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íîâèíè

«ÍÀÉÊÐÀÙÀ ðîáîòà äëÿ øàíîâ-
íèõ ïàñàæèð³â! Ïðåäñòàâíèêè
ñëóæáè çàéíÿòîñò³ òà â³ää³ë³â êàä-
ð³â ìàéæå 50 ï³äïðèºìñòâ Êèºâà
òà îáëàñò³ áóäóòü ïðîïîíóâàòè
óñ³ì îõî÷èì íàÿâí³ âàêàíñ³¿ òà íà-
ïðàâëÿòèìóòü íà ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ» —òàêå îãîëîøåííÿ çàö³êà-
âèòü íå ëèøå ïîòåíö³éíèõ øóêà-
÷³â ðîáîòè, à é äîñòàòíüî óñï³ø-
íèõ ëþäåé. «Öå äîñèòü íåñòàí-
äàðòíèé ï³äõ³ä, àäæå âïåðøå ìè
ïðîâîäèìî ÿðìàðîê ó òàêîìó íå-
çâè÷íîìó ì³ñö³. Çâåðí³òü óâàãó,

ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ íà îäíå îô³ö³é-
íå ðîáî÷å ì³ñöå ïðåòåíäóº äî øåñ-
òè áåçðîá³òíèõ. Âîäíî÷àñ, âåëèê³
ï³äïðèºìñòâà Êèºâà òà îáëàñò³ ïî-
ñò³éíî â³ä÷óâàþòü äåô³öèò êâàë³-
ô³êîâàíèõ êàäð³â, çîêðåìà, ðîá³ò-
íè÷èõ ïðîôåñ³é. Ëþäè àáî íå çíà-
þòü, êóäè çâåðòàòèñÿ â ïîøóêàõ
ðîáîòè, àáî äóìàþòü, ùî ¿ì ñà-
ìèì óñå ïðèíåñóòü íà òàð³ëî÷ö³.
À òóò º ìîæëèâ³ñòü ðåàëüíî ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ðîáîòîäàâöÿìè,
óòî÷íèòè âñ³ äåòàë³ ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ é îñîáëèâîñò³ âàêàíñ³¿,

ÿêà çàö³êàâèëà»,—
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê
ãîëîâè Äåðæàâíî¿
ñëóæáè çàéíÿòîñò³
Ñåðã³é Êðàâ÷åíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè,
ìåòà îðãàí³çàö³¿, êîòðó â³í ïðåä-
ñòàâëÿº,ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá êîæåí
óêðà¿íåöü ìàâ ã³äíó ðîáîòó ³ç äî-
ñòîéíîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ,à êîæ-
íå ï³äïðèºìñòâî — ñóìë³ííèõ âè-
ñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â.

«Äëÿ íàñ òàêà ïîä³ÿ — öå ïðè-
êëàä ÿê³ñíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà
äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ñåê-
òîð³â äëÿ æèòåë³â ñòîëèö³ òà îá-
ëàñò³. Ùîäíÿ ñòàíö³ºþ ìåòðî «Äàð-
íèöÿ» êîðèñòóþòüñÿ ìàéæå 50 òè-
ñÿ÷ ïàñàæèð³â, ÿê³ çìîæóòü ï³ä³-
áðàòè ñîá³ íîâó ðîáîòó, íå âèòðà-
÷àþ÷è ÷àñ íà ¿¿ ïîøóêè â ²íòåð-
íåò³ ÷è çà ãàçåòíèìè îãîëîøåí-
íÿìè»,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê íà-

÷àëüíèêà ÊÏ «Êè-
¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí» Âàëåð³é Ãàâ-
ðèëåíêî ³ äîäàâ, ùî
êè¿âñüêà ï³äçåìêà òà-
êîæ çàïðîøóº ôàõ³â-

ö³â ó ñâ³é 7,5-òèñÿ÷íèé êîëåêòèâ,
ÿêèé êîæíîãî äíÿ ïðàöþº çàäëÿ
áåçïå÷íîãî ïåðåâåçåííÿ 1,5 ì³ëü-
éîíà êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà.

Ï³ä ÷àñ çàõîäó, ñâî¿ âàêàíñ³¿
ïðåäñòàâëÿþòü òàê³ ðîáîòîäàâö³,
ÿê «Íîâà ïîøòà», «Îùàäáàíê», àâ-
òîçàïðàâêè «WOG», ìåðåæ³ ñóïåð-
ìàðêåò³â «ÌÅÒÐÎ Êåø åíä Êåð³»,
«Ôîêñòðîò», «Ôîçç³-Ôóä», çàâîä
ÇÁÊ ³ìåí³ Êîâàëüñüêî¿, çàâîä «ÌÀ-
ßÊ», çàâîä «Ðàäàð», çàâîä «Àðñå-
íàë», «Êè¿âïàñòðàíñ» òà ³íø³.

Ïàñàæèðè áóëè çäèâîâàí³, íà-
â³òü âðàæåí³, àëå ç âåëè÷åçíîþ ö³-
êàâ³ñòþ ðîçäèâëÿëèñÿ ñïèñêè âà-
êàíñ³é,çàïîâíþâàëè àíêåòè,à äåõ-
òî óæå, íàâ³òü, äîìîâëÿâñÿ ïðî
îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà íîâ³é
ðîáîò³.

«Âèïàäêîâî íàòðàïèâ íà òå,
ùî âæå äàâíî ðîçøóêóþ,— ïîä³-
ëèâñÿ âðàæåííÿìè êèÿíèí Ñåð-
ã³é.— ß ñïåö³àë³çóþñÿ íà êîìïëåêñ-
íîìó îáñëóãîâóâàíí³ êë³ºíò³â ó
ñôåð³ ðåêëàìè. À òóò ðîáîòîäà-
âåöü ïðîïîíóº ³ ñïðèÿòëèâ³ óìî-
âè ðîáîòè, ³ íîðìàëüíó çàðïëàò-
íþ» �

Ðîáîòà íà áóäü-ÿêèé ñìàê
� Óïðîäîâæ ÷îòèðüîõ äí³â ó âåñòèáþë³ ñòàíö³¿ ìåòðî «Äàðíèöÿ» ïðîõîäèòèìå 

ßðìàðîê âàêàíñ³é

Ó Êèºâ³ â³äçíà÷àòü
ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ
ñòîëèö³ ³ Óêðà¿íè 
â³ä ôàøèñòñüêèõ
çàãàðáíèê³â

Ç íàãîäè 72-î¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ

Óêðà¿íè òà 73-î¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåí-

íÿ Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðá-

íèê³â ó ñòîëèö³ çàïëàíîâàíî íèçêó

óðî÷èñòèõ çàõîä³â.

Çîêðåìà ó ï’ÿòíèöþ, 28 æîâòíÿ,

ó Ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè â³äáóäåòüñÿ Ðè-

òóàë Ïàì’ÿò³ ç ïîêëàäàííÿì â³íêà òà

êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäà-

òà. Â óðî÷èñòîñòÿõ â³çüìóòü ó÷àñòü

êåð³âíèêè ì³ñòà òà ðàéîí³â, ïðåä-

ñòàâíèêè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè, âåòåðàíè Äðóãî¿ ñâ³-

òîâî¿ â³éíè.

Ó â³âòîðîê, 1 ëèñòîïàäà, ó Ïóù³-

Âîäèö³ êåð³âíèöòâî ñòîëèö³ ïðèâ³-

òàº âåòåðàí³â â³éíè îñîáèñòî. Öüîãî

äíÿ â³äâ³äàþòü ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïåðå-

áóâàþòü íà ë³êóâàíí³ ó Êè¿âñüêîìó

ì³ñüêîìó êë³í³÷íîìó øïèòàë³ ³íâà-

ë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

2 ëèñòîïàäà ó Êîëîíí³é çàë³ ìå-

ð³¿ ïðîéäå ñâÿòêîâà çóñòð³÷ êåð³â-

íèöòâà ÊÌÄÀ ç âåòåðàíàìè â³éíè,

ó÷àñíèêàìè áîéîâèõ ä³é òà ïðåä-

ñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-

ö³é âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ íàøî-

ãî ì³ñòà.

Îêð³ì öüîãî, çàõîäè â³äáóäóòüñÿ

â óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ. Òàê, äëÿ

âåòåðàí³â â³éíè, ùî ìåøêàþòü â Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó,Äàðíèöüêîìó,Äí³ïðîâ-

ñüêîìó, Îáîëîíñüêîìó, Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîíàõ îðãàí³çóþòü ïåðå-

ãëÿä ô³ëüìó Â. Øåâ÷åíêà «Êîíòð-

óäàð».Äåðæàâíèé àðõ³â ì³ñòà ïðîâå-

äå âèñòàâêó äîêóìåíò³â, ïðèñâÿ÷å-

íèõ âèçâîëüíèì äàòàì.Ìîëîäøå ïî-

êîë³ííÿ ñòîëèö³ â³çüìå ó÷àñòü ó ì³ñü-

êîìó åòàï³ Âñåóêðà¿íñüêî¿ åêñïåäè-

ö³¿ ó÷í³âñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëî-

ä³ «Ìîÿ Áàòüê³âùèíà — Óêðà¿íà». Â

óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Êèºâà ïðî-

âåäóòü òåìàòè÷í³ óðîêè, ëåêö³¿, âè-

õîâí³ ãîäèíè, óðîêè ìóæíîñò³, çóñòð³-

÷³ ç âåòåðàíàìè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-

íè òà ó÷àñíèêàìè áîéîâèõ ä³é íà

ñõîä³ Óêðà¿íè.

Íà áàç³
Îëåêñàíäð³âñüêî¿
ë³êàðí³ îðãàí³çóþòü
Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé

Ó ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ Âñåñâ³òíüîãî

äíÿ áîðîòüáè ç ³íñóëüòîì 29 æîâò-

íÿ ç 09.00 äî 15.00 íà áàç³ Îëåê-

ñàíäð³âñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ Êèºâà

(âóë.Øîâêîâè÷íà,39/1,êîðïóñ ¹ 3—

íåâðîëîã³÷íèé) â³äáóäåòüñÿ Äåíü

â³äêðèòèõ äâåðåé äëÿ ìåøêàíö³â

ñòîëèö³.

