåé Ñëóæáè ó ñïðàâàõ

ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Ñàâ÷åíþê Ìàðèíà Ìèêîëà¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñòàö³îíàðíèõ òà êóðîðòíèõ óñòàíîâ

óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â, ÷îðíîáèëüö³â,

âåòåðàí³â Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷î-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñêîëîáàíîâà Þë³ÿ Ìèêîëà¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëü-

íî¿ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá

äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зміни у складі комісії 
з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально(культурного 
чи іншого призначення для здійснення підприємницької

діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, майданчиків для харчування 

біля стаціонарних закладів ресторанного господарства
Розпорядження № 967 від 7 жовтня 2016 року

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», врахову(
ючи рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визна(
чення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально(
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно(
роздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рі(
шень Київської міської ради» та від 25 грудня 2014 року № 746/746 «Про особливості застосування Порядку
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально(культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності в м. Києві»:

Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîç-

ì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî,

ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî

ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³, çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³á-

íî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³, ìàéäàí÷èê³â äëÿ õàð-

÷óâàííÿ á³ëÿ ñòàö³îíàðíèõ çàêëàä³â ðåñòîðàí-

íîãî ãîñïîäàðñòâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ö³¿) â³ä 28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ¹ 1391 (â ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 áåðåçíÿ 2016 ðîêó

¹ 180), âèêëàâøè éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ¹ 1391 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

07.10.2016 ¹ 967)

СКЛАД
комісії з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально(культурного чи іншого призначення 
для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування 
біля стаціонарних закладів ресторанного господарства

Ñïàñèáêî Îëåêñàíäð Âàëåð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, ñï³âãîëîâà êîì³ñ³¿

Ñàãàéäàê ²ëëÿ Âàäèìîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, ñï³âãîëîâà êîì³ñ³¿

Áîíäàð Ãàííà Âÿ÷åñëàâ³âíà çàñòóïíèê äèðåêòîðà — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ

ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè, êîìïëåêñíîãî áëàãî-

óñòðîþ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-

òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

çàñòóïíèê ñï³âãîë³â êîì³ñ³¿

Á³ëîöåðêîâåöü Äìèòðî Îëåêñàíäðîâè÷ ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, çàñòóïíèê

ñï³âãîë³â êîì³ñ³¿

Ãîðáà÷ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ëàíäøàôòíî¿

àðõ³òåêòóðè, êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ íà÷àëü-

íèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ðåêëàìè òà òèì÷àñîâèõ ñïî-

ðóä (ÌÀÔ) Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-

õ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Ãàïîíåíêî Â³êòîð³ÿ Âàñèë³âíà ïðåäñòàâíèê ðîáî÷î¿ ãðóïè ïðåäñòàâíèê³â ãðî-

ìàäñüêîñò³ òà ï³äïðèºìíèöòâà ïðè êîì³ñ³¿

Àâðàìåíêî Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç êîðïîðà-

òèâíîãî óïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» (çà

çãîäîþ)

Àíäðóùåíêî Àíäð³é Âàëåð³éîâè÷ âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà «Ì³ñüêèé ìàãàçèí» âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿)

Áîéêî Ñâ³òëàíà ßê³âíà ãîëîâà ì³ñöåâîãî îñåðåäêó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìö³â ìà-

ëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó «Ôîðòåöÿ» ó ì. Êèºâ³

òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³

Áðîäñüêèé Îëåêñàíäð ßêîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Áóñàºâ Îëåêñ³é Â³êòîðîâè÷ ïðåäñòàâíèê ãðîìàäñüêîñò³ òà ï³äïðèºìíèöòâà

ïðè êîì³ñ³¿

Çåëåíèé Ïåòðî Ïèëèïîâè÷ íà÷àëüíèê ñëóæáè êîíòðîëþ ñòàíó îõîðîííèõ çîí

åëåêòðîòåõí³÷íîãî äåïàðòàìåíòó òåõí³÷íî¿ äè-

ðåêö³¿ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» (çà çãîäîþ)

