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íîâèíè

«ÏÈÒÀÍÍß äîíîðñòâà êðîâ³ çàâ-
æäè ãîñòðî ñòîÿëî íà ïîðÿäêó
äåííîìó â³ò÷èçíÿíî¿ ìåäèöèíè.
À çàðàç, êîëè íàø³ âî¿íè â³äñòî-
þþòü íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè ó çîí³
ÀÒÎ, æèòòºäàéíà ð³äèíà ñòàëà
ïèòàííÿì ïîðÿòóíêó äåñÿòê³â
æèòò³â, — êàæå äåïóòàò Êè¿âðà-
äè Þë³ÿ ßðìîëåíêî. — Ìåòîþ òà-
êèõ àêö³é º äîïîìîãà òèì, õòî
ãîñòðî ¿¿ ïîòðåáóº, òà ïîïóëÿðè-
çàö³ÿ äîíîðñòâà â Êèºâ³. Â³ðþ, ùî
äàðíè÷àíè çäàòí³ çãóðòóâàòèñü
äëÿ áëàãîðîäíî¿ ìåòè ³ äîïîìîã-
òè áàãàòüîì ïàö³ºíòàì, ïîäàðóâàâ-
øè ¿ì íàä³þ íà îäóæàííÿ òà ïîâ-
íîö³ííå ìàéáóòíº».

Ïåðåä àêö³ºþ, ïðîâåäåíîþ
ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì
öåíòðîì êðîâ³, Þë³ÿ ßðìîëåí-
êî ï³äãîòóâàëà äåïóòàòñüêå çâåð-
íåííÿ äî ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ

ç ïðîïîçèö³ºþ ïðèºäíàòèñÿ äî
àêö³¿ ñï³âðîá³òíèêàì àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ðàéîíó.

«Ìè çàêëèêàºìî âçÿòè ó÷àñòü,
àäæå íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ íàë³-
÷óºòüñÿ áëèçüêî 2 òèñÿ÷ äîíîð³â-
âîëîíòåð³â, ó òîé ÷àñ ÿê ºâðîïåé-
ñüêà íîðìà ñòàíîâèòü 40-60 äî-
íîð³â íà îäíó òèñÿ÷ó íàñåëåííÿ.
Çà ï³äðàõóíêàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî Öåíòðó êðîâ³, äëÿ òîãî, ùîá
çàáåçïå÷èòè ëèøå ñòîëèöþ, äîá-
ðîâ³ëüíèìè äîíîðàìè ìàþòü ñòà-
òè 80 òèñ. îñ³á», — íàïèñàëà äå-
ïóòàò ó ñâîºìó çâåðíåíí³.

Ó÷îðà çäàâàòè êðîâ ïðèéøëî
ìàæå 70 äîáðîâîëüö³â, àëå ï³ñëÿ
ìåäè÷íèõ îáñòåæåíü ðåàëüíî çäà-
ëè ëèøå 27 êèÿí. Íàéìîëîäøîìó
ç äîíîð³â—Òåòÿí³—20 ðîê³â,íàé-
ñòàðøîìó—Ñåðã³þ Ãðÿçíîâó—55.

«ß çíàþ, ùî òàêå ëþäñüêå æèò-
òÿ é íàñê³ëüêè âàæëèâîþ ìîæå
áóòè êðàïëèíà êðîâ³, — êàæå
ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é Ñåðã³é. —
Äî òîãî æ, ÿ ââàæàþ, ùî çäàâà-
òè êðîâ êîðèñíî äëÿ îðãàí³çìó,
òàê ëþäèíà îìîëîäæóºòüñÿ, îíîâ-
ëþºòüñÿ, íåäàðåìíî æ ó äàâíè-
íó ïðàêòèêóâàëîñÿ «êðîâîïóñ-
êàííÿ» ÿê ë³êóâàííÿ ð³çíîìàí³ò-
íèõ õâîðîá. Âòðàòà äî 500 ìë
êðîâ³ äëÿ îðãàí³çìó º íåøê³äëè-
âîþ. Ó íîðì³ â ëþäèíè çàáèðàº-
òüñÿ 450 ìë êðîâ³. Öÿ ê³ëüê³ñòü
æîäíèì ÷èíîì íå âïëèâàº íà ñà-
ìîïî÷óòòÿ. À ìîÿ êðîâ ìîæå êî-
ãîñü âðÿòóâàòè. Òîìó ÿ — ïîñò³é-
íèé äîíîð».

«Ó Êèºâ³ äîíîðñüêî¿ êðîâ³ ïî-
òðåáóþòü 200-300 õâîðèõ ùîäíÿ,
à çäàþòü ¿¿ ëèøå 100-150 äîáðî-
âîëüö³â. Öå æ íîíñåíñ, ùîá ó òà-
êîìó âåëèêîìó ìåãàïîë³ñ³ òðè
ñîòí³ ëþäåé íå ìîãëè çäàòè êðîâ.
Ñëàâà Áîãó, ëåòàëüíèõ âèïàäê³â
÷åðåç áðàê ïîòð³áíî¿ ãðóïè êðî-
â³ ïîêè íå áóëî. Äëÿ ëþäåé, ÿê³
ïîòðåáóþòü íåãàéíî¿ îïåðàö³¿,
êîæíà êðàïëèíà æèòòºäàéíî¿ ð³-
äèíè áåçö³ííà. Òðàïëÿºòüñÿ, ¿¿
äåô³öèò ìîæå çàáðàòè ó íåäóæî-
ãî îñòàíí³é øàíñ íà ïîðÿòó-

íîê...»,— êàæóòü ìåäèêè Öåíòðó
êðîâ³.