Ó õîä³ ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàõîäó

çà ó÷àñòþ ë³êàð³â-íåâðîëîã³â ö³º¿ ë³-

êàðí³ òà ñï³âðîá³òíèê³â êàôåäðè íå-

âðîëîã³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî

óí³âåðñèòåòó ³ì.Î.Î.Áîãîìîëüöÿ äëÿ

êèÿí ïðîâåäóòü ëåêö³¿, áåñ³äè, îãëÿ-

äè, êîíñóëüòàö³¿ ë³êàð³â-íåâðîëîã³â,

âèì³ðÿþòü àðòåð³àëüíèé òèñê.
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Ï³ä ÷àñ ßðìàðêó âàêàíñ³é, ùî íèí³ òðèâàº ó âåñòèáþë³ ñòàíö³¿ ìåòðî «Äàðíèöÿ», ïðåäñòàâíèêè ñëóæá çàéíÿòîñò³ òà â³ää³ë³â êàäð³â ìàéæå 50 ï³äïðèºìñòâ Êèºâà òà îá-
ëàñò³ ïðîïîíóþòü óñ³ì áàæàþ÷èì íàÿâí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ òà ñïðèÿþòü ó ïðàöåâëàøòóâàíí³

Òàêîãî â ñòîëèö³ ùå íå áóëî! Íîâèé âåñòèáþëü
ñòàíö³¿ «Äàðíèöÿ» ïåðåòâîðèâñÿ íà âåëè÷åçíèé
ðåêðóòèíãîâèé öåíòð ïî ï³äáîðó ïåðñîíàëó.
Ïðåäñòàâíèêè ñëóæáè çàéíÿòîñò³ òà â³ää³ë³â êàä-
ð³â ìàéæå 50 ï³äïðèºìñòâ Êèºâà òà îáëàñò³ ç 25
ïî 28 æîâòíÿ ïðîïîíóâàòèìóòü óñ³ì áàæàþ÷èì
íàÿâí³ âàêàíñ³¿ òà íàïðàâëÿòèìóòü íà ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 77/1081 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:146:0007) ïëîùåþ

0,0897 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåê-

ñó íà âóë. Ô³çêóëüòóðè, 30 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó ïðèâàòíîìó

àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÑÒÐÀÕÎÂÀ ÊÎÌÏÀ-

Í²ß «ÏÅÐØÀ» (ñïðàâà ¹ ª-1322).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ОКЕАН» договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельно=офісного центру 

на вул. Урицького, 1=а у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 84/1088 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер=
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само=
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ОКЕАН» від
14.05.2015 № КОП=0566, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.02.2004 ¹ 72-6-00141

(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè óãîäîþ â³ä 17.08.2010

¹ 72-6-00611), ïëîùåþ 0,2108 ãà, â ìåæàõ ÷åð-

âîíèõ ë³í³é (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:048:0005), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÎÊÅÀÍ» äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëü-

íî-îô³ñíîãî öåíòðó íà âóë. Óðèöüêîãî, 1-à ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà À-21605).

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

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

ëÿíêè â³ä 27.02.2004 ¹ 72-6-00141 (³ç çì³íàìè,

âíåñåíèìè óãîäîþ â³ä 17.08.2010 ¹ 72-6-00611),

ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì

çàêîíîäàâñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÎÊÅÀÍ»:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîäàò-

êîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.02.2004 ¹ 72-6-00141

(³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè óãîäîþ â³ä 17.08.2010

¹ 72-6-00611).

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01.09.2015 ¹ 057041-

15699.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é

âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî

âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

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

земельної ділянки громадянці 
Сімчук Дар’ї Володимирівні 
на вул. Генерала Вітрука, 33 

у Святошинському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 141/1145 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра=

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Ñ³ì÷óê Äàð’¿ Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. Ãåíåðàëà

Â³òðóêà, 33 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-24049)».

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 відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Кремінській Людмилі Михайлівні 
у Святошинському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибної ділянки)
Рішення Київської міської ради № 162/1166 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки громадянці Кремінській Людмилі Михайлівні у Святошинському районі м. Києва та додані до=
кументи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 Земельного кодек=
су України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до території національного природного пар=
ку «Голосіївський», керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно=
сті», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êðåì³íñüê³é Ëþä-

ìèë³ Ìèõàéë³âí³ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (ïðèñàäèáíî¿ ä³-

ëÿíêè) (Ê-26427).

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 відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Матвієнко Наталії Анатоліївні 
на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 164/1168 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки Матвієнко Наталії Анатоліївні на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва та додані
документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи вимогам Генерального плану міста Києва та
статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 9, 118 Земельно=
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз=
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра=
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ìàòâ³ºíêî Íàòàë³¿ Àíàòîë³¿â-

í³ íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,11 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äó-

àëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà òà ãàðàæà (Ê-26132).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання земельної ділянки комунальному 
некомерційному підприємству «Центр первинної 
медико=санітарної допомоги № 2» Подільського 

району м. Києва для експлуатації 
та обслуговування існуючих будівель 

і споруд медичних закладів на просп. Свободи, 22 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 98/1102 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó íå-

êîìåðö³éíîìó ï³äïðèºìñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿

ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2» Ïîä³ëüñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìåäè÷íèõ

çàêëàä³â íà ïðîñï. Ñâîáîäè, 22 ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-11861,

çàÿâà ÄÖ ¹ 030-000202680-014 â³ä 23.02.2016).

2. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàð-

íî¿ äîïîìîãè ¹ 2» Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèº-

âà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 1,1875 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:124:0040) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìå-

äè÷íèõ çàêëàä³â íà ïðîñï. Ñâîáîäè, 22 ó Ïî-

ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà.

3. Êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-

ïîìîãè ¹ 2» Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ
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íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.3. 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.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 04.10.2006

¹ 19-8291 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêà-

äàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 28.09.2015 ¹ 19-26-7777.31-

3515/20-15.

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. 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 у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
Кремінському Олександру Івановичу у Святошинському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 156/1160 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки громадянину Кремінському Олександру Івановичу у Святошинському районі м. Києва та до=
дані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 та врахову=
ючи те, що земельна ділянка відноситься до території національного природного парку «Голосіївський», ке=
руючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких зако=
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час=
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êðåì³íñüêîìó

Îëåêñàíäðó ²âàíîâè÷ó ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26428).

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

відведення земельної ділянки громадянці 
Цесі Тетяні Валентинівні у 4=му пров. Івана Франка, 31 

у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 142/1146 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра=
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Öåñ³ Òåòÿí³ Âàëåíòèí³âí³ ó 4-ìó ïðîâ. ²âàíà

Ôðàíêà, 31 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-22372)».

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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Чан Май Лан на вул. Донській, 19 

у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 158/1162 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки громадянці Чан Май Лан на вул. Донській, 19 у Солом’янському районі м. Києва та додані до=
кументи, враховуючи витяг з протоколу № 5 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань міс=
тобудування, архітектури та землекористування від 01.03.2016, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодек=
су України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван=
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ×àí Ìàé Ëàí íà

âóë. Äîíñüê³é, 19 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26011).

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 відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Нижній Майї Миколаївні 
на вул. Червонофлотській в Оболонському 

районі м. Києва для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 157/1161 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=

мельної ділянки громадянці Нижній Майї Миколаївні на вул. Червонофлотській в Оболонському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що земельна ділянка відповідно до детального плану терито=
рії району Пуща=Водиця в Оболонському районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 09.07.2009 № 787/1843, за функціональним призначенням належить до території багатоповерхової жит=
лової забудови, а відповідно до частини четвертої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудів=
ної діяльності» зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування терито=
рії та/або детальному плану території, забороняється, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу Укра=
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са=
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Íèæí³é Ìàé¿ Ìè-

êîëà¿âí³ íà âóë. ×åðâîíîôëîòñüê³é â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíî-

ãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà (Ê-26529).

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 відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Шелесту Богдану Валерійовичу 
у пров. Ватутіна, 58 у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 159/1163 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельної ділянки громадянину Шелесту Богдану Валерійовичу у пров. Ватутіна, 58 у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 5 засідання постійної комісії Київської місь=
кої ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 01.03.2016, керуючись статтями 9,
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра=
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Øåëåñòó Áîãäà-

íó Âàëåð³éîâè÷ó ó ïðîâ. Âàòóò³íà, 58 ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-24252).

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 передачу громадянину Коробку Сергію Вікторовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на Столичному шосе, 31=а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 72/1076 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на=
явність детального плану території мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 20.12.2007 № 1463/4296 «Про затвердження детального плану терито=
рії мікрорайону Чапаєвка у Голосіївському адміністративному районі м. Києва», та розглянувши проект зем=
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîðîá-

êó Ñåðã³þ Â³êòîðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà Ñòîëè÷íîìó øîñå, 31-à ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ À-13906).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîðîáêó Ñåðã³þ Â³ê-

òîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0601 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:070:0026) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà Ñòîëè÷íîìó øîñå, 31-à ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîðîáêó Ñåðã³þ Â³êòîðîâè÷ó:

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, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³íæåíåð-

íî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîïëåí-

íÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâ-

øè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
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íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 24.04.2008

¹ 19-5084, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò

Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» â³ä 28.09.2007

¹ 2998 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíò-

ñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 11.02.2015 ¹ 19-26-0.3-

2087/2-15.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 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 погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2 (літ. «Б») 
у Дніпровському районі м. Києва приватному підприємству 

фірмі «Волна» для реконструкції з добудовою ресторану 
та подальшими його експлуатацією і обслуговуванням

Рішення Київської міської ради № 95/1099 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 79=1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен=

ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако=
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части=
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву приватно=
го підприємства фірми «Волна» від 16.03.2016 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земель=
ної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ

0,1820 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:177:0028) íà âóë. Ìèòðîïîëè-

òà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 1/2 (ë³ò. «Á») ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó ô³ðì³ «Âîëíà» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç äîáóäî-

âîþ ðåñòîðàíó òà ïîäàëüøèìè éîãî åêñïëóàòà-

ö³ºþ ³ îáñëóãîâóâàííÿì íà äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ïëîùàìè 0,0833 ãà òà 0,0987 ãà (ñïðàâà À-22101).

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 відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Бик Тетяні Іванівні на вул. Пухівській 
у Деснянському районі м. Києва для індивідуального 

дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 163/1167 від 29 вересня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áèê Òåòÿí³ ²âàí³âí³

íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,11 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äó-

àëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà òà ãàðàæà (Ê-26128).

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

Добрянському Дмитру Вячеславовичу 
на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва 

для індивідуального дачного будівництва та гаража
Рішення Київської міської ради № 155/1159 від 29 вересня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äîáðÿíñüêîìó Äìèòðó Âÿ-

÷åñëàâîâè÷ó íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,11 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà òà ãàðà-

æà (Ê-26125).

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 громадянці 

Пуняк Варварі Ігорівні для обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд 
на вул. Феодори Пушиної, 29 (літера «Е») 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 52/1056 від 29 вересня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Ïóíÿê Âàðâàð³ ²ãîð³âí³ äëÿ îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ôåîäîðè Ïóøèíî¿, 29 (ë³-

òåðà «Å») ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ Ï-9436).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïóíÿê Âàðâàð³ ²ãî-

ð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0910 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:171:0050) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ôåîäîðè

Ïóøèíî¿, 29 (ë³òåðà «Å») ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïóíÿê Âàðâàð³ ²ãîð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. 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.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè 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 приватизацію громадянину 
Романенку Михайлу Володимировичу 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель 
і споруд на вул. Квітки Цісик, 43=г 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 50/1054 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При=

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Ðîìàíåíêó Ìèõàéëó Âîëîäèìè-

ðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê, 43-ã â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9274).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ðîìàíåíêó Ìèõàé-

ëó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0550 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:85:059:0027) äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê,

43-ã â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ðîìàíåíêó Ìèõàéëó Âîëîäè-

ìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. 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.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè 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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
26 æîâòíÿ 2016 ð.