Êë³ïà ²âàí Àíàòîë³éîâè÷ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âáëà-

ãîóñòð³é» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Îâðàìåíêî Îëåíà Â³êòîð³âíà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ïàí÷³é Òàðàñ Ìèõàéëîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ

êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Äåïàðòàìåíòó ì³ñü-

êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Ïîïîâ Äåíèñ Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ðåäüê³íà Òåòÿíà Ñåðã³¿âíà ³íæåíåð-çåìëåâïîðÿäíèê ÏÀÒ «Êè¿âãàç» (çà çãî-

äîþ)

Òåðåùåíêî Þð³é Àíàòîë³éîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäó-

âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ô³ùóê Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ

òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16 березня 2015 року № 223 

«Про організаційно�правові заходи, 
пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради 

від 22 січня 2015 року № 12/877»
Розпорядження № 963 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою продовження
строків для припинення комунального закладу «Театрально�видовищний заклад культури «Театр пластич�
ної драми на Печерську»:

Ó ï³äïóíêò³ 2.2 ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

16 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 223 «Ïðî îðãàí³çàö³-

éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ

2015 ðîêó ¹ 12/877» öèôðó «2016» çàì³íèòè

öèôðîþ «2017».

Голова В. Кличко

Про зміни у складі комісії з ліквідації 
комунального підприємства «Голосіївпарк�сервіс» 

Голосіївської районної в м. Києві ради
Розпорядження № 901 від 26 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, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äà-

ö³¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãîëîñ³¿âïàðê-

ñåðâ³ñ» Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ ðàäè,

çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 ãðóäíÿ 2013 ðî-

êó ¹ 2241 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 ëèïíÿ

2015 ðîêó ¹ 740), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

âè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³é ÿêîñò³

âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò.

4.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã Ïðà-

âèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóä-

íÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â, ïå-

ðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çà-

òâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 60/60.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ñïèñàííÿ äåìîíòî-

âàíîãî îáëàäíàííÿ çä³éñíþºòüñÿ â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó òà âñå ìàéíî ï³ñëÿ çàâåðøåí-

íÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè

òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ-

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

ïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòå-

ëåºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

Про будівництво теплових мереж для приєднання 
до централізованих теплових мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 

житлових будинків № 26, 28 на вул. Чистяківській
Розпорядження № 942 від 3 жовтня 2016 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самовряду�
вання в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та з метою своєчасного будів�
ництва та введення в експлуатацію теплових мереж для приєднання до централізованих теплових мереж
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» житлових будинків № 26, 28 на вул. Чистяківській, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî òåïëîâèõ ìåðåæ äëÿ

ïðèºäíàííÿ äî öåíòðàë³çîâàíèõ òåïëîâèõ ìåðåæ

ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» æèòëîâèõ áóäèíê³â ¹ 26, 28

íà âóë. ×èñòÿê³âñüê³é.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äè-

ðåêö³ÿ ç êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ðåêîí-

ñòðóêö³¿ «Êè¿âáóäðåêîíñòðóêö³ÿ» çàìîâíèêîì

áóä³âíèöòâà òåïëîâèõ ìåðåæ äëÿ ïðèºäíàííÿ

äî öåíòðàë³çîâàíèõ òåïëîâèõ ìåðåæ ÏÀÒ «ÊÈ-

¯ÂÅÍÅÐÃÎ» æèòëîâèõ áóäèíê³â ¹ 26, 28 íà 

âóë. ×èñòÿê³âñüê³é.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîì-

ïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿ-

òîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ïðîòÿãîì äåñÿ-

òè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäàòè êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äèðåêö³ÿ ç êàï³òàëü-

íîãî áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ «Êè¿âáóäðå-

êîíñòðóêö³ÿ» äîãîâ³ðíó, áóõãàëòåðñüêó ³ ïðîåêò-

íó äîêóìåíòàö³þ òà ³íôîðìàö³þ, ÿêà º âàæëè-

âîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-

äàâñòâà.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äèðåêö³ÿ ç

êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ «Êè-

¿âáóäðåêîíñòðóêö³ÿ»:

4.1. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷èòè êîðèãó-

âàííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿

äîêóìåíòàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.3. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìî-

Про відзначення спортсменів міста Києва та їх тренерів 
за результатами участі в XV літніх Паралімпійських іграх 

у м. Ріо�де�Жанейро (Бразилія)
Розпорядження № 949 від 3 жовтня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізичну культуру і спорт»,
Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016�2018 роки, затвердженої рішен�
ням Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 870/870, з метою відзначення спортсменів міста Києва,
досягнення яких сприяють зміцненню міжнародного авторитету міста Києва, та враховуючи результати їх
виступу на XV літніх Паралімпійських іграх у м. Ріо�де�Жанейро (Бразилія):

1. Âèïëàòèòè âèíàãîðîäè ñïîðòñìåíàì ì³ñ-

òà Êèºâà òà ¿õ òðåíåðàì çà ðåçóëüòàòàìè ó÷àñ-

ò³ â XV ë³òí³õ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó ì. Ð³î-äå-

Æàíåéðî (Áðàçèë³ÿ) çã³äíî ç³ ñïèñêîì, ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

çä³éñíèòè âèïëàòó âèíàãîðîä ñïîðòñìåíàì ì³ñ-

òà Êèºâà òà ¿õ òðåíåðàì, çàçíà÷åíèì â ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â çàãàëüí³é ñóì³ 750 000

ãðí çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæå-

ò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê ïî ãàëóç³ «Ô³çè÷íà

êóëüòóðà ³ ñïîðò».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

03.10.2016 ð. ¹ 949

СПИСОК 
спортсменів та їх тренерів, яким виплачується винагорода за результатами

участі в XV літніх Паралімпійських іграх у м. Ріо�де�Жанейро (Бразилія)

№ Прізвище, ім'я
по батькові

Рік
народ�
ження

Спортивне
звання

Вид спорту та вид
програми

Фізкуль�
турно�

спортивне
товари�
ство та

відомство

Спортивна школа Сума 
(тис. грн)

1.
Зубковська
Оксана
Володимирівна

1981
Заслужений
майстер
спорту

Легка атлетика,
стрибки в довжину
(вади зору)

"Інваспорт"
Київський міський центр з
фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт"

120,0

2.
Істоміна
Катерина
Олегівна

1994
Майстер
спорту
міжнарод�
ного класу

Плавання, 100 м
батерфляй
(ураження опорно�
рухового апарату)

"Інваспорт" 
Київський міський центр з
фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт"

120,0

3.
Кліпперт
Сергій
Вікторович

1989
Заслужений
майстер
спорту

Плавання, 100 м
спина 
(вади зору)

"Інваспорт"
Київський міський центр з
фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт"

120,0

4.
Соловей
Дмитро
Сергійович

1993
Заслужений
майстер
спорту

Дзюдо, 73 кг 
(вади зору) "Інваспорт"

Київський міський центр з
фізичної культури і спорту
інвалідів '"Інваспорт"'

100,0 

5.
Яременко 
Ілля 
Сергійович

1997
Майстер
спорту

Плавання, 50 м
вільний стиль
(вади зору)

"Інваспорт"
Київський міський центр з
фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт"

80,0

6.
Балаян 
Карен
Амікович

Тренер Солов'я Дмитра Сергійовича 50,0

7.
Кожух 
Ніна 
Федорівна

Тренер Кліпперта Сергія Вікторовича та Яременка Іллі Сергійовича 100,0

8.
Ситнікова 
Яна
Миколаївна

Тренер Істоміної Катерини Олегівни 60,0

Всього 750,000,0

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

12.12.2013 ð. ¹ 2241

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.09.2016 ð. ¹ 901)