«Æîäíà äîçà êðîâ³ áåç îáñòå-
æåííÿ í³êîìó íå ïåðåëèâàºòü-
ñÿ, — çàïåâíÿþòü ë³êàð³. — ² âñå
æ ñòîâ³äñîòêîâî ãàðàíòóâàòè áåç-
ïå÷í³ñòü äîíîðñòâà íå ìîæíà, áî
æîäåí ³ç ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ íå
äàº àáñîëþòíî¿ ãàðàíò³¿. Õî÷à êîæ-
íà êðàïëèíà êîíòðîëþºòüñÿ, îä-
íàê ³ñíóº òàêå ïîíÿòòÿ ÿê «ñ³ðå
â³êíî», êîëè çáóäíèê ³íôåêö³¿ íå
ìîæíà ðîçï³çíàòè (íà ðàíí³é ñòà-
ä³¿ — ç 7 äî 14 äí³â — â³í «äð³ìàº»).
Ïðàâäà, ³íô³êóâàííÿ òðàïëÿºòü-
ñÿ íàäçâè÷àéíî ð³äêî. Çà ñâ³òî-
âîþ ñòàòèñòèêîþ, ðèçèê ï³äõî-
ïèòè Â²Ë ÷åðåç ïðîäóêòè äîíîð-
ñüêî¿ êðîâ³ îö³íþºòüñÿ â 0,0005%,
à â³ðóñíèì ãåïàòèòîì — 0,03  íà
îäíå ïåðåëèâàííÿ êðîâ³.

«Óñ³ îòðèìàí³ êîìïîíåíòè êðî-
â³ ï³äóòü íà äîïîìîãó ïàö³ºíòàì,
ÿê³ ïîñòðàæäàëè â çîí³ ÀÒÎ, îí-
êî-òà ãåìàòîëîã³÷íèì õâîðèì, —
ðîçïîâ³äàº ïîì³÷íèê äåïóòàòà
Ë³ä³ÿ Ãëàäèø. Âîíà äîäàëà, ùî
ó÷îðà ðàçîì ³ç êèÿíàìè äî àêö³¿
«Çäàé êðîâ çàðàäè æèòòÿ!» òðà-
äèö³éíî äîëó÷èëèñÿ óñ³ ïîì³÷-
íèêè äåïóòàòà Êè¿âðàäè Þë³¿  ßð-
ìîëåíêî �

Äîíîðñòâî —
íàä³ÿ íà îäóæàííÿ
� Ìàéæå 13,5 ë³òð³â äîíîðñüêî¿ êðîâ³ áóëî ç³áðàíî çà òðè ãîäèíè àêö³¿ 

«Çäàé êðîâ çàðàäè æèòòÿ!»

Äî ê³íöÿ ðîêó ó Êèºâ³ 
â³äêðèþòü ñó÷àñíèé
Öåíòð ñîö³àëüíî¿ 
ðåàá³ë³òàö³¿
äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â

Çà ñëîâàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ³

äîáóäîâè êîëèøíüîãî äèòñàäêà ¹ 403

ðîçïî÷àëè ùå ó 2002 ðîö³. «Ó 2008-ìó

ãîòîâí³ñòü îá’ºêòà áóëà ìàéæå 95 â³äñîò-

ê³â, àëå áóä³âíèöòâî çàêèíóëè, ³ çà íà-

ñòóïíèõ 8 ðîê³â ïðèì³ùåííÿ ïðèéøëî â

çàíåïàä. Ìè âçÿëè íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ

â³äíîâèòè ñïîðóäæåííÿ ³ â ãðóäí³ 

2016-ãî ïëàíóºìî â³äêðèòè íîâèé ñó-

÷àñíèé Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ

ä³òåé-³íâàë³ä³â,àíàëîã³â ÿêîãî íåìàº â Êè-

ºâ³ ³ â Óêðà¿í³»,— çàçíà÷èâ ïàí Êëè÷êî.

Â³í çàóâàæèâ, ùî íà çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò ñòîëè÷íà âëàäà âèä³ëèëà 57 ìëí ãðí.

«Öå ç óðàõóâàííÿì íå ëèøå áóä³âíèöòâà,

à é îáëàäíàííÿ, ùîáè ä³òè ç îñîáëèâè-

ìè ïîòðåáàìè ïðîõîäèëè ìåäè÷íó ³ ñî-

ö³àëüíó ðåàá³ë³òàö³þ, ³íòåãðóâàëèñÿ ó

ñóñï³ëüñòâî.Àäæå ñüîãîäí³, íà æàëü, âî-

íè çäåá³ëüøîãî ñîö³àëüíî ³çîëüîâàí³.

Ìè ðîáèìî âñå, àáè öÿ êàòåãîð³ÿ ìà-

ëåíüêèõ êèÿí íå â³ä÷óâàëà ñåáå ïîêè-

íóòèìè, ³ íàìàãàºìîñÿ ñòâîðèòè âñ³ óìî-

âè äëÿ ¿õ ðåàá³ë³òàö³¿, ñîö³àë³çàö³¿ ³ ï³ä-

ãîòîâêè äëÿ çäîáóòòÿ ïîäàëüøî¿ îñâ³-

òè»,— ï³äêðåñëèâ ìåð Êèºâà.

Ó Öåíòð³ ñòâîðÿòü óñ³ óìîâè äëÿ ðîç-

âèòêó ä³òåé-³íâàë³ä³â, ï³äãîòîâêè ¿õ äî

çäîáóòòÿ áàçîâî¿, çàãàëüíî¿, ñåðåäíüî¿

îñâ³òè.Òóò ïðîõîäèòèìóòü ñîö³àëüíó ðå-

àá³ë³òàö³þ õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà â³ä íà-

ðîäæåííÿ äî 18 ðîê³â, ç ô³çè÷íèìè òà

ðîçóìîâèìè âàäàìè. Çîêðåìà, áëèçüêî

70 ä³òåé â äåíü íà äåííîìó ïåðåáóâàí-

í³ òà 200 — â ì³ñÿöü ïîñò³éíî¿ ðåàá³ë³-

òàö³¿ íà äîìó (ïñèõîëîãè òà ðåàá³ë³òî-

ëîãè Öåíòðó áóäóòü ¿õ â³äâ³äóâàòè).

²ç íåçàêîííî¿ îðåíäè 
ïîâåðíóòî 2,6 ãà çåìë³
â óðî÷èù³ Áè÷îê

Çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ïðîêóðàòóðè Êèºâà

â ñóä³ ç íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ ïî-

âåðíóòî 2,6 ãà çåìë³, ùî ðîçòàøîâàíà â

ìåæàõ íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàð-

êó «Ãîëîñ³¿âñüêèé» â óðî÷èù³ Áè÷îê íà

Ñòîëè÷íîìó øîñå.