¹115 (4885)

5

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

обслуговуючому кооперативу «Житлово=будівельний 
кооператив «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД» на вул. Глибочицькій та 

у пров. Лук’янівському у Шевченківському 
районі м. Києва для будівництва об’єктів 
інженерно=транспортної інфраструктури 

(крім об’єктів дорожнього сервісу)
Рішення Київської міської ради № 166/1170 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=
мельних ділянок обслуговуючому кооперативу «Житлово=будівельний кооператив «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД»
на вул. Глибочицькій та у пров. Лук’янівському у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, в
зв’язку з невідповідністю місця розташування земельних ділянок містобудівній документації, керуючись стат=
тями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс=
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðà-

òèâó «Æèòëîâî-áóä³âåëüíèé êîîïåðàòèâ «ÁÅ-

ÐÅÇÍßÊÈÆÈÒËÎÁÓÄ» íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é òà

ó ïðîâ. Ëóê’ÿí³âñüêîìó ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,08 ãà; 3,44

ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà

15 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (êð³ì îá’ºêò³â äî-

ðîæíüîãî ñåðâ³ñó) (Ê-26343).

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 громадянам 
Сокуру Леоніду Миколайовичу та Любовській Валентині 

Анатоліївні для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

у пров. Московському, 2 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 54/1058 від 29 вересня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Ñîêóðó Ëåîí³äó Ìèêîëàéîâè÷ó òà

Ëþáîâñüê³é Âàëåíòèí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ìîñêîâ-

ñüêîìó, 2 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9276).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ñîêóðó Ëåîí³äó Ìè-

êîëàéîâè÷ó òà Ëþáîâñüê³é Âàëåíòèí³ Àíàòîë³-

¿âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:532:0017) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

ó ïðîâ. Ìîñêîâñüêîìó, 2 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëü-

íî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ñîêóðà Ëåîí³äà Ìè-

êîëàéîâè÷à — 1/2 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ëþáîâñüêî¿ Âàëåíòè-

íè Àíàòîë³¿âíè — 1/2 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ñîêóðó Ëåîí³äó Ìèêîëàéîâè-

÷ó òà Ëþáîâñüê³é Âàëåíòèí³ Àíàòîë³¿âí³:

3.1 Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. 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.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè 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 приватизацію земельної ділянки громадянці 
Ковальчук Вікторії Ігорівні для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Кам’янець=Подільській, 4 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 49/1053 від 29 вересня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Êîâàëü÷óê Â³êòîð³¿ ²ãîð³âí³ äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüê³é,

4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà ¹ Ï-9069).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîâàëü÷óê Â³êòîð³¿ ²ãî-

ð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

ïëîùåþ 0,0608 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:017:0001) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàì’ÿíåöü-Ïî-

ä³ëüñüê³é, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîâàëü÷óê Â³êòîð³¿ ²ãîð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. 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.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè 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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Дерелюку Григорію Івановичу на вул. Березневій,

30=м у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 143/1147 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó

Äåðåëþêó Ãðèãîð³þ ²âàíîâè÷ó íà âóë. Áåðåçíåâ³é,

30-ì ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-22706)».

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

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Яременко Тетяні Іллівні 

для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд 

на вул. Анатолія Лупиноса, 34 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 45/1049 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінцеві

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ ßðåìåíêî Òåòÿí³ ²ëë³âí³ äëÿ áóä³âíè-

öòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Àíàòîë³ÿ

Ëóïèíîñà, 34 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9256).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ßðåìåíêî Òåòÿí³ 

²ëë³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:523:0020) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Àíàòîë³ÿ Ëóïèíîñà, 34

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ ßðåìåíêî Òåòÿí³ ²ëë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿

÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ

äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿

âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó

òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿

ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó,

âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó

ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî

òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ

ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Сергієнку Миколі Олександровичу 
на вул. Ягідній, 60/1 «К» у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 147/1151 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=

мельної ділянки громадянину Сергієнку Миколі Олександровичу на вул. Ягідній, 60/1 «К» у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, виконуючи постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від
28.03.2012 № 2а=2027/12/2670, враховуючи витяг з протоколу постійної комісії Київської міської ради з пи=
тань містобудування, архітектури та землекористування від 10.02.2015 № 2, зважаючи на те, що земельна ді=
лянка перебуває у користуванні сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Київська ово=
чева фабрика», яка нотаріально посвідченої письмової згоди на припинення права користування землею не
надавала, а також заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним призна=
ченням (земельна ділянка належить до сільськогосподарських територій), керуючись статтями 9, 118 Земель=
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз=
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра=
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñåðã³ºíêó Ìè-

êîë³ Îëåêñàíäðîâè÷ó íà âóë. ßã³äí³é, 60/1 «Ê» ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-24514).

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

Кондратенко Тетяні Єгорівні на вул. Ягідній, 60/7 «У» 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 150/1154 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе=

мельної ділянки громадянці Кондратенко Тетяні Єгорівні на вул. Ягідній, 60/7 «У» у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, виконуючи постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від
04.05.2011 № 2а=3342/11/2670, враховуючи витяг з протоколу постійної комісії Київської міської ради з пи=
тань містобудування, архітектури та землекористування від 10.02.2015 № 2, зважаючи на те, що земельна ді=
лянка перебуває у користуванні сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Київська ово=
чева фабрика», яка нотаріально посвідченої письмової згоди на припинення права користування землею не
надавала, а також заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним призна=
ченням (земельна ділянка належить до сільськогосподарських територій), керуючись статтями 9, 118 Земель=
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз=
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра=
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êîíäðàòåíêî Òå-

òÿí³ ªãîð³âí³ íà âóë. ßã³äí³é, 60/7 «Ó» ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-24515).

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 передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «КТЦ «ОМЕГА» 

для експлуатації та обслуговування будівлі 
на вул. Щербакова, 47=б у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 101/1105 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен=

ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс=
цеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «КТЦ «ОМЕ=
ГА» від 17.02.2016 № 01014=000202251=014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державно=
му земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.10.2015 № НВ=
8000219662015) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в
установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію пра=
ва власності від 03.11.2015 № 11953520), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÊÒÖ «ÎÌÅÃÀ», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0382 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:88:024:0020, âèòÿã ç

Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000219662015) äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ íà âóë. Ùåð-

áàêîâà, 47-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì

ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (ð³øåííÿ

Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 06.10.2010

ïî ñïðàâ³ ¹ 9/232) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä

17.02.2016 ¹ 01014-000202251-014, ñïðàâà 

À-22168).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÊÒÖ «ÎÌÅÃÀ»:

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 ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëà-

äàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó 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¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «Проект=Бюро» 

для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 
офісного призначення у пров. Михайлівському, 10/2 (літ. А) 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 102/1106 від 29 вересня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïðîåêò-Áþðî» äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áó-

ä³âë³ îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ ó ïðîâ. Ìèõàéë³â-

ñüêîìó, 10/2 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ³ñòîðèêî-

êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ â³ä 21.04.2016

¹ 01020-000209101-014, ñïðàâà Ä-7087).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Ïðîåêò-Áþðî», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1231 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:82:010:0006, âèòÿã ç

Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ÍÂ-8000223102015) äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ îô³ñ-

íîãî ïðèçíà÷åííÿ ó ïðîâ. Ìèõàéë³âñüêîìó, 10/2

(ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 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 07.03.2012 ¹ 264).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Ïðîåêò-Áþðî»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëà-

äàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

21.05.2015 ¹ 6227/0/12/19-15, Ì³í³ñòåðñòâà

êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä 20.08.2015 ¹ 658/10/61-

15, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó 

ó ì. Êèºâ³ â³ä 15.09.2015 ¹ 19-26-7777.31-

3128/20-15.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 145/1149 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва та додані документи,
враховуючи те, що відповідно до Генерального плану міста, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням частково належить до території
громадських будівель і споруд та частково до території вулиць та доріг (висновок Департаменту містобудування
та архітектури від 09.09.2014 № 8750/0/12=1/19=14), 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. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿âí³ ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

(Ê-25930).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Київський міський голова
В. Кличко

Про визнання рішення Київської міської ради 
від 21 травня 2015 року № 498/1362 

«Про затвердження переліку нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва,

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах» 
таким, що втратило чинність

Рішення Київської міської ради № 34/1038 від 22 вересня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про оренду майна

територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 ро)
ку № 415/1280, враховуючи службову записку комунального підприємства «Керуюча компанія з обслугову)
вання житлового фонду Печерського району м. Києва» від 05 лютого 2016 року № 432)553, з метою ефектив)
ного використання нерухомого майна територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 òðàâ-

íÿ 2015 ðîêó ¹ 498/1362 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

ïåðåë³êó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ

çàñàäàõ» âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737»

на списання шляхом продажу транспортних засобів, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 37/1041 від 22 вересня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк)
ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра)
їні», статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Укра)
їні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списан)
ня основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної
громади міста Києва», враховуючи звернення комунального підприємства «Київське комунальне автотранс)
портне підприємство № 2737» (лист від 08 квітня 2015 року № 64), згоду Департаменту житлово)комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист
від 16 квітня 2015 року № 058/8/1)4761), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðè-

ºìñòâî ¹ 2737» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó

íà àóêö³îí³ çà ïî÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷å-

íîþ çà ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêå êî-

ìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî ¹ 2737»:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðî-

äàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.09.2016 ðîêó ¹ 37/1041

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу 
за незалежною оцінкою на аукціоні яких надається 

комунальному підприємству 
«Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737»

7. ПАЗ�32050R, реєстраційний 
№ 139�59 КА, шасі 
№ XIM32050R10001839, 
пробіг 244758

2001 62900,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

8. ПАЗ�32050R, реєстраційний 
№ 139�60 КА, шасі 
№ X1M32050R10001720, 
пробіг 284401

2001 62900,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

9. ПАЗ�32050R, реєстраційний 
№ 139�61 КА, шасі 
№ X1M32050R10001606, 
пробіг 244070

2001 62900,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

10. ПАЗ�32050R, реєстраційний 
№ 139�62 КА, шасі 
№ X1M32050R10001639, 
пробіг 264639

2001 62900,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

11. ПАЗ�32050R, реєстраційний 
№ 139�63 КА, шасі 
№ X1M32050R10001525, 
пробіг 190905