СКЛАД 
комісії з ліквідації комунального підприємства «Голосіївпарк�сервіс» 

Голосіївської районної в м. Києві ради

ÌÅËÜÍÈÊ Ñâÿòîñëàâ ²âàíîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèðîáíè÷èõ ïèòàíü ÊÏ «Êè¿âòðàíñ-

ïàðêñåðâ³ñ», ãîëîâà êîì³ñ³¿

ÏÐÈËÓÖÜÊÈÉ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó çåìåëüíèõ â³äíîñèí ÊÏ «Êè¿â-

òðàíñïàðêñåðâ³ñ», çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

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

êîì³ñ³¿

ÁÀÐÈØÏÎËÜ Þð³é Âàñèëüîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà

ïàðêóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÊÓËÈÊ Õðèñòèíà Ñåðã³¿âíà ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
12 æîâòíÿ 2016 ð.

¹110(4880)

15

Про переоформлення ліцензії, виданої Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Навчально — виховний комплекс «Всезнайко�яскравий»

Розпорядження № 893 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», розпоряджен�

ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про лі�
цензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿

îñâ³òè (çäîáóòòÿ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè), âèäàíó çã³ä-

íî ç íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ãðóäíÿ 2015 ðîêó

¹ 796 Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íà-

â÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ «Âñåçíàéêî-ÿñêðàâèé» (³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä 39897222, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04074, 

ì. Êè¿â, âóëèöÿ Äåãòÿðåíêà, áóäèíîê 31), ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ

íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, à ñàìå: Òîâàðèñòâî ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ

«Âñåçíàéêî-ÿñêðàâèé» íà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ «ßñêðàâèé».

2. Ë³öåíç³þ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (çäîáóò-

òÿ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè), âèäàíó çã³äíî ç íàêàçîì

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 796 Òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íàâ÷àëüíî-âè-

õîâíèé êîìïëåêñ «Âñåçíàéêî-ÿñêðàâèé», âèçíàòè íåä³éñ-

íîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïî-

êëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про будівництво мережі архітектурно�декоративного підсвічування 
Пішохідного мосту через Петрівську алею біля стадіону «Динамо» в м. Києві

Розпорядження № 902 від 26 вересня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунк�

тів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про природно�заповідний фонд України», з ме�
тою забезпечення сприятливих умов перебування та життєдіяльності у місті Києві:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî ìåðåæ³ àðõ³òåêòóðíî-äåêîðà-

òèâíîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ Ï³øîõ³äíîãî ìîñòó ÷åðåç Ïåòð³â-

ñüêó àëåþ á³ëÿ ñòàä³îíó «Äèíàìî» â ì. Êèºâ³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî åëåêòðîìåðåæ

çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» çàìîâ-

íèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìå-

ðåæ³ àðõ³òåêòóðíî-äåêîðàòèâíîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ Ï³øîõ³ä-

íîãî ìîñòó ÷åðåç Ïåòð³âñüêó àëåþ á³ëÿ ñòàä³îíó «Äèíà-

ìî» â ì. Êèºâ³.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìåðåæ çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî»:

3.1. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãà-

í³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿,

ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùî-

äî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, à òàêîæ âèìîã

ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë áëàãîóñò-

ðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà âèêîíàí-

íÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ àðõ³òåêòóðíî-äåêîðàòèâ-

íîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ Ï³øîõ³äíîãî ìîñòó ÷åðåç Ïåòð³âñüêó

àëåþ á³ëÿ ñòàä³îíó «Äèíàìî» â ì. Êèºâ³ ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêî-

íàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòà-

ö³¿ îá’ºêòà.

4. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêî-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïî-

äàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî

âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà

áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ àðõ³òåêòóðíî-äåêîðàòèâíîãî ï³äñâ³-

÷óâàííÿ Ï³øîõ³äíîãî ìîñòó ÷åðåç Ïåòð³âñüêó àëåþ á³ëÿ

ñòàä³îíó «Äèíàìî» â ì. Êèºâ³ äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê òà íàñòóïí³

ðîêè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïî-

êëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 914 від 26 вересня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил розміщення зовніш�
ньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 роз�
ділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ñêàñóâàòè 7 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåê-

ëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïî-

êëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.09.2016 ð. ¹ 914

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

№ № дозвола Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1 10591�05�П�1 ПАТ БАНК "МЕРКУРІЙ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

0,54 Дніпровський район, 
просп. Возз'єднання, 3

2 10592�05�П�1 ПАТ БАНК "МЕРКУРІЙ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

4,23 Дніпровський район, 
просп. Возз'єднання, 3

3 31624�12 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

30,4384 Шевченківський район, 
просп. Перемоги, 23

4 38728�13 ПАТ "РЕАЛ БАНК" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,84 Оболонський район, вул. Маршала
Тимошенка, 18

5 38720�13 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди

20,24 Деснянський район, вул. Миколи
Закревського, 9

6 38858�13 ПАТ "РЕАЛ БАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

7 Оболонський район, вул. Маршала
Тимошенка, 18

7 50716�15 ВАТ "Ремпобуттехніка" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди

32,6656 Шевченківський район, 
вул. Глибочицька, 53

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíòîì áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþºòüñÿ çàêóï³âëÿ çà êîøòè
äåðæàâíîãî áþäæåòó äâîê³ìíàòíèõ òà òðèê³ìíàòíèõ êâàðòèð, ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì
³ âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì îñ³á, ÿê³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü
â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿ òà/àáî ó çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ ³ âòðàòèëè ôóíêö³îíàëü-
í³ ìîæëèâîñò³ íèæí³õ ê³íö³âîê, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 17.06.2015 ¹ 407.

Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè áþäæåòí³ êîøòè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ïðèäáàííÿ æèòëà
ó ïðèéíÿòèõ â åêñïëóàòàö³þ íîâîçáóäîâàíèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (íà ïåðâèííîìó ðèíêó) òà íà
âòîðèííîìó ðèíêó.

Âàðò³ñòü ïðèäáàííÿ 1 êâ. ìåòðà çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè
çàêóï³âë³, ïîâèííà áóòè íàéíèæ÷îþ ñåðåä çàïðîïîíîâàíî¿ ó÷àñíèêàìè òîðã³â.

Êð³ì öüîãî, æèòëî, ùî íàäàºòüñÿ çàçíà÷åí³é êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí, ïîâèííî â³äïîâ³äàòè âè-
ìîãàì çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî äîñòóïíîñò³ äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³
íèæí³õ ê³íö³âîê, áóòè áëàãîóñòðîºíèì, â³äïîâ³äàòè ñòàòò³ 50 Æèòëîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿
ÐÑÐ òà Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ ³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³".

Çàáóäîâíèêàì òà âëàñíèêàì êâàðòèð íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî
ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

- ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601

- ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23.

- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Áóäèùàíñüêà, 3, çàãàëüíà ïëîùà — 42,5 êâ.ì,
2 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³
äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, íå á³ëüøå ÿê 50 êâ.ì, îðåíäíà ïëàòà — 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³ àëå íå
á³ëüøå í³æ òåðì³í äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì
çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.:
546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ 

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Ïîñò-Âîëèíñüêà,áóä.2/103,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 182,30 êâ.ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 15 226, 67 ãðí (áåç ÏÄÂ)
àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 28 550, 00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-à, âèêëèêàº
íà 05.12.2016 ðîêó î 10.30 Äóá'ÿãó Þð³ÿ Ïåòðîâè÷à â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì
Âàñèëåöü ²ðèíè Àíäð³¿âíè äî Äóá'ÿãè Þð³ÿ Ïåòðîâè÷à ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó paç³ éîãî íåÿâêè cïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ
â éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Î. À. Ñàâèöüêèé