Âñòàíîâëåíî,ùî ó 2007 ðîö³ öÿ ä³ëÿí-

êà çà Óêàçîì ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè óâ³é-

øëà äî ñêëàäó ÍÏÏ «Ãîëîñ³¿âñüêèé».

Âîäíî÷àñ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çà äîãî-

âîðàìè îðåíäè çàçíà÷åíó çåìëþ ïå-

ðåäàëè ó êîðèñòóâàííÿ ïðèâàòí³é ñòðóê-

òóð³ ï³ä áóä³âíèöòâî îô³ñíèõ êîìïëåê-

ñ³â ç ãîòåëÿìè, çàêëàäàìè ãðîìàäñüêî-

ãî õàð÷óâàííÿ, ïðèì³ùåííÿì òîðãîâåëü-

íî-ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ïàð-

ê³íãàìè.

Çâàæàþ÷è íà òå, ùî â³äïîâ³äíî äî

÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà íà âêàçàí³é òå-

ðèòîð³¿ çàáîðîíÿºòüñÿ áóäü-ÿêà ä³ÿëü-

í³ñòü,ùî íåãàòèâíî âïëèâàº íà ñòàí ïðè-

ðîäíèõ êîìïëåêñ³â ÷è ïåðåøêîäæàº ¿õ

âèêîðèñòàííþ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-

íÿì, ñóä ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ïðîêóðîðà

òà âèçíàâ íåä³éñíèìè äîãîâîðè îðåí-

äè, çà ÿêèìè çåìë³ â ïðèðîäíîìó ïàðêó

áóëè ïåðåäàí³ â îðåíäó ï³ä çàáóäîâó.
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Ó÷îðà çà ³í³ö³àòèâè äåïóòàòà Êè¿âðàäè, ãîëîâè ÁÎ «Âñåóêðà¿íñüêèé ðóõ «Âçàºìîä³ÿ» Þë³¿ ßðìîëåíêî â³äáóëàñÿ ï’ÿòà þâ³ëåéíà àêö³ÿ «Çäàé êðîâ çàðàäè æèòòÿ!»

Ó÷îðà â ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, ãîëîâè Áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âñåóêðà¿í-
ñüêèé ðóõ «Âçàºìîä³ÿ» Þë³¿ ßðìîëåíêî â³äáóëàñÿ
ï’ÿòà þâ³ëåéíà àêö³ÿ «Çäàé êðîâ çàðàäè æèòòÿ!»

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | cïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Бутенко Марії В’ячеславівні, 

члену садівничого товариства «Міжозерне», 
на вул. 3"й Озерній, діл. 3 у Дарницькому 

районі м. Києва для ведення 
колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 127/1131 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Бутенко Марії В’ячеславівні, члену садівничого товариства «Міжозерне», на вул.
3"й Озерній, діл. 3 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, 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. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Áóòåíêî Ìàð³¿ Â’ÿ÷åñëàâ³âí³, ÷ëåíó

ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Ì³æîçåðíå», íà 

âóë. 3-é Îçåðí³é, ä³ë. 3 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

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

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåí-

íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26413).

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 
Сідуну Сергію Миколайовичу 

на вул. 78"й Садовій, діл. 43 у Дарницькому 
районі м. Києва для колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 128/1132 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Сідуну Сергію Миколайовичу на вул. 78"й Садовій, діл. 43 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

ãðîìàäÿíèíó Ñ³äóíó Ñåðã³þ Ìèêîëàéîâè÷ó íà

âóë. 78-é Ñàäîâ³é, ä³ë. 43 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25813).

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 Бурдуну Олексію Миколайовичу 

на вул. Деміївській, 12"ж 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 123/1127 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Бурдуну Олексію Миколайовичу на вул. Деміївській, 12"ж у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра"
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко"
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Áóðäóíó Îëåêñ³þ Ìèêîëàéîâè÷ó

íà âóë. Äåì³¿âñüê³é, 12-æ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-24447).

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 Михайльцю

Олександру Володимировичу у пров. Залежному, 12"в 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 129/1133 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Михайльцю Олександру Володимировичу у пров. Залежному, 12"в у Голосіїв"
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Зако"
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав"
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря"
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ìèõàéëüöþ Îëåêñàíäðó Âîëîäè-

ìèðîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 12-â ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó 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

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ)

(Ê-23330).

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 Михайлець 
Валентині Іванівні у пров. Залежному, 12"б у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 130/1134 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянці Михайлець Валентині Іванівні у пров. Залежному, 12"б у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ìèõàéëåöü Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³ ó ïðîâ.

Çàëåæíîìó, 12-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-23329).

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 Михайлець 

Наталії Дмитрівні у пров. Залежному, 12"а 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 131/1135 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Михайлець Наталії Дмитрівні у пров. Залежному, 12"а у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ìèõàéëåöü Íàòàë³¿ Äìèòð³âí³ ó ïðîâ.

Çàëåæíîìó, 12-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-23331).

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 громадянину Семчуку Дмитру Костянтиновичу 
на вул. Садовій, 62 у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 209/209 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Семчуку Дмитру Костянтиновичу на вул. Садовій, 62 у Солом’янському 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

ãðîìàäÿíèíó Ñåì÷óêó Äìèòðó Êîñòÿíòèíîâè÷ó

íà âóë. Ñàäîâ³é, 62 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà

ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20599).