2001 62900,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

12. ПАЗ�3205, реєстраційний 
№ 206�32 КА, шасі 
№ X1M3205А130003146, 
пробіг 255355

2003 67000,00 6785,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

13. ПАЗ�3205, реєстраційний 
№ 220�16 КА, шасі 
№ XIM32053030008875, 
пробіг 271548

2003 76560,00 15475,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

14. ПАЗ�3205, реєстраційний 
№ 124�64 КА, шасі 
№ XIM32050RY0002390, 
пробіг 272820

2000 53000,00 4983,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

15. ПАЗ�3205, реєстраційний 
№ АА60�08ОР, шасі 
№ ХТМ32050RW0007357,
пробіг 315689

1998 31650,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

16. ПАЗ�32050R, реєстраційний 
№ 080�41КА, шасі 
№ X1M32050RX0002357, 
двигун № ЗМЗ523400X1008489,
пробіг 213942

1999 31650,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

17. ЗІЛ�431410, реєстраційний 
№ АА85�22 СА, шасі 
№ K2927581, пробіг 255422

1989 7967,56 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

18. ГАЗель�2705, реєстраційний 
№ 322�31 КА, шасі 
№ 27050010217172,
пробіг 226314

2001 45000,00 5782,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

№ п/п Найменування транспортних
засобів та їх технічна

характеристика

Рік випуску Первісна
балансова

вартість, грн

Залишкова
балансова

вартість, грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6

1. ЛАЗ�695 Н, реєстраційний 
№ 015�05 КА, шасі № 174527,
двигун № ЗИЛ 50810823311,
пробіг 208631

1997 82984,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

2. ПАЗ�3205, реєстраційний 
№ 089�85 КА, шасі 
№ X1M32050RX0002893,
двигун № 523400X1010154,
пробіг 207086

1999 42000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

3. ПАЗ�3205, реєстраційний 
№ 089�86 КА, шасі 
№ X1M32050RX0003103, двигун
№ 523400X1010969, 
пробіг 305827

1999 42000,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

4. ПАЗ�3205, реєстраційний 
№ 124�69 КА, шасі 
№ XIM32050RY0002103, 
пробіг 229489

2000 53000,00 2773,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

5. ПАЗ�32050R, реєстраційний 
№ 136�05 КА, шасі 
№ XIM32050RY0006409,
пробіг 296114

2000 59500,00 3192,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

6. ПАЗ�32050R, реєстраційний 
№ 136�07 КА, шасі 
№ X1M32050RY0006328, 
пробіг 248631

2000 59500,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 09.04.2015

Про надання дозволу на знесення 
та списання основних засобів, які належать 

до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 35/1039 від 22 вересня 2016 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са)

моврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвер)
дження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної влас)
ності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення Деснянської районної в місті Києві дер)
жавної адміністрації від 22 вересня 2015 року № 102/03/26)9033, Дніпровської районної в місті Києві держав)
ної адміністрації від 20 серпня 2015 року № 7581/26/3/103, Подільської районної в місті Києві державної ад)
міністрації від 05 березня 2015 року № 106)1492, Святошинської районної в місті Києві державної адмініс)
трації від 28 жовтня 2015 року № 107)8334/37, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè óñòàíîâàì çíåñòè òà ñïèñàòè

îñíîâí³ çàñîáè, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.09.2016 ðîêó ¹ 35/1039

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, дозвіл на знесення та списання яких надається

№ п/п Найменування транспортних
засобів та їх технічна

характеристика

Рік випуску Первісна
балансова

вартість, грн

Залишкова
балансова

вартість, грн

Підстава для списання

1. Школа мистецтв Деснянського району м. Києва

1.1 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330001

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 1

1.2 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330002

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 2

1.3 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330003

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 3

1.4 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330004

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 4

1.5 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330005

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 5

1.6 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330006

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 6

1.7 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330007

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 7
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1.8 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330008

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 8

1.9 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330009

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 9

1.10 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330010

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 10

1.11 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330011

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 11

1.12 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330012

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 12

1.13 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330013

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 13

1.14 Веранда залізобетонна,
інвентарний номер 10330014

1987 6253,00 2280,00 Акт списання основних
засобів від 09.09.2015 № 14

2. Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

2.1 Паркан металевий (НВК № 141
"ОРТ"), інвентарний номер
10331049

1972 31716,00 0,00 Акт на списання основних
засобів від 12.10.2015 № 1

2.2 Будівля сараю (СЗШ I � III
ступенів № 128 м. Києва),
інвентарний номер 10311053

1957 70350,00 22514,00 Акт на списання основних
засобів від 12.06.2015 № 1

2.3 Будівля туалету дворового (СЗШ
I � III ступенів № 128 м. Києва),
інвентарний номер 10331037

1957 12435,00 0,00 Акт на списання основних
засобів від 12.06.2015 № 2

2.4 Покриття асфальтове (територія
СЗШ I � III ступенів № 128 
м. Києва), 968 кв. м,
інвентарний номер 10331960

1960 52072,00 0,00 Акт на списання основних
засобів від 12.06.2015 № 3

3. Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

3.1 Будівля сараю з підвалом (ЗНЗ 
I � III ступенів "Ліцей № 100
"Поділ"), інвентарний номер
103103079

1961 155807,00 33092,00 Акт на списання основних
засобів від 21.02.2014 № 1

3.2 Будівля майстерні (ЗНЗ I � III
ступенів "СЗШ № 156"),
інвентарний номер 10311002

1957 98357,00 0,00 Акт на списання основних
засобів від 01.06.2013 № 01

3.3 Будівля теплиці (ЗНЗ I � III
ступенів "СШ № 271 з
поглибленим вивченням
інформаційних технологій"),
інвентарний номер 103151004

1988 81768,00 11224,00 Акт на списання основних
засобів від 28.01.2014 № 1

3.4 Будівля сараю (Будинок дитячої
творчості (філія 2), інвентарний
номер 10311002

1958 1837,00 0,00 Акт на списання основних
засобів від 24.12.2012 № 1

4. Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

4.1 Будівля туалету дворового (НВК
"ДНЗ�ЗНЗ "Свічадо"),
інвентарний номер 10310002

1965 1268,00 0,00 Акт на списання основних
засобів від 02.09.2015 № 2

4.2 Будівля туалету дворового (НВК
"ДНЗ�ЗНЗ "Свічадо"),
інвентарний номер 10310003 

1965 2876,00 0,00 Акт на списання основних
засобів від 02.09.2015 № 3 

4.3 Будівля туалету дворового (НВК
"ДНЗ�ЗНЗ "Свічадо"),
інвентарний номер 10310004 

1965 2875,00 0,00 Акт на списання основних
засобів від № 1 

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Київський міський голова
В. Кличко

Про списання шляхом продажу та ліквідації 
транспортних засобів, які належать 

до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 36/1040 від 22 вересня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк)

ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра)
їні», статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Укра)
їні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списан)
ня основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної
громади міста Києва», враховуючи клопотання підприємств, установ та організацій комунальної власності
територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì

òà îðãàí³çàö³ÿì íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó

íà àóêö³îí³ çà ïî÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷å-

íîþ çà ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³-

ÿì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðî-

äàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà.

3. Íàäàòè äîçâ³ë ï³äïðèºìñòâàì íà ñïèñàí-

íÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³

íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì

2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

4. Ï³äïðèºìñòâàì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ:

4.1. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-

ìîíòîâàíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó

³íøèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äå-

òàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâó, íà ÿêå

ïîêëàäåíî ôóíêö³¿ ç³ çáîðó òàêî¿ ñèðîâèíè.

4.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä çäà÷³ ñèðîâèíè, ïå-

ðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.09.2016 ðîêó ¹ 36/1040

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу 
на аукціоні яких надається

№ п/п Найменування
транспортних засобів та

їх технічна
характеристика

Інвентарний
номер

Рік випуску Балансова
вартість, грн

Залишкова
вартість, грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6 7

1. База спеціального медичного постачання

1.1. ГАЗ 32214,
реєстраційний 
№ АІ 5508 АА, двигун 
№ 40260FV0017902,
шасі/кузов 
№ ХТН322140W0070095,
пробіг 360003 км

10510016 1998 35561,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 10.07.2015 
№ 4, акт технічного
стану від 30.06.2015

1.2. ГАЗ 5201 ГЗСА,
реєстраційний № 1895
КХР, двигун № 022146,
шасі/кузов 
№ ХТН520100К1137145,
пробіг 88896 км

10510008 1989 3351,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 10.07.2015 
№ 2, акт технічного
стану від 30.06.2015

1.3. УАЗ 3962, реєстраційний
№ 0095 КХС, двигун 
№ 20400557, шасі/кузов
№ 0144352, пробіг 90041
км

10510013 1992 13746,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 10.07.2015 
№ 1, акт технічного
стану від 30.06.2015

1.4. АЗЛК 2140,
реєстраційний № 8501
КХА, двигун № 5776627,
шасі/кузов № 2163316,
пробіг 177287 км

10510005 1988 4004,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 10.07.2015 
№ 3, акт технічного
стану від 30.06.2015

1.5. УАЗ 39623,
реєстраційний № АІ 6514
АЕ, двигун № 20305940,
шасі/кузов 
№ ХТТ396200N0141643,
пробіг 208039 км

10510012 1992 13746,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 10.07.2015 
№ 5, акт технічного
стану від 30.06.2015

2. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2
Солом'янського району м. Києва"

2.1. ВАЗ 2107, реєстраційний
№ АА2689ІС, двигун 
№ 21048470895, кузов
№ ХТА21070062429600,
рама 
№ Y6L2107006L039800,
пробіг 152470 км

10510002 2006 28475,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 03.06.2015
№ 2, акт технічного
стану від 03.06.2015

2.2. ЗАЗ 110206,
реєстраційний 
№ АА2685ІС, двигун 
№ 24500030446314,
шасі/кузов 
№ Y6D11020630383159,
пробіг 215200 км

10510001 2002 15260,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 03.06.2015
№ 1, акт технічного
стану від 02.06.2015

3. Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського району м. Києва

3.1. ВАЗ 21043,
реєстраційний 
№ АА5636АК,
шасі/кузов 
№ ХТА21043020903606,
пробіг 138597 км

10516002 2002 24700,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 01.09.2015
№ 1, акт технічного
стану від 27.08.2015

3.2. ВАЗ 21043,
реєстраційний №
40689КА, шасі/кузов
№ ХТА21043020890174,
пробіг 144337 км

10516001 2002 20583,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 01.09.2015
№ 2, акт технічного
стану від 27.08.2015

4. Територіальне медичне об'єднання "Київська стоматологія" у місті Києві

4.1. ВАЗ 21043,
реєстраційний 
№ АА4235АС, двигун 
№ 7588409, шасі/кузов
№ ХТК2104304008194,
пробіг 167845 км