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 204926 íà ³ì’ÿ Êàíäèáêè

Ñåðã³ÿ Äìèòðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÏÃÕ Òîâàðèñòâî "Çåëåíèé Ãàé" ³íôîðìóº ïðî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç ðåêîíñòðóê-

ö³¿ ñïîðóäè ï³ä îá'ºêò ãðîìàäñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïî áóëüâàðó Äðóæáè íàðî-

ä³â, 13 (ë³òåðà Á) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ

ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) äí³â çà òåëåôîíîì 8(044)254-54-13 àáî çà àäðåñîþ: Êè¿â-15,

âóë. Ëåéïöèçüêà, 5, àáî ïî òåë. (095)824-89-92.
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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 50208

12 æîâòíÿ 2016 ð.
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Ôóòáîëüíèé ïîäàðóíîê
äëÿ þíèõ äí³ïðîâö³â
� Íà â³äðåêîíñòðóéîâàíîìó ñòàä³îí³ ïîáëèçó øêîëè ¹ 246 

â³äáóâñÿ äèòÿ÷èé òóðí³ð

ÆÈÒÅË² ìàñèâó ãîâîðÿòü, ïîáëèçó öüîãî ñòàä³îíó
íåìàº æîäíîãî ôóòáîëüíîãî ìàéäàí÷èêà, à â³í äóæå
áóâ ïîòð³áíèé. Äîïîìîãòè ïðèõèëüíèêàì çäîðîâî-
ãî ñïîñîáó æèòòÿ çãîäèâñÿ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä ïàðò³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü» Ñåðã³é Àðòåìåí-
êî. «Ëþäè çâèêëè, ùî ïåðåä âèáîðàìè êàíäèäàòè
â³ä ïàðò³é áàãàòî ùî îá³öÿþòü. Ç³ ñâîãî áîêó ÿ
çîáîâ’ÿçóâàâñÿ â³äðåêîíñòðóþâàòè öåé ñòàä³îí. Òîæ
ïðèéøîâ ÷àñ âèêîíàòè öå», — ðîçïîâ³â ïàí Àðòå-
ìåíêî.

Ö³êàâî, ùî «ö³íà ïèòàííÿ» «ñïîðòèâíîãî
çàäîâîëåííÿ» âñüîãî æèòëîâîãî ìàñèâó — 780 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Óò³ì, íàéãîëîâí³øå â öüîìó — öå ìàéáóò-
íº ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. «Ãðîø³ íå ìàþòü æîä-

íîãî çíà÷åííÿ, êîëè éäåòüñÿ ïðî âèõîâàííÿ ä³òåé. ²
í³ùî íå ìîæå âèõîâàòè äèòèíó òàê, ÿê ñïîðò. Àäæå,
ñïîðò — öå ³ ô³çè÷íà ì³öü, ³ â³ðí³ äðóç³, ³ çäîðîâ’ÿ. À
ìàéäàí÷èê äàñòü çìîãó þíèì ñïîðòñìåíàì â³äâî-
ë³êòèñÿ â³ä øê³äëèâèõ çâè÷îê òà êîìï’þòåð³â ³ ïðîñ-
òî íàñîëîäèòèñÿ ÷óäîâîþ ãðîþ ç îäíîë³òêàìè», —
äîäàâ Ñåðã³é Àðòåìåíêî.