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 земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «БЦ «Петровський» 
для будівництва та експлуатації житлово"офісного 

та готельного комплексу з блоком соціально"громадського 
призначення та паркінгом на вул. Старокиївській, 10 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 417/417 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÖ «Ïåòðîâñüêèé»

äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâî-îô³ñ-

íîãî òà ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç áëîêîì ñîö³-

àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³í-

ãîì íà âóë. Ñòàðîêè¿âñüê³é, 10 ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çà-

ÿâà Ä²Ä â³ä 21.10.2013 ¹ 01005-000107040-014,

ñïðàâà Ä-6257).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÁÖ «Ïåòðîâñüêèé», çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðî-

êîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,9227 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:135:0037) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâî-îô³ñíîãî òà ãîòåëüíîãî

êîìïëåêñó ç áëîêîì ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî

ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãîì íà âóë. Ñòàðîêè¿â-

ñüê³é, 10 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç

çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÁÖ «Ïåòðîâñüêèé»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 13.06.2012 ¹ 7727/0/18-3/19-12, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 
громадянці Кузьменко Ярославі Сергіївні 

на вул. Гвардійській, 72"г у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 132/1136 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Кузьменко Ярославі Сергіївні на вул. Гвардійській, 72"г у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Êóçüìåíêî ßðîñëàâ³ Ñåðã³¿âí³ íà 

âóë. Ãâàðä³éñüê³é, 72-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 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-21132).

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 Фесенку Андрію Вікторовичу 

на вул. Червонофлотській, 32"а 
в Оболонському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 135/1139 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Фесенку Андрію Вікторовичу на вул. Червонофлотській, 32"а в Оболонському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра"
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко"
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ôåñåíêó Àíäð³þ Â³êòîðîâè÷ó íà

âóë. ×åðâîíîôëîòñüê³é, 32-à â Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26318).

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 Кочкальову Антону Олексійовичу 

на вул. Миколи Трублаїні, 79 
у Святошинському районі міста Києва для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 137/1141 від 29 вересня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Кочкальову Антону Олексійовичу на вул. Миколи Трублаїні, 79 у Святошин"
ському районі міста Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, За"
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер"
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само"
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Êî÷êàëüîâó Àíòîíó Îëåêñ³éîâè÷ó

íà âóë. Ìèêîëè Òðóáëà¿í³, 79 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç 

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-24933).

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 
Джегур Ользі Михайлівні на вул. Малоземельній, 3"е 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 139/1143 від 29 вересня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянці Джегур Ользі Михайлівні на вул. Малоземельній, 3"е у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Äæåãóð Îëüç³ Ìèõàéë³âí³ íà âóë. Ìà-

ëîçåìåëüí³é, 3-å ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26425).

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 

громадянину Колесніченку Кирилу Костянтиновичу 
на вул. Левадній, 53"в у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Рішення Київської міської ради № 210/210 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Колесніченку Кирилу Костянтиновичу на вул. Левадній, 53"в у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра"
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко"
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Êîëåñí³÷åíêó Êèðèëó Êîñòÿíòè-

íîâè÷ó íà âóë. Ëåâàäí³é, 53-â ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (ïðèñà-

äèáíà ä³ëÿíêà) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21010).

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»

ºâ³ â³ä 12.06.2013 ¹ 2021, Ì³í³ñòåðñòâà êóëü-

òóðè Óêðà¿íè â³ä 13.11.2012 ¹ 739/22/61-12,

óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä

17.10.2013 ¹ 066/02-6750.

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 поновлення приватному акціонерному 
товариству «Мандарин Плаза» договору 

оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування торговельно"офісного 

комплексу на перетині вул. Мечникова 
та бульв. Лесі Українки у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 105/105 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання приватного акціо"

нерного товариства «Мандарин Плаза» від 14.04.2014 № КОП"0174, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó íà ïåðåòèí³

âóë. Ìå÷íèêîâà òà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 31.07.2003 ¹ 82-6-

00105 (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðàìè â³ä

15.03.2007 ¹ 82-6-00402 òà â³ä 06.10.2010

¹ 82-6-00597) ïëîùåþ 0,3410 ãà (â ìåæàõ ÷åð-

âîíèõ ë³í³é) (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:039:030), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì àêö³îíåð-

íèì òîâàðèñòâîì «Ìàíäàðèí Ïëàçà» íà ï³äñòà-

â³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.04.2003

¹ 411-2/571 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ çåìëåþ» (ñïðàâà À-21087).

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

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

ëÿíêè â³ä 31.07.2003 ¹ 82-6-00105 (ç³ çì³íàìè,

âíåñåíèìè äîãîâîðàìè â³ä 15.03.2007 ¹ 82-6-

00402 òà â³ä 06.10.2010 ¹ 82-6-00597), ï³äëÿ-

ãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêî-

íîäàâñòâà.

3. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Ìàí-

äàðèí Ïëàçà» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà-

÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêî-

âî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 31.07.2003 ¹ 82-6-00105

(ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðàìè â³ä 15.03.2007

¹ 82-6-00402 òà â³ä 06.10.2010 ¹ 82-6-00597).

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 надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватному 

акціонерному товариству «Укрзерноімпекс» 
на бульв. Академіка Вернадського, 36"б (літ. Ж) 

у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування будівлі складу № 2

Рішення Київської міської ради № 200/200 від 4 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки приватному акціонерному товариству «Укрзерноімпекс» на бульв. Академіка Вернадсько"
го, 36"б (літ. Ж) у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 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 çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Óêðçåð-

íî³ìïåêñ» íà áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî,

36-á (ë³ò. Æ) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà

10 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áó-

ä³âë³ ñêëàäó ¹ 2 çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20945).

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

Можарському Сергію Михайловичу на вул. Стеценка, 32"а 
у Подільському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 213/213 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Можарському Сергію Михайловичу на вул. Стеценка, 32"а у Подільському 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

ãðîìàäÿíèíó Ìîæàðñüêîìó Ñåðã³þ Ìèõàéëî-

âè÷ó íà âóë. Ñòåöåíêà, 32-à ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-20222).

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 Можарському Віталію Михайловичу 
на вул. Стеценка, 32"б у Подільському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 214/214 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Можарському Віталію Михайловичу на вул. Стеценка, 32"б у Подільському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра"
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко"
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ìîæàðñüêîìó Â³òàë³þ Ìèõàéëî-

âè÷ó íà âóë. Ñòåöåíêà, 32-á ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-20223).

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 

Ташлай Наталії Леонідівні на вул. Березневій, 24"а 
у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 221/221 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Ташлай Наталії Леонідівні на вул. Березневій, 24"а у Дарницькому районі м. Ки"
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне"
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування ваУкраїні», Ки"
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òàøëàé Íàòàë³¿ Ëåîí³ä³âí³

íà âóë. Áåðåçíåâ³é, 24-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

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

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (Ê-19783).