10510005 2004 26419,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 09.06.2015
№ 1, акт технічного
стану від 09.06.2015

5. Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району м. Києва

5.1. Шевролет Карго Ван,
реєстраційний 
№ КИС2003, двигун 
№ 152581, шасі/кузов 
№ CGT3584152581,
пробіг 106000 км

01510001 1978 3286,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних
засобів від 29.04.2015
№ 1, акт технічного
стану від 02.04.2015

№ п/п Найменування
транспортних засобів та

їх технічна
характеристика

Інвентарний
номер

Рік випуску Вартість, грн Підстава для списання

Первісна Залишкова

1 2 3 4 5 6 7

1. Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Київський крематорій"

1.1. Автомобіль Renault
Trafik, реєстраційний 
№ 05248 КА, двигун №
5958140S8US750094,
кузов 
№ VF1TBX40510534187,
пробіг 311815 км

011135009 1993 63542,51 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 22.07.2015
№ 4, протокол № 1
проведення аукціону з
продажу майна від
17.07.2015

Äîäàòîê 2 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.09.2016 ðîêó ¹ 36/1040

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста

Києва, дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається
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Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

2. Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр № 2 Дарницького району 
м. Києва"

2.1. ГАЗ 31023,
реєстраційний 
№ 24385 КА, двигун 
№ 40200MY3305217,
шасі 
№ Y9B310231Y0000053,
пробіг 247917 км

10511147 2000 29032,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 04.12.2015
№ 1, протокол № 2
проведення аукціону з
продажу майна від
09.10.2015

2.2. ГАЗ 2705, реєстраційний
№ 24383 КА, двигун 
№ 40260F10032582, шасі 
№ XTH270500Y0165122,
пробіг 363026 км

10511048 2000 33179,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 04.12.2015
№ 2, протокол № 2
проведення аукціону з
продажу майна від
09.10.2015

2.3. ГАЗ 2705, реєстраційний
№ 30339 КА, двигун 
№ 40200MY0023188,
шасі
№ Y7F27052410000191,
пробіг 283757 км

10512000 2001 44087,00 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 04.12.2015
№ 3, протокол № 2
проведення аукціону з
продажу майна від
09.10.2015 

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 33/1037 від 22 вересня 2016 року

Відповідно до статей 760)763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ)
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при)
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання по)
стійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики від 26 листопада 2014
року № 12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³ä-

íî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22.09.2016 ðîêó ¹ 33/1037

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ п/п Повна назва орендаря, його форма
власності та форма фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати у %

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1. Громадська організація інвалідів 
"Добробут та безпека" 

Форма власності � приватна
Форма фінансування � госпрозрахункова

просп.
Голосіївський,
84

Голосіївський
район

ЖБк � 7�
поверховий
загальна
площа �
5406,62 кв. м

Розміщення
громадської
організації
інвалідів на
площі, що не
використовується
для провадження
підприємницької
діяльності 

1 поверх 
50,00  кв. м
66,80 кв. м

Загальна площа �
116,80 кв. м

1 %
7 %

2 роки 
364 дні

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

Федченку Олександру Сергійовичу на вул. Жовтневій, 38)а
у Святошинському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 138/1142 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)
мельної ділянки громадянину Федченку Олександру Сергійовичу на вул. Жовтневій, 38)а у Святошинсько)
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду)
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ôåä÷åíêó Îëåêñàíäðó Ñåðã³éîâè÷ó

íà âóë. Æîâòíåâ³é, 38-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26348).

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

Ходаківському Сергію Сергійовичу на вул. Ватутіна, 76)а 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування частини житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 136/1140 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)
мельної ділянки громадянину Ходаківському Сергію Сергійовичу на вул. Ватутіна, 76)а у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра)
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко)
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Õîäàê³âñüêîìó Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó

íà âóë. Âàòóò³íà, 76-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ÷àñòèíè æèòëîâî-

ãî áóäèíêó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê

äî ð³øåííÿ) (Ê-26491).

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 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВХІМПОСТАЧ» земельної ділянки для будівництва, 

обслуговування та експлуатації об’єктів 
інженерно)транспортної, енергетичної інфраструктури 

(трансформаторна підстанція) та дорожнього господарства 
(крім об’єктів дорожнього сервісу) на перетині 

просп. Московського та просп. Героїв Сталінграда 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 234/1238 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊ-

Ö²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÕ²ÌÏÎÑÒÀ×»

äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿, åíåðãå-

òè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (òðàíñôîðìàòîðíà ï³ä-

ñòàíö³ÿ) òà äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà (êð³ì îá’ºê-

ò³â äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó) íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ìîñ-

êîâñüêîãî òà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåð-

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

âà Ä-7033, çàÿâà ÄÖ ¹ 01026000178963-014

â³ä 12.06.2015).

2. Ïåðåäàòè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÕ²ÌÏÎÑÒÀ×», çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10

ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2113 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:78:194:0054, âè-

òÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ¹ ÍÂ-

8000172512015) äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâó-

âàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñ-

ïîðòíî¿, åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (òðàíñôîð-

ìàòîðíà ï³äñòàíö³ÿ) òà äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà

(êð³ì îá’ºêò³â äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó) íà ïåðåòèí³

ïðîñï. Ìîñêîâñüêîãî òà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³í-

ãðàäà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÕ²ÌÏÎÑÒÀ×»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

21.10.2014 ¹ 10219/0/12/19-14, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

22.04.2015 ¹ 19-26-0.3-6002/2-15.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðè-

çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé

141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД» земельної ділянки 

для реконструкції існуючих будівель з будівництвом 
житлових будинків з супутньою інфраструктурою 

громадського призначення та офісними приміщеннями 
на просп. Космонавта Комарова, 9)б 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 230/1234 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен)
ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс)
цеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення «Спецжитлофонд» 

земельних ділянок для будівництва, обслуговування 
та експлуатації житлового будинку 

з вбудовано)прибудованими приміщеннями 
на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом)Алейхема 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 168/1172 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк)

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊ-

Ö²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÏÐÎÌ-

ÇÂ’ßÇÎÊÁÓÄ» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ áó-

ä³âåëü ç áóä³âíèöòâîì æèòëîâèõ áóäèíê³â ç ñó-

ïóòíüîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ ãðîìàäñüêîãî ïðè-

çíà÷åííÿ òà îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà ïðîñï.

Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 9-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01040-

000217516-014 â³ä 28.07.2016, ñïðàâà Ä-7240).

2. Ïåðåäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÏÐÎÌÇÂ’ßÇÎÊÁÓÄ», çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåí-

äó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,9994

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:69:115:0001,

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000251382016) äëÿ

ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü ç áóä³âíèöòâîì

æèòëîâèõ áóäèíê³â ç ñóïóòíüîþ ³íôðàñòðóêòó-

ðîþ ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà îô³ñíèìè

ïðèì³ùåííÿìè íà ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðî-

âà, 9-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÏÐÎÌÇÂ’ßÇÎÊÁÓÄ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. 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 ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

15.02.2016 ¹ 2142/0/01/19-16, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 24.03.2016

¹ 92/41-16.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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

ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про)
ект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Пархоменко Галині Семенівні 
на вул. Малоземельній, 9)ж у Дарницькому районі 

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

Рішення Київської міської ради № 134/1138 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки громадянці Пархоменко Галині Семенівні на вул. Малоземельній, 9)ж у Дарницькому райо)
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому)
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ïàðõîìåíêî Ãàëèí³ Ñåìåí³âí³ íà âóë.

Ìàëîçåìåëüí³é, 9-æ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-23104).

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 «ЦЕНТРОСЕРВІС» земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів 
інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів зв’язку 

та дорожнього господарства 
(крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Богатирській 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 232/1236 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно)
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахову)
ючи рішення Київської міської ради від 14.07.2016 № 727/727 «Про затвердження детального плану терито)
рії в межах вулиць Вербової, Куренівської, Богатирської, Московського просп., Набережно)Рибальської, за)
лізничної колії в Оболонському районі м. Києва» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення зе)
мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐÎÑÅÐ-

Â²Ñ» äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà ðå-

ìîíòó îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿, òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè, îá’ºêò³â çâ’ÿçêó òà äîðîæíüîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà (êð³ì îá’ºêò³â äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó)

íà âóë. Áîãàòèðñüê³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ïðîìèñëî-

âîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðî-

íè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà Ä-7174, çà-

ÿâà ÄÖ ¹ 01025-000218291-014 â³ä 05.08.2016).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó

íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,1293 ãà,

ó òîìó ÷èñë³ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é 0,7221 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:78:166:0027,

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó 

¹ ÍÂ-8000199842015) äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëó-

ãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿, òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â çâ’ÿçêó òà äî-

ðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà (êð³ì îá’ºêò³â äîðîæ-

íüîãî ñåðâ³ñó) íà âóë. Áîãàòèðñüê³é â Îáîëîíñüêî-

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

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

03.03.2015 ¹ 1869/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 24.07.2015

¹ 19-26-7777.3-1279/20-15.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-

í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³ä-

íî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðè-

çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé

141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðè-

ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³-

àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâó-

âàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáó-

äîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà ïå-

ðåòèí³ âóë. Ì³ëþòåíêà òà âóë. Øîëîì-Àëåéõå-

ìà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà Ä-7829, çàÿâà ÄÖ â³ä 22.09.2016

¹ 01104-000211727-014).

2. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðè-

ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³-

àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³é-

íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,5514

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:029:0030)

òà ïëîùåþ 0,1726 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:029:0072) äëÿ áóä³âíèöòâà, îá-

ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî áóäèí-

êó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè

íà ïåðåòèí³ âóë. Ì³ëþòåíêà òà âóë. Øîëîì-Àëåé-

õåìà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ

òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî

ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè

ä³ëÿíêàìè ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

14.09.2016 ¹ 9143/0/12-4/19-16 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

21.09.2016 ¹ 926/41-16.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ 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
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Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на розі вулиці М. Донця та проспекту Відрадного 

в Солом’янському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 573/573 від 7 липня 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно)заповідний фонд Укра)
їни», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні
звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,25 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 69:131:011)

íà ðîç³ âóëèö³ Ì. Äîíöÿ òà ïðîñïåêòó Â³äðàä-

íîãî â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-

ìåëüíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåï-

ö³¿ ôîðìóâàííÿ çåìåëüíèõ íàñàäæåíü â öåí-

òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåìåëü-

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

ôîðìóâàííÿ çåìåëüíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëü-

í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà» (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-

ìè), à ñàìå: äîäàòè ñêâåð çã³äíî ç ïóíêòîì 1

öüîãî ð³øåííÿ äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåïàðòàìåíòó çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-

õîäè ùîäî îôîðìëåííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,25 ãà íà ðîç³ âóëèö³ 

Ì. Äîíöÿ òà ïðîñïåêòó Â³äðàäíîãî ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê»

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó

êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-

áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання земельної ділянки управлінню 
освіти Шевченківської районної в місті Києві

державної адміністрації для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування дошкільного навчального закладу 

на вул. Дегтярівській, 43)а у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 169/1173 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк)
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про)
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ îñâ³òè

Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-

ãî çàêëàäó íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 43-à ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, çàÿâà ÄÖ â³ä 29.09.2016 ¹ 01020-000222279-

014, ñïðàâà Ä-7715).