Àáè â³äêðèòòÿ ñòàä³îíó ïðîéøëî íå ã³ðøå, àí³æ
â³äêðèòòÿ íàéêðàùèõ àðåí ñâ³òó, òóò â³äáóâñÿ ôóò-
áîëüíèé òóðí³ð. Ïåðøèìè, õòî ïðîòåñòóâàâ «íîâèí-
êó» ñòàëè âèõîâàíö³ øê³ë ¹ 246, 224, 234, 98. Óïðî-
äîâæ ê³ëüêîõ äí³â êîëåêòèâè, ç³áðàí³ ç ó÷í³â 6-7 êëà-
ñ³â, ó ïîçàóðî÷íèé ÷àñ çìàãàëèñÿ ì³æ ñîáîþ çà ïðàâî
ñòàòè ïåðøèìè âîëîäàðÿìè ïåðåõ³äíîãî Êóáêà. Ô³-
íàë çìàãàíü âèíåñëè íà îêðåìèé äåíü ³, ñóäÿ÷è ç ãðè,
öå áóëî âèïðàâäàíî. Ó âèð³øàëüíîìó ïîºäèíêó áóëî
âñå — ³íòðèãà, áåçêîìïðîì³ñíà áîðîòüáà, íåïðèõîâà-
í³ åìîö³¿ ³, çâè÷àéíî, ðàä³ñòü ïåðåìîãè ³ ñìóòîê ïî-
ðàçêè. Ó ï³äñóìêó, âîëîäàðÿìè îìð³ÿíîãî Êóáêà ñòà-
ëè ó÷í³ 246 øêîëè, ÿê³ çäîëàëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â ³ç
øêîëè ¹ 98 ç ðàõóíêîì 3:1.Àëå æ ÿêå ñâÿòî áåç ïîäà-
ðóíê³â? ̄ õ áóëî âäîñòàëü: êîìïëåêòè íîâåíüêî¿ ôóòáîëü-
íî¿ ôîðìè óëþáëåíîãî êè¿âñüêîãî «Äèíàìî», ì’ÿ÷³,
ìåäàë³ òà ãðàìîòè — öå îòðèìàëè óñ³ áåç âèêëþ÷åííÿ
ó÷àñíèêè. Çàãàëîì, îðãàí³çàòîðè çðîáèëè âñå, àáè öåé
äåíü õëîïö³ çàïàì’ÿòàëè íàäîâãî.

Äî ðå÷³, íà öüîìó ïîäàðóíêè äëÿ ì³ñöåâèõ ëþáè-
òåë³â ñïîðòó íå çàê³í÷óþòüñÿ. Âçèìêó îá³öÿþòü çà-
ëèòè êîâçàíêó, à ùå ïîáóäóâàòè ñó÷àñíèé ñïîðòèâ-
íèé ìàéäàí÷èê äëÿ çàíÿòü ³ç âîðêàóòó �

Ô
î
òî

 Î
ë
å
ê
ñ³

ÿ
 ²

Â
À

Í
Î

Â
À

Íèí³ ñïîðòñìåíàì ³ç æèòëîâîãî ìàñèâó «Ðàé-

äóæíèé/Êèáàëü÷è÷à» áóäå äå â³äòî÷óâàòè ñâ³é

õèñò ç ôóòáîëó. Ïîáëèçó øêîëè ¹ 246, ùî ðîç-

òàøîâàíà íà âóëèö³ Êèáàëü÷è÷à, 7 ç’ÿâèâñÿ íî-

âåíüêèé â³äðåêîíñòðóéîâàíèé ñòàä³îí. Ñòàðà

àðåíà áóëà â æàõëèâîìóñòàí³—«Òóòïðîñòî ñòîÿ-

ëî áîëîòî,—êîìåíòóº îäèí ³ç øêîëÿð³â,—à ñüî-

ãîäí³ òóòìîæíà ãðàòè óäîùîâóòà ñí³æíóïîãîäó».

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»

Ïåðåìîæöÿìè òóðí³ðó ñòàëè ó÷í³ 246 øêîëè, ÿê³ çäîëàëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â ³ç øêîëè ¹98 ç ðàõóíêîì 3:1 

Îðãàí³çàòîð çìàãàíü äåïóòàò Êè¿âðàäè Ñåðã³é Àðòåìåíêî âðó÷èâ
êîìàíä³-ïåðåìîæíèö³ îìð³ÿíèé Êóáîê 

Ó âèð³øàëüíîìó ïîºäèíêó áóëî âñå – ³íòðèãà, áåçêîìïðîì³ñíà
áîðîòüáà, íåïðèõîâàí³ åìîö³¿...
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