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 у спільну часткову власність по 1/2
від 0,08 га громадянкам Миколаєнко Тетяні Іванівні та Романенко

Юлії Валеріївні на вул. Терешкової, 10"а у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 219/219 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у спільну часткову власність по 1/2 від 0,08 га громадянкам Миколаєнко Тетяні Іванівні та
Романенко Юлії Валеріївні на вул. Терешкової, 10"а у Дарницькому районі м. Києва та додані документи,
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü ïî 1/2 â³ä 0,08 ãà

ãðîìàäÿíêàì Ìèêîëàºíêî Òåòÿí³ ²âàí³âí³ òà Ðîìàíåíêî

Þë³¿ Âàëåð³¿âí³ íà âóë. Òåðåøêîâî¿, 10-à ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21026).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Хоменку Олексію Ігоровичу 
на вул. Червоноармійській, 6"б у Дарницькому районі 

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

Рішення Київської міської ради № 218/218 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Хоменку Олексію Ігоровичу на вул. Червоноармійській, 6"б у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра"
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко"
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Õîìåíêó Îëåêñ³þ ²ãîðîâè÷ó íà âóë.

×åðâîíîàðì³éñüê³é, 6-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

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

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20507).

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 
Кручек Валентині Іванівні на вул. Дунаєвського 

у Святошинському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 220/220 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянці Кручек Валентині Іванівні на вул. Дунаєвського у Святошинському районі м. Ки"
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне"
сення змін до деяких законодавчих актів України щодорозмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Êðó÷åê Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³ íà âóë. Äó-

íàºâñüêîãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,02 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî çàïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21575).

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 поновлення фізичній особі — підприємцю 
Кошковській Олені Ігорівні договору оренди земельної ділянки

для експлуатації та обслуговування павільйону"магазину 
на вул. Героїв Дніпра, 29"а (літера Б) в Оболонському районі 

м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 462/462 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист"звернення фізичної осо"
би — підприємця Кошковської Олени Ігорівни від 18.04.2011 № 21, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 21.08.2006 ¹ 78-6-00386 ïëî-

ùåþ 0,0291 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:041:0092), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ô³çè÷íîþ îñîáîþ —

ï³äïðèºìöåì Êîøêîâñüêîþ Îëåíîþ ²ãîð³âíîþ äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó-ìà-

ãàçèíó íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 29-à â Îáîëîíñüêî-

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

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.11.2005 ¹ 490/2951 «Ïðî

ïåðåäà÷ó ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Êîøêîâñüê³é Îëåí³ ²ãîð³âí³

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó-ìàãàçèíó íà

âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 29-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà» (ñïðàâà ¹ À-19149).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 21.08.2006 ¹ 78-6-00386, à ñàìå:

— ñëîâà òà öèôðè «âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 29-à

(äâàäöÿòü äåâ’ÿòü «à»)» çàì³íèòè ñëîâàìè òà

öèôðàìè «âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 29-à (ë³òåðà Á)

(äâàäöÿòü äåâ’ÿòü «à» (ë³òåðà Á)».

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

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

ëÿíêè â³ä 21.08.2006 ¹ 78-6-00386, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Êîøêîâñüê³é

Îëåí³ ²ãîð³âí³:

4.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31.10.2013 

¹ 05704-23020.

4.2. 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 äîäàò-

êîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 21.08.2006 ¹ 78-6-00386

òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî.

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 та на проведення експертної грошової 
оцінки цієї земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю «Перший український 
експертний центр» для експлуатації 

та обслуговування адміністративної будівлі 
на вул. Максима Берлінського, 15 

у Шевченківському районі м. Києва (справа № Є"1226)
Рішення Київської міської ради № 396/396 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 9, 123, 124, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де"
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши заяву
(клопотання) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян"
ки та заяву (клопотання) про продаж земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó, òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðò-

íèé öåíòð» íà âóë. Ìàêñèìà Áåðë³íñüêîãî, 15 ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,13 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê (ç ïðàâîì âè-

êóïó) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³-

í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ (Ê-22749).

2. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 0,13 ãà, ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó òîâà-

ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïåðøèé

óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð» äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà

âóë. Ìàêñèìà Áåðë³íñüêîãî, 15 ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ê-22443).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення та внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки від 05.08.2008 № 75"6"00413, 

укладеного між Київською міською радою та приватним 
підприємством «ІРИС» для будівництва, експлуатації 

та обслуговування торговельного комплексу 
громадського харчування на вул. Великій Кільцевій, 19 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 454/454 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист"звернення приватно"
го підприємства «ІРИС» від 04.07.2013 № КОП"0041, Київська міська рада

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

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 05.08.2008 ¹ 75-6-00413

ïëîùåþ 0,2000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:242:0045), óêëàäåíèé ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì ï³äïðè-

ºìñòâîì «²ÐÈÑ» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî êîìïëåê-

ñó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà âóë. Âåëèê³é

Ê³ëüöåâ³é, 19 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó

ì³ñòà Êèºâà â³ä 13.06.2008 ¹ 35/292 (ñïðàâà

¹ À-20794).

2. Âíåñòè çì³íè äî ï³äïóíêòó 2.1 ïóíêòó 2 äî-

ãîâîðó, âèêëþ÷èâøè ñëîâî «áóä³âíèöòâà».

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

ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 05.08.2008 ¹ 75-6-00413, ï³ä-

ëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çà-

êîíîäàâñòâà.

4. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «²ÐÈÑ» ó ì³ñÿ÷-

íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ

óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 05.08.2008

¹ 75-6-00413.