2. Íàäàòè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,5790 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:059:0035) äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äîøê³ëüíîãî íà-

â÷àëüíîãî çàêëàäó íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 43-à

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Óïðàâë³ííþ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. 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».

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

14.04.2016 ¹ 5144/0/12/19-16, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 16.08.2016

¹ 778/41-16.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

підприємству по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва на вул. Прирічній, 19 

в Оболонському районі м. Києва для створення озеленених
територій загального користування

Рішення Київської міської ради № 109/1113 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Ки)
єва на вул. Прирічній, 19 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе)
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що)
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Зако)
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 19 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,33 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòó-

âàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çà-

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25791).

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 

Плахотнюку Віктору Володимировичу на вул. Луговій, 10)б 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 140/1144 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)

мельної ділянки громадянину Плахотнюку Віктору Володимировичу на вул. Луговій, 10)б у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра)
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко)
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ïëàõîòíþêó Â³êòîðó Âîëîäèìèðîâè-

÷ó íà âóë. Ëóãîâ³é, 10-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26304).

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 товариству 

з обмеженою відповідальністю «Логістичний склад № 1» 
на вул. Алма)Атинській, 35)а у Дніпровському районі м. Києва

для обслуговування та експлуатації складських будівель
Рішення Київської міської ради № 118/1122 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Логістичний склад № 1» на вул. Алма)Атинській,
35)а у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме)
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ëî-

ã³ñòè÷íèé ñêëàä ¹ 1» íà âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é,

35-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 4,65 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ îáñëóãîâóâàí-

íÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê- 25471).

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 Осієвській 

Антоніні Миколаївні на вул. Крилова, 75)г у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 133/1137 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе)
мельної ділянки громадянці Осієвській Антоніні Миколаївні на вул. Крилова, 75)г у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь)
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Îñ³ºâñüê³é Àíòîí³í³ Ìèêîëà¿âí³ íà âóë.

Êðèëîâà, 75-ã ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21912).

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»
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 02.06.2015 № 607/1471 «Про визначення переліку земельних

ділянок для опрацювання можливості продажу їх 
(або права оренди на них) на земельних торгах»

Рішення Київської міської ради № 361#361 від 26 травня 2016 року
Відповідно до статей 9, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26 За#

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою раціонального використання і збереження
зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 02.06.2015 ¹ 607/1471 «Ïðî âè-

çíà÷åííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ

îïðàöþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ (àáî ïðà-

âà îðåíäè íà íèõ) íà çåìåëüíèõ òîðãàõ», à ñà-

ìå:

— âèêëþ÷èòè ïóíêòè 4 ³ 5 äîäàòêà äî ð³øåí-

íÿ «Ïåðåë³ê çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îïðàöþâàí-

íÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ àáî ïðàâî îðåíäè íà

íèõ íà çåìåëüíèõ òîðãàõ».

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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 02.06.2015 № 607/1471 «Про визначення переліку земельних

ділянок для опрацювання можливості продажу їх 
(або права оренди на них) на земельних торгах»

Рішення Київської міської ради № 716#716 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26 За#

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою раціонального використання і збереження
зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ðàäè â³ä 02.06.2015 ¹ 607/1471 «Ïðî âèçíà-

÷åííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îïðàöþ-

âàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ (àáî ïðàâà îðåí-

äè íà íèõ) íà çåìåëüíèõ òîðãàõ», à ñàìå:

— âèêëþ÷èòè ïóíêò 8 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.06.2015 ¹ 607/1471

«Ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

äëÿ îïðàöþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ (àáî

ïðàâà îðåíäè íà íèõ) íà çåìåëüíèõ òîðãàõ».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок публічному акціонерному

товариству «Концерн Галнафтогаз» на перетині вул. Героїв
Космосу та просп. Леся Курбаса у Святошинському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування транспортної
інфраструктури та озеленення (в’їзд#виїзд до автозаправного

комплексу)
Рішення Київської міської ради № 107/1111 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельних ділянок публічному акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» на перетині вул. Героїв Кос#
мосу та просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак#
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó

«Êîíöåðí Ãàëíàôòîãàç» íà ïåðåòèí³ âóë. Ãåðî-

¿â Êîñìîñó òà ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùà-

ìè 0,01 ãà; 0,01 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

òà îçåëåíåííÿ (â’¿çä-âè¿çä äî àâòîçàïðàâíîãî

êîìïëåêñó) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê

äî ð³øåííÿ) (Ê-25772).

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 публічному акціонерному товариству
«ВТОРЕС» на вул. Щорса, 38#а у Печерському районі м. Києва

для експлуатації та обслуговування пункту прийому
вторсировини

Рішення Київської міської ради № 110/1114 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС» на вул. Щорса, 38#а у Печерському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом Укра#
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó

«ÂÒÎÐÅÑ» íà âóë. Ùîðñà, 38-à ó Ïå÷åðñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 

0,03 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю «Науково#виробничий центр «Радогор» 
на вул. Лайоша Гавро, 9#д (літера А) в Оболонському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
з приміщеннями адміністративно#громадського призначення 

та надання послуг населенню
Рішення Київської міської ради № 111/1115 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Науково#виробничий центр «Радогор» на 
вул. Лайоша Гавро, 9#д (літера А) в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями
9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íà-

óêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð «Ðàäîãîð» íà âóë. Ëà-

éîøà Ãàâðî, 9-ä (ë³òåðà À) â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 15

ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íå-

æèòëîâî¿ áóä³âë³ ç ïðèì³ùåííÿìè àäì³í³ñòðà-

òèâíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà íàäàííÿ

ïîñëóã íàñåëåííþ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26264).

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 Департаменту культури

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на вул. Митрополита Андрея
Шептицького, 1#б у Дніпровському районі м. Києва для

експлуатації та обслуговування будівлі закладу культури 
(театр ляльок)

Рішення Київської міської ради № 112/1116 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації) на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1#б у Дніпровському районі м. Києва та до#
дані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно#
сті», 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 Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà âóë. Ìèòðîïîëè-

òà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 1-á ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,57 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³é-

íå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ áóä³âë³ çàêëàäó êóëüòóðè (òåàòð ëÿ-

ëüîê) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-25892).

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 публічному акціонерному

товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» 
на вул. Монтажників, 97 у Солом’янському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
виробничої бази, що забезпечить водопостачання у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 113/1117 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» на вул. Мон#
тажників, 97 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земель#
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз#
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра#
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó

«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» íà 

âóë. Ìîíòàæíèê³â, 97 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,36 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó äî

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â

îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ïóíêòó ïðèéîìó âòîðñèðîâèíè çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-25673).

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»
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки управлінню освіти

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
на вул. Маршала Гречка, 20#д у Подільському районі м. Києва
для реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу

№ 486 з подальшими експлуатацією та обслуговуванням
Рішення Київської міської ради № 114/1118 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки управлінню освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Мар#
шала Гречка, 20#д у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель#
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз#
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра#
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà

âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà, 20-ä ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,01 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³é-

íå êîðèñòóâàííÿ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ äî-

øê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 486 ç ïî-

äàëüøèìè åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (Ê-25885).

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 комунальному

підприємству з житлового фонду «Житло#Сервіс» 
на вул. Раїси Окіпної, 4#б у Дніпровському районі м. Києва 

для обслуговування відкритої автостоянки
Рішення Київської міської ради № 115/1119 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло#Сервіс» на
вул. Раїси Окіпної, 4#б у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе#
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що#
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Зако#
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç åêñïëóàòàö³¿ ³ ðå-

ìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó «Æèòëî-Ñåðâ³ñ» íà 

âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿, 4-á ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,29 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòó-

âàííÿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ â³äêðèòî¿ àâòîñòî-

ÿíêè çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-25862).

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 комунальному

підприємству «Київський метрополітен» біля південного
мостового переходу (поряд з ТЕЦ#5) у Голосіївському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
вентиляційного кіоску

Рішення Київської міської ради № 116/1120 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки комунальному підприємству «Київський метрополітен» біля південного мостового перехо#
ду (поряд з ТЕЦ#5) у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель#
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз#
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра#
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-

ë³òåí» á³ëÿ ï³âäåííîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó (ïîðÿä

ç ÒÅÖ-5) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºí-

òîâíîþ ïëîùåþ 0,0040 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ âåíòèëÿö³éíîãî ê³îñêó çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26498).

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 Міністерству охорони

здоров’я України на вул. Михайла Грушевського, 7 
у Печерському районі м. Києва для експлуатації

адміністративних будівель та озеленення території
Рішення Київської міської ради № 117/1121 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки Міністерству охорони здоров’я України на вул. Михайла Грушевського, 7 у Печерському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6
прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра#
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ì³-

í³ñòåðñòâó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè íà 

âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, 7 ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,18 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü òà îçåëå-

íåííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25768).

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 Чуйку

Володимиру Геннадійовичу на вул. Залежній, 14#г 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 121/1125 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянину Чуйку Володимиру Геннадійовичу на вул. Залежній, 14#г у Голосіївському райо#
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому#
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó ×óéêó Âîëîäèìèðó Ãåííàä³éîâè÷ó íà

âóë. Çàëåæí³é, 14-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 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 æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-24071).

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 Суворовій
Ларисі Миколаївні на вул. Градинській, 6#г у Деснянському

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі торговельного призначення

Рішення Київської міської ради № 122/1126 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#

мельної ділянки громадянці Суворовій Ларисі Миколаївні на вул. Градинській, 6#г у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом Укра#
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ñóâîðîâ³é Ëàðèñ³ Ìèêîëà¿âí³ íà 

âóë. Ãðàäèíñüê³é, 6-ã ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,01 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 15 ðîê³â

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿

áóä³âë³ òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê- 26254).

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 Тимощук Лілії

Сергіївні на вул. Садовій, 8 у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 124/1128 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянці Тимощук Лілії Сергіївні на вул. Садовій, 8 у Деснянському районі м. Києва та дода#

31.12.2017 äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä âèðîáíè÷î¿ áàçè, ùî

çàáåçïå÷èòü âîäîïîñòà÷àííÿ ó ì. Êèºâ³, çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-25531).

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»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
26 æîâòíÿ 2016 ð.
¹115(4885)
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ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

11.08.2016 ð. ¹ 662

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

13.10.2016 ð. ¹ 1007)

РОЗПОДІЛ КОШТІВ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ФОНДУ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ

ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У М. КИЄВІ НА 2016 РІК
№ Назва заходу Головний розпорядник, одержувач Граничні

обсяги
фінансування
в 2016 році,
тис. грн

Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів / код
економічної
класифікації
видатків
бюджету

1 2 3 4 5

І. ЗАХОДИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ РОЗПОЧАТА В МИНУЛИХ РОКАХ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Розчистка та ремонт споруд на
озері Голубе (ставок блакитний) в
Подільському районі м. Києва

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), КП "Плесо"

3253,25 240601/3210

1.2. Обстеження та розчисгка русла 
р. Либідь у Солом'янському,
Шевченківському та
Голосіївському районах та
приведення його до належного
технічного стану:

1.2.1
.

у Солом'янському,
Шевченківському та
Голосіївському районах відкритої
частини русла р. Либідь

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), КП "Плесо"

1000,00 240601/3210

1.3. Будівництво та реконструкція
очисних споруд зливових вод ж/м
ВигурівщинаJТроєщина (11 черга),
у т.ч. проектні роботи
(реконструкція недобудованих
очисних споруд зливових вод
житлового масиву ВигурівщинаJ
Троєщина (II черга) на
вул.Електротехнічній у
Деснянському районі м. Києва, в
т.ч. проектні роботи)

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), КП "Плесо"

38,1 1 240601/3210

Разом 4291,36

2. Збереження природноJзаповідного фонду

2.1. Розробка проекту землеустрою
щодо організації і встановлення
меж території іхтіологічноJ
ботанічного заказника місцевого
значення "Озеро Вербне"

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), КП "Плесо"

8,16 240601/3210

Разом 8,16

3. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

3.1. Будівництво центру захисту тварин
на вулиці Автопарковій у
Дарницькому районі м. Києва
(проектні роботи)

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), КП "Притулок для
тварин"

1 000,00 240604/3210

Разом 1000,00

Разом по розділу 1 5299,52

ІІ. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У 2016 РОЦІ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Реконструкція гідротехнічних
споруд р. Либідь, в т.ч. проектні
роботи

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), КП "Плесо"

1 000,00 240601/3210

1.2. Розчистка та благоустрій водних
об'єктів м. Києва, в т.ч. проектні
роботи:

240601/3210

1.2.1
.

Розчистка та благоустрій озер у
парку "Нивки" в Шевченківському
районі, в т.ч. проектні роботи

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), КО "Київзеленбуд"

800,00 240601/3210

Разом 1800,00

2. Охорона і раціональне використання земель

2.1. Комплекс протизсувних заходів,
спрямованих на запобігання
розвитку небезпечних геологічних
процесів, усунення або зниження
до допустимого рівня їх
негативного впливу на території
парку "Нивки" (східна частина), в
т.ч. проектні роботи

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), КО "Київзеленбуд"

1 440,00 240601/3210

Разом 1440,00

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

3.1. Заходи з озеленення міста та
влаштування поливоJ
зрошувальних систем:

3.1.1
.

Заходи з озеленення міста в: Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), КО "Київзеленбуд"

Голосіївському районі 1400,00 240601/3210

Дарницькому районі 1610,00 240601/3210

Деснянському районі 1 960,00 240601/3210

Дніпровському районі 2610,00 240601/3210

Оболонському районі 2380,00 240601/3210

Печерському районі 1 960,00 240601/3210

Подільському районі 2370,00 . 240601/3210

Святошинському районі 2660,00 240601/3210

Солом'янському районі 2610,00 240601/3210

Шевченківському районі 2700,48 240601/3210

Ïðîäîâæåííÿ  ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 1007 â³ä 13.10.2016 ð. 
Ïî÷àòîê ó íîìåð³ çà 25 æîâòíÿ 2016 ðîêó

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Òèìîùóê Ë³ë³¿ Ñåðã³¿âí³ íà âóë. Ñàäî-

â³é, 8 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26168).

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»

ні 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¿ ä³-

ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ôîðèñü Îëåí³ Àíäð³¿âí³ íà

âóë. Ìèêîëè Êðàñíîâà, 38 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,01 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-26148).

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 Форись Олені

Андріївні на вул. Миколи Краснова, 38 у Святошинському районі
м. Києва для будівництва індивідуального гаража
Рішення Київської міської ради № 125/1129 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянці Форись Олені Андріївні на вул. Миколи Краснова, 38 у Святошинському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь#
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

Олександрівні на вул. Луговій, 27#а у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 126/1130 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе#
мельної ділянки громадянці Сотниковій Олександрі Олександрівні на вул. Луговій, 27#а у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра#
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко#
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ñîòíèêîâ³é Îëåêñàíäð³ Îëåêñàíäð³âí³

íà âóë. Ëóãîâ³é, 27-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25770).

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»
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3.2. Ліквідація наслідків буреломів,
сніголамів, вітровалів, в т.ч.:

3.2.1. на території комунального
підприємства "Дарницьке лісопаркове
господарство"

Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), КП "Дарницьке лісопаркове
господарство"

700,00 240603/2610

3.2.2. на території комунального
підприємства "Святошинське
лісопаркове господарство"

Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), КП "Святошинське лісопаркове
господарство" 

700,00 240603/2610

3.2.3. на території комунального
підприємства "Лісопаркове
господарство "Конча%Заспа"

Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
КП "Лісопаркове господарство "Копча% Заспа"

100,00 240603/2610

Разом 23760,48

4. Збереження природно%заповідного фонду

4.1. Розробка проектів землеустрою щодо
відведення у постійне користування
земельних ділянок об'єктів природно%
заповідного фонду м. Києва

Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), КО "Київзеленбуд"

600,00 240605/3210

Разом 600,00

5. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

5.1. Закупівля контейнерів для роздільного
збору твердих побутових відходів та
небезпечних відходів у складі
побутових

Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), КП "Київкомунсервіс"

1 000,00 240602/3210

Разом 1000,00

6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних
організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього
природного середовища

6.1. Створення та розповсюдження
поліграфічної продукції з тематики
поводження з роздільно зібраними
відходами

Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), КП "Київкомунсервіс"

300,00 240604/2282

Разом 300,00

Разом по розділу II 28900,48

Разом по переліку 34200,00

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè áóä³âíèöòâà 
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè, îá'ºêòàìè ñî-
ö³àëüíî¿ ñôåðè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â, 2 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä" âèñòóïàº çàìîâíèêîì ïî îá'ºêòó: "Áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè, îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â, 2 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà".

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî æèòëîâèé êîìïëåêñ ç ïàðê³íãîì.

Ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äîòðèìàííÿ äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðì òà ïðàâèë äî ïîæåæíî¿ áåçïåêè, åêîëîã³¿, ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³îëîã³÷íîãî áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ òîùî.

Àíàë³ç ìîæëèâèõ âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïîêàçàâ, ùî áóä³âíèöòâî æèòëî-
âîãî êîìïëåêñó íå áóäå ìàòè øê³äëèâîãî âïëèâó íà åêîëîã³÷íèé ñòàí ðàéîíó.

Ïî çàê³í÷åííþ áóä³âíèöòâà ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áëàãîóñòð³é òà îçåëåííÿ òåðèòîð³¿.

Çàçíà÷åíèé îá'ºêò íå íàëåæèòü äî "Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü
ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó" (Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28 ñåðïíÿ
2013 ð. ¹ 808)

Çàìîâíèê: ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä", òåë. 288-54-22.

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: ÒÀÌ "ÀÌÀ", òåë. 280-14-88.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà":

1) âóë. Áóäèùàíñüêà, 3, çàãàëüíà ïëîùà — 154,00 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåí-
äè — 2 418 000,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðè-
âàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, îðåíäíà ñòàâêà — 10 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —
20 150,00 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåí-
äíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèò-
ëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðà-
éîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæ-
íà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Íàóêè, 10. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 25,1 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: çä³éñíåííÿ áåçêîøòîâíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿, ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, ðåàá³ë³òàö³¿ òà
àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ (çàÿâíèêîì íà
ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà
îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 21 79979 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 1 ãðí â ð³ê (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: "ÊÏ Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

ì³ñòà Êèºâà" (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, òåë. 525-21-44).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êàòåãîð³ÿ 1,
ñåð³ÿ À, ¹ 135602 òà âêëàäêó ¹ 629330 íà ³ì’ÿ Äàöåíêà Ìèêîëè ²âàíîâè÷à ââàæàòè
íåä³éñíèìè.
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à) äëÿ
ñïëàòè àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêàìè

Ñòàðòîâèé
ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí
(áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð
àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí
(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì'ÿíñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (òåë. 249-43-70, 249-43-95)

1

Îêðåìî ðîçòàøîâàíà
ñïîðóäà, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 10,0 êâ.ì çà
àäðåñîþ: âóë. Âîëèí-

ñüêà, 8

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè

1160,00 2320,00

ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïà-
í³ÿ ç îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðà-

éîíó ì. Êèºâà"
ð/ð: 26000261583 

ÏÀÒ ÀÁ "Óêðãàçáàíê"
ì. Êè¿â 

ÌÔÎ: 320478 
ªÄÐÏÎÓ: 35756919

2

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåí-
íÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
95,0 êâ. ì çà àäðåñîþ:
áóëüâ. ×îêîë³âñüêèé,

27 (í/ï³äâàë)

1) Ðîçì³ùåííÿ îá'ºêòà ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó íà ïëî-
ù³, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã
ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó

2) Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåí-
íÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü

3) Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåí-
íÿ, ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

8780,67 17561,34

3

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåí-
íÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
92,8 êâ. ì çà àäðåñîþ:

âóë. Âàñèëåíêà, 9
(í/ï³äâàë)

1) Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëà-
äó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ
òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó

2) Ðîçì³ùåííÿ êàôå, áàð³â, ÿê³ íå çä³éñíþþòü
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

11254,67 22509,34

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºê-
ò³â — 2 ðîêè 364 äí³.

Óìîâè êîíêóðñó:
- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîç-

ì³ð³ äâîõ ñòàðòîâèõ îðåíäíèõ ïëàò;
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿

ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâó-

ºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³-
ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêî-
íîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèò-
ðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºê-
òà îðåíäè.Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³é-
ñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëü-
øèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã
íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà-
÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèò-
ðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó òà îãîëîøåííÿ ùîäî âèâ-
÷åííÿ ïîïèòó â ãàçåò³ "Õðåùàòèê";

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàí-

ñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áà-

ëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóò-

ðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã;
âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷-
íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàä-

íàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ,
ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò.÷: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âè-
âîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³ä-
ñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàð-
íî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì,
äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³; 

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿
òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàí-
íÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó

êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³,

ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåí-

íÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çà-

ÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðå-

ºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â
äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³

º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, çà-

â³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì òà îôîðìëåíó äîâ³-
ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áà-
çîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,
ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ
ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðà-
ö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà
ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñî-
âî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (êâèòàíö³þ àáî ïëàò³æíå
äîðó÷åííÿ ç â³äì³òêîþ áàíêó).