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 поновлення фізичній особі — підприємцю 
Букіну Євгенію Нарімановичу, товариству з додатковою 

відповідальністю «Агентство Союздрук», 
малому приватному підприємству «МРІЯ» договору 

оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування торговельного комплексу 

на вул. Марини Раскової, 1"а (літера А) 
у Дніпровському районі м. Києва 

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 457/457 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист"звернення фізичної осо"
би — підприємця Букіна Євгенія Нарімановича, товариства з додатковою відповідальністю «Агентство Союз"
друк», малого приватного підприємства «МРІЯ» від 07.11.2013 № 57, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 04.03.2002 ¹ 66-6-00038

ïëîùåþ 0,0131 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:217:0034) äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî

ðÿäó á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Ë³âîáåðåæíà», óêëàäå-

íèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ñóá’ºêòîì

ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷íîþ îñî-

áîþ Áóê³íèì ªâãåí³ºì Íàð³ìàíîâè÷åì íà ï³ä-

ñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.10.2001

¹ 41/1475 «Ïðî íàäàííÿ òà âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê» (ñïðàâà À-19857).

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

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

ëÿíêè â³ä 04.03.2002 ¹ 66-6-00038, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 04.03.2002 ¹ 66-6-00038, à ñàìå:

— íàçâó äðóãî¿ ñòîðîíè â äîãîâîð³ âèêëàñòè

â òàê³é ðåäàêö³¿: «ô³çè÷íà îñîáà — ï³äïðèºìåöü

Áóê³í ªâãåí³é Íàð³ìàíîâè÷, òîâàðèñòâî ç äî-

äàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àãåíòñòâî Ñîþç-

äðóê», ìàëå ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «ÌÐ²ß»;

— ó ïóíêò³ 1 äîãîâîðó ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 1-à (Ë²ÒÅÐÀ À) ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»;

— ó ïóíêò³ 1 äîãîâîðó ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëü-

íîãî êîìïëåêñó».

4. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Áóê³íó ªâãå-

í³þ Íàð³ìàíîâè÷ó, òîâàðèñòâó ç äîäàòêîâîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «Àãåíòñòâî Ñîþçäðóê», ìàëîìó

ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÌÐ²ß»:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 04.03.2002

¹ 66-6-00038.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Книженко Людмилі Іванівні 
на вул. Березневій, 38"а у Дарницькому районі 

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

Рішення Київської міської ради № 217/217 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Книженко Людмилі Іванівні на вул. Березневій, 38"а у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Êíèæåíêî Ëþäìèë³ ²âàí³âí³ íà âóë.

Áåðåçíåâ³é, 38-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20701).

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 
Кіму Дмитру Сергійовичу 

на вул. 118"й Садовій, діл. 14 у Дарницькому районі 
м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 223/223 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянину Кіму Дмитру Сергійовичу на вул. 118"й Садовій, діл. 14 у Дарницькому районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ê³ìó Äìèòðó Ñåðã³éîâè÷ó íà âóë.

118-é Ñàäîâ³é, ä³ë. 14 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåí-

íÿ ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22126).

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 Павловському Анатолію Сергійовичу 

на вул. Дружній, 45 у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 225/225 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Павловському Анатолію Сергійовичу на вул. Дружній, 45 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

ãðîìàäÿíèíó Ïàâëîâñüêîìó Àíàòîë³þ Ñåðã³éî-

âè÷ó íà âóë. Äðóæí³é, 45 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-22110).

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 Потольчак Ользі Володимирівні 
на вул. Мостовій, 70"б у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 222/222 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки громадянці Потольчак Ользі Володимирівні на вул. Мостовій, 70"б у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ïîòîëü÷àê Îëüç³ Âîëîäèìèð³âí³ íà

âóë. Ìîñòîâ³é, 70-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

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

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22213).

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 в оренду 
нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної 
громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 390/390 від 20 листопада 2014 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 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при"
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви"
вчення попиту на кожен об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 29 липня 2014 року № 5, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíèì ïðåòåíäåíòàì íà ïðàâî

îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

ö³¿) óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâî-

ðè 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 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 передачу 
приватному акціонерному товариству 

«Науково�виробничий комплекс «Курс» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

адміністративно�виробничої будівлі на вул. Бориспільській, 9
(літера 8 (цифра) у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 265/265 від 23 вересня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé êîì-

ïëåêñ «Êóðñ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷î¿ áóä³âë³ íà âóë.

Áîðèñï³ëüñüê³é, 9 (ë³òåðà 8 (öèôðà) ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåì-

ë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãå-

òèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ

¹ 01016-000102880-014 â³ä 24.09.2013, ñïðà-

âà Ä-5770).

2. Ïåðåäàòè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Íà-

óêîâî-âèðîáíè÷èé êîìïëåêñ «Êóðñ», çà óìîâè

âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðî-

êîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,4629 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:63:275:0004) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷î¿

áóä³âë³ íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 9 (ë³òåðà 8 (öèô-

ðà) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Íà-

óêîâî-âèðîáíè÷èé êîìïëåêñ «Êóðñ»:

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. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

05.07.2013 ¹ 11468/0/12/19-13, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

16.07.2013 ¹ 3004.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³øåí-

íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-

äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 10.09.68 ¹ 1519 «Ïðî

äîäàòêîâèé â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêî-

ìó ðàä³îçàâîäó â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³».

5. 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.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання 
земельної ділянки Київському міському 

психоневрологічному диспансеру № 4 для обслуговування 
будинків диспансеру на вул. Магістральній, 25/2 

у Шевченківському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 297/297 від 9 жовтня 2014 року
Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо

відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-

ìó ïñèõîíåâðîëîã³÷íîìó äèñïàíñåðó ¹ 4 äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â äèñïàíñåðó íà âóë.

Ìàã³ñòðàëüí³é, 25/2 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ä-2281, çàÿâà

ÄÖ â³ä 17.12.2013 ¹ 01013-000115230-014).

2. Íàäàòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ïñèõîíåâðî-

ëîã³÷íîìó äèñïàíñåðó ¹ 4, çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2976 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:026:0075) äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â äèñïàíñåðó íà âóë.

Ìàã³ñòðàëüí³é, 25/2 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ïñèõîíåâðîëîã³÷íî-

ìó äèñïàíñåðó ¹ 4:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-

íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

03.12.2012 ¹ 05-08/7695, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 03.12.2012

¹ 6593, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â â³ä 05.12.2012 ¹ 05-9415, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæêîìçåìó ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä

04.12.2012 ¹ 979.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïî-

ñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ó

ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

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

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва автотранспортного комплексу 

на вул. Пухівській, 4
Рішення Київської міської ради № 293/293 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,
пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самовряду�
вання в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 480/9968 «Про майнові пи�
тання, пов’язані з будівництвом автобусного парку на житловому масиві «Троєщина», Інвестиційного дого�
вору від 05 червня 2014 року № 050�13/і/136, укладеного між Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), враховуючи звернення
товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (лист від 04 серпня 2014 року № 982/33) та протокол
№ 04/08/14 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» від 04 серп�
ня 2014 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà àâ-

òîòðàíñïîðòíèé êîìïëåêñ íà âóë. Ïóõ³âñüê³é, 4

òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åï³-

öåíòð Ê» çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-

íÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âïàñ-

òðàíñ» ìàéíî, çàçíà÷åíå â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåí-

íÿ.

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
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Перелік
майна автотранспортного комплексу на вул. Пухівській, 4, що приймається

до комунальної власності територіальної громади м. Києва 
та закріплюється на праві господарського відання 
за комунальним підприємством «Київпастранс»

№
п/п

Найменування об'єктів, їх технічні та кількісні показники Первісна
балансова
вартість 
(без ПДВ)

Балансова
вартість
станом на
01.09.2014

1 Автотранспортний комплекс з об'єктами обслуговування, в т. ч.: 59100662,00 77501105,00

Адміністративні та виробничі приміщення:

2 Виробничий корпус № 2, літера "Г", площею 2092,4 м кв. 5540957,59 8054110,00

3 Адміністративно+виробничий корпус, літера "В", площею 1858,2 м кв. 3528326,48 9711375,00

4 Виробничий корпус № 1, літера "Л", площею 2983,0 м кв. 13620649,20 12789072,00

5 Виробничий корпус № 3, літера "М", площею 2038,7 м кв. 4419662,07 9066955,00

6 Контрольно+пропускний пункт, літера "Н", площею 63,0 м кв. 1134846,76 432894,00

7 Операторська АЗС, літера "О", площею 24,3 м кв. 149053,56 161000,00

Допоміжні споруди:

8 Під'їзні дороги (ремонт а/б покриття) 634612,03 795774,00

9 Стоянка для автобусів, асфальтове покриття 19659759,62 24652450,00

10 Очисні споруди дощові, в кількості 2 шт. 634612,03 672900,00

11 Насосна станція з резервуаром 121379,92 142994,00

12 Відкритий склад кисневих балонів 48934,13 61361,00

13 ТП № 6680, трансформатори + 2 х 1000 кВ 442186,58 433722,00

14 Дизельелектростанція 191524,27 240163,00

15 Каналізаційна насосна станція (КНС) 312031,68 391273,00

16 Огорожа залізобетонна, 892 м п. 108742,59 136358,00

Інженерні мережі:

17 Мережі водопроводу, у т. ч.: 88596,84 108806,00

17.1 Трубопровід ПЕ діаметром 150 мм 124 м п.

17.2 Трубопровід ПЕ діаметром 50 мм 256 м п.

17.3 Існуючі колодязі з реконструкцією + 4 шт.

18 Господарсько+побутова каналізація, в т. ч.: 111636,41 137100,00

18.1 Трубопровід ПЕ діаметром 63 мм 44 м п.

18.2 Трубопровід ПЕ діаметром 90 мм 580 м п.

18.3 Жироуловлювач, К+1, 1 шт.

18.4 Колодязі д = 1 м + 5 шт.

19 Зовнішнє освітлення території автотранспортного комплексу, у т. ч.: 367931,58 461370,00

19.1 Шафа керування зовнішнім освітленням (тип + І+710М(100А)+3/2) + 1 шт.

19.2 Опора зовнішнього освітлення металева оцинкована, h = 12 м + 14 комплектів

19.3 Оголовок металевий оцинкований на 4 світильники + 8 комплектів

19.4 Оголовок металевий оцинкований на 2 світильники + 6 комплектів

19.5 Світильник ЖКУ 08+250+103 в комплекті з лампою ДНаТ+250 + 44 шт.

19.6 Прожектор в комплекті з лампою ДНаТ+250 + 18 шт.

19.7 Кабель ВВГнг+5 х 6 мм в поліамідній трубі D = 34 мм довжиною 350 м п.

19.8 Кабель ВВГнг+5 х 6 мм в трубі ПНД/ПВД D = 63/51 мм довжиною 660 м п.

19.9 Кабель ВВГнг+3 х 2,5 мм в середині опор освітлення + 620 м п.

20 Зовнішні електричні мережі освітлення, в т. ч.: 261488,00 327894,00

20.1 Шафа И+710(100)+3/2 с/с и с БУ + 1 шт.

20.2 Опора освітлювальна 8 м металева оц. + 18 шт.

20.3 Опора освітлювальна 10 м металева оц. + 4 шт.

20.4 Світильник ЖКУ 150 + 4 шт.

20.5 Світильник ЖКУ 100 + 18 шт.

21 Телефонна каналізація та оптоволоконні слабострумові мережі, у т. ч.: 919552,23 1141190,00

21.1 Телефонний кабель ТППеп+30 х 2 х 0,64 в трубі ПЕВ D = 63 довжиною 12 м п.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
2 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹118(4888)

8

21.2 Оптичний кабель ОКТБг+8Е1+2700 в трубі ПЕВ D = 63 довжиною 12 м п.

21.3 СКС (структурована кабельна система із Автоматичною телефонною
станцією)

21.4 Зовнішні мережі. Волоконно+оптична лінія зв'язку від ДМ (Керченська
площа) до тягової підстанції 74 та від тягової підстанції 74 до об'єкта на вул.
Пухівській, 4, Деснянський район, м. Київ

22 Зовнішні мережі зливової каналізації, в т. ч.: 988823,70 1227157,00

22.1 Трубопровід ПЕ д = 90 мм + 1415,5 м п.

22.2 Колодязь д = 1,5 м + 1 шт.

23 Внутрімайданчикові мережі зливової каналізації, в т. ч.: 1233015,73 1530206,00

23.1 Трубопровід ПЕ д = 63 мм + 425 м п.

23.2 Трубопровід ПВХ д = 200 мм + 274 м п.

23.3 Трубопровід ПВХ д = 300 мм + 291,5 м п.

23.4 Трубопровід ПВХ д = 400 мм + 215,5 м п.

23.5 Трубопровід ПВХ д = 500 мм + 408 м п.

23.6 Трубопровід ПВХ д = 600 мм + 101 м п.

23.7 Трубопровід ПВХ д = 800 мм + 157,95 м п.

23.8 Зливоприймачі + 17 шт.

23.9 Колодязь д = 1 м + 30 шт.

23.10 Колодязь д = 1,5 м + 29 шт.

23.11 Колодязь д = 2 м + 6 шт.

24 Свердловина глибиною 70 м 133597,00 155591,00

Обладнання, в т. ч.:

25 АЗС (модульна тип В) 474749,88 532195,00

26 Підіймач колонний (к+т 6 колон по 5,5 т) (2 шт.) 426007,40 447393,00

27 Гідравлічна траверса з ручним приводом, 14,5 т (2 шт.) 60753,00 63803,00

28 Домкрат пневмогідравлічний YAK 215N, 40/20 т (4 шт.) 70555,67 72291,00

29 Верстат свердлильний настільний JDP+15T 380B, 210 + 2580 об/хв. (3 шт.) 17580,82 17581,00

30 Канавний підйомник Р+РН 14/450 (3 шт.) 133485,00 140186,00

31 Ворота секційні 4500 х 4500 мм пофарб. 7035 (16 шт.) 383373,92 407143,00

32 Ворота секційні 4500 х 4500 мм з калиткою пофарб. 7035 (9 шт.) 286959,48 304751,00

33 Ворота протипожежні 2400 х 2500 мм з ЕІ 60 двопільні, колір 9010 (7 шт.) 75819,17 80520,00

34 Двері металеві 750 х 2050 мм з (замок, ручка, пофарб. рал 9010) (1 шт.) 2441,66 2737,00

35 Двері металеві 850 х 2050 мм з (замок, ручка, пофарб. рал 9010) (2 шт.) 4883,34 5186,00

36 Ворота протипожежні 3600 х 3000 ЕІ 60 двопільні, пофарб. RAL5002 (1 шт.) 12900,00 13700,00

37 Двері протипожежні 980 х 2100 права с покр. RAL9010 (3 шт.) 8550,00 9080,00

38 Двері протипожежні 880 х 2100 права с покр. RAL9010 (1 шт.) 2850,00 3027,00

39 Двері протипожежні 880 х 2100 ліва с покр. RAL9010 (1 шт.) 2850,00 3027,00

40 Двері протипожежні 1200 х 2100 права с покр. RAL5002 (3 шт.) 8550,00 9080,00

41 Випрямляч зварювальний інверторний "Патон" ВДИ+L+315DC MMA (1 шт.) 10874,28 10874,00

42 Напівавтомат зварювальний інверторний ПСИ+L+250 DC MIG/MAG (1 шт.) 13702,50 13703,00

43 Електричні стенди для перевірки генераторів і стартерів BANCPROVA "D"
TRUCK (1 шт.)

158491,67 166448,00

44 Барабан сушильний Electrolux EDC2086PDW (2 шт.) 7682,00 6837,00

45 Машина пральна Electrolux EWF1408WDL (2 шт.) 16623,10 16623,00

46 Шторка ПВХ+4,0 х 6,0 м з кріпленням (сіра) (3 шт.) 8095,00 8095,00

47 Щити пожежні в комплекті (4 шт.) 5314,80 5315,00

48 Прес гідравлічний 50 т (2 шт.) 30097,28 30097,00

49 Євроконтейнер для ТПВ об'ємом 1,1 м куб. оцинкований (3 шт.) 9250,02 9250,00

50 Вогнегасник ВП+5 (30 шт.) 6500,10 6500,00

51 Вогнегасник ВВК+3,5 (10 шт.) 3583,40 3583,00

52 Вогнегасник ВП+100 пересувна установка (2 шт.) 8583,34 8583,00

53 Щити пожежні в комплекті (9 шт.) 22351,27 22351,00

54 Крісло поворотне ORMAN (14 шт.) 9765,56 8691,00

55 Стілець на рамі ISO Black (235 шт.) 20821,00 20821,00

56 Стелажі (60 шт.) 9205,94 9829,00

57 Двері металеві протипожежні двостулкові глухі ПДМ 60+2 (2 шт.) 8527,04 7674,00

58 Двері металеві протипожежні двостулкові глухі ПДМ 60+2 (1 шт.) 4439,60 3996,00

59 Комп'ютер МОЕП РИМ2000: Core i3+2120 3.3 GHz; H61, DVI, D+Sub в комплекті
(1 шт.)

5330,75 5473,00

60 Вішак CactusBlack (43 шт.) 9384,75 9385,00

61 Ліжко (90 шт.) 30900,00 35254,00

62 Матрац для ліжка (90 шт.) 22500,00 22500,00

63 Приставний столик Д1,06,08 (14 шт.) 1446,67 2030,00

64 Стіл двотумбовий А1+01+16 (29 шт.) 16771,67 18115,00

65 Стіл комп'ютерний (14 шт.) 7443,33 8110,00

66 Стіл кухонний простий (30 шт.) 5200,00 5200,00

67 Стіл однотумбовий А1+11+14 (31 шт.) 12090,00 13757,00

68 Стілець (90 шт.) 4875,00 5042,00

69 Тумба для оргтехніки (10 шт.) 2583,33 3000,00

70 Тумба офісна (30 шт.) 8250,00 9083,00

71 Тумба помічник (14 шт.) 4993,33 5827,00

72 Тумба поруч з ліжком (90 шт.) 12375,00 14042,00

73 Шафа для документів закрита (36 шт.) 20520,00 23020,00

74 Шафа для одягу з антресоллю (70 шт.) 46666,67 50833,00

75 Шафа для одягу ШОМ+300/2 (80 шт.) 56440,00 50796,00

76 Гідрант пожеж. h = 1,5 м (1 шт.) 1378,72 1379,00

77 АТС (автоматизована телефонна