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêî-
íàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿
ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â
äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó
êîíâåðò³, ñêð³ïëåíîìó ïå÷àòêîþ â ðàç³ íàÿâ-
íîñò³).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðå-
òåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåð-
íåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåí-
äàðíèõ äí³â ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ â
ãàçåò³ "Õðåùàòèê" çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, êàá. 409 î 10.00.
Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³
ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó
êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò
ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè
ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðå-
ñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é
â³ä ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íå
á³ëüø ÿê çà òðè ðîáî÷èõ äí³ äî äàòè ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó. Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³í-
ôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.
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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
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ÑÒÐÀÒÅÃ²ªÞ ðîçâèòêó «Çåëåíå òà
çáàëàíñîâàíå ì³ñòî» ïåðåäáà÷åíî
ôîðìóâàííÿ êîìôîðòíîãî ïðîñòî-
ðó ó ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ äëÿ ëþäèíè.
Öå îçíà÷àº, ùî ïðè ïðîåêòóâàíí³
çåëåíèõ êóòî÷ê³â ïåðåäáà÷àòèìåòü-
ñÿ îáîâ’ÿçêîâå ôîðìóâàííÿ åêîçî-
íè ïðè çáåðåæåíí³ óí³êàëüíî¿ åêî-
ñèñòåìè ì³ñòà. Âïðîâàäæåííÿ ºâ-
ðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â â ëàíäøàôò-
íó àðõ³òåêòóðó ì³ñòà — íà ïîðÿäêó
äåííîìó äî 2018 ðîêó (áóä³âíèö-
òâî íàñîñíèõ ñòàíö³é, ðîçâèòîê
ì³ñüêèõ ðîçñàäíèê³â ç âëàñíèì ïî-
ñàäêîâèì ìàòåð³àëîì, ôîðìóâàí-
íÿ æèâî¿ îãîðîæ³ äîâêîëà ñêâåð³â,

çì³íà ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà êîðèñòü ïàð-
êîâîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà òîùî). ²
ãîëîâíå, óäîñêîíàëèòè ìåòîäè êîí-
òðîëþ çà ÿê³ñòþ íàäàíèõ ïîñëóã
(âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ISO 2015
òà ISO 1400).

Ïð³îðèòåò ó âèñàäö³ íàäàâàòè-
ìåòüñÿ âèñîêîÿê³ñíîìó äåêîðàòèâ-
íîìó ïîñàäêîâîìó ìàòåð³àëó, ïî-
ñòóïîâîìó ïåðåõîäó ç îäíîð³÷íèõ
íà áàãàòîð³÷í³ ðîñëèíè, ïðèâíåñåí-
íÿ ó ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð àòðàêö³é,
âïðîâàäæåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè äî-
çâ³ëëÿ (òåìàòè÷íå çîíóâàííÿ, Wi-
Fi, ñïîðòèâí³ òà äèòÿ÷³ ðîçâèâàþ÷³

ìàéäàí÷èêè, ³íôîðìàö³éí³ òàáëî,
çîêðåìà ³ øðèôòîì Áðàéëÿ, QR-êîä
äëÿ ïàì’ÿòîê ïðèðîäè ³ ÏÇÔ). Ôîð-
ìóâàííÿ çåëåíîãî ì³ñòà øëÿõîì
çá³ëüøåííÿ âèñàäêè äåêîðàòèâíèõ
äåðåâ ³ â³÷íîçåëåíèõ íàñàäæåíü,
âåðòèêàëüíîãî îçåëåíåííÿ (áóäèí-
êè, åñòàêàäè, òîðãîâåëüí³ öåíòðè),
ñòâîðåííÿ ñàä³â íà äàõàõ, òðàíñ-
ïîðòíèõ áàãàòîÿðóñíèõ ðîçâ’ÿçêàõ.
Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó ïàðêîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, ùî ïåðåäáà÷åíà Ñòðà-
òåã³ºþ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025
ðîêó — öå âïåâíåíèé êðîê äî
çàïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàí-
äàðò³â â ³íôðàñòðóêòóðó ñòîëèö³ �

ÍÀ ÇÀÑ²ÄÀÍÍ² ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíà-
ðîäíèõ çâ’ÿçê³â äåïóòàòè ïîãîäèëè ïåðåéìåíóâàííÿ
áóëüâàðó, âóëèöü, ïëîù³ òà ïðèñâîºííÿ íàçâ ñêâåðàì
ó ì³ñò³ Êèºâ³. Â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó ð³øåííÿ, ïðîïî-
íóºòüñÿ äàòè íàçâó áåç³ìåíí³é ïëîù³ íà ïåðåòèí³ âó-
ëèöü Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî òà Äîáðèí³íñüêî¿ â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ — ³ìåí³ Ëåîí³äà Òåëÿòíèêîâà.

Ñêâåð íà ïåðåòèí³ Ñòðàòåã³÷íîãî øîñå òà ïðîñïåê-
òó Íàóêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ õî÷óòü íàçâàòè «Ñêâåð
³ìåí³ âîëîíòåð³â ÀÒÎ», à ñêâåð íà Âîëîäèìèðñüêîìó
ïðî¿çä³, 1 ìîæå îòðèìàòè íàçâó «Ëèòîâñüêèé».

Îêð³ì òîãî, ïðîïîíóºòüñÿ ïåðåéìåíóâàòè:
— áóëüâàð ²âàíà Ëåïñå — íà áóëüâàð Âàöëàâà Ãàâå-

ëà (Ñîëîì’ÿíñüêèé ð-í);
— âóëèöþ Ñîô³¿ Ïåðîâñüêî¿ — íà âóëèöþ ªâãåí³¿

Ì³ðîøíè÷åíêî (Øåâ÷åíê³âñüêèé ð-í);

— âóëèöþ Ïåðñïåêòèâíó — íà âóëèöþ ²ãîðÿ Áðà-
íîâèöüêîãî (Ïå÷åðñüêèé ð-í).

Òàêîæ äåïóòàòè ïîãîäèëè ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü ³ ïðîâóëê³â, çîêðåìà:

1. Âóëèöþ Äèáåíêà Ïàâëà — íà âóëèöþ Ñ³ì’¿ Øîâ-
êîïëÿñ³â (Îáîëîíñüêèé ð-í);

2. Âóëèöþ Ê³êâ³äçå — íà âóëèöþ Ìèõàéëà Áîé÷óêà
(Ïå÷åðñüêèé ð-í);

3. Âóëèöþ Êîòîâñüêîãî — íà âóëèöþ Âîëîäèìèðà
Ñàëüñüêîãî (Øåâ÷åíê³âñüêèé òà Ïîä³ëüñüêèé ð-í);

4. Âóëèöþ Ïàâëèêà Ìîðîçîâà — íà âóëèöþ Àêàäå-
ì³êà Îïïîêîâà (Îáîëîíñüêèé ð-í);

5. Âóëèöþ Ïðîô³íòåðíó — íà âóëèöþ Çàáàéê³âñüêó
(Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í);

6. Âóëèöþ Ìèêîëè Ñêðèïíèêà — íà âóëèöþ Ìèêî-
ëè Ëóêàøà (Ñîëîì’ÿíñüêèé ð-í);

7. Âóëèöþ Ïåòðà Øåëåñòà — íà âóëèöþ Ìèêîëè Ïëà-
õîòíþêà (Äåñíÿíñüêèé ð-í);

8. Ïðîâóëîê Áàêèíñüêèé Êîì³ñàð³â — íà ïðîâóëîê
Âàñèëÿ Ñóõåíêà (Äí³ïðîâñüêèé ð-í);

9. Ïðîâóëîê Øàóìÿíà — íà ïðîâóëîê Ñåðã³ÿ Ïàðà-
äæàíîâà (Øåâ÷åíê³âñüêèé ð-í).

Ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü ñïðèÿòèìå äåìî-
êðàòèçàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà éîãî ïðîñó-
âàííÿ íà øëÿõó äî ºâðîïåéñüêèõ ö³ííîñòåé, à òàêîæ
âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â òà â³äîáðàæåííÿ
ó òîïîí³ì³ö³ ñòîëèö³ îñíîâíèõ ïîä³é áîðîòüáè íàøî-
ãî íàðîäó çà íåçàëåæí³ñòü.

Âñ³ ïåðåéìåíóâàííÿ ïðîéøëè îáãîâîðåííÿ íà ºäè-
íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè â ñïåö³àëü-
í³é ðóáðèö³ Å-Ì²ÑÒÎ �

Êóðñ äî 2025 ðîêó: «Çåëåíå ³ çáàëàíñîâàíå ì³ñòî»

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ «Ñêâåð ³ìåí³ âîëîíòåð³â ÀÒÎ»

ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ îñåí³ â ðàìêàõ ïðîåêòó «Áåçïå÷íå ì³ñ-
òî» ðîçïî÷àëè âñòàíîâëåííÿ â³äåîñïîñòåðåæåííÿ íà
ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ ì³ñòà. Çîêðåìà ó òåñòîâî-
ìó ðåæèì³ çìîíòîâàíî òðè â³äåîêàìåðè íà âóëèö³ Äìèò-
ð³âñüê³é, 2. Â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ïðàöþâàòèìå â îí-
ëàéí-ðåæèì³, ùî äàñòü çìîãó â áóäü-ÿêèé ÷àñ â³äñë³ä-
êóâàòè ñèòóàö³þ íà ïàðêîâö³, êîíòðîëþâàòè íàïîâíå-
í³ñòü àâòîñòîÿíîê òà ñïëàòó çà ïîñëóãè ïàðêóâàííÿ.

Àêòóàëüíîþ òàêîæ º ìîæëèâ³ñòü â³äñë³äêîâóâàòè
ïðîòèïðàâí³ ä³¿, ïîáóòîâ³ ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ÄÒÏ,
àäæå âåñü â³äåîìàòåð³àë ïåâíèé ÷àñ çáåð³ãàòèìåòüñÿ
â àðõ³â³.

«Ìè ñòàâèìî çà ìåòó îáëàøòóâàòè ñèñòåìàìè â³-
äåîñïîñòåðåæåííÿ âñ³ ïàðêîâêè íàøîãî ì³ñòà. Öå ãà-
ðàíòóº íå ëèøå ïðîçîð³ñòü äîõîä³â, àëå é ïîñèëåííÿ
çàõèñòó àâòîìîá³ë³â òà ð³âåíü áåçïåêè â Êèºâ³»,— çà-
çíà÷èâ êåð³âíèê ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» Àðòåì
Øàìðàé �

Ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè — ï³ä â³äåîíàãëÿäîì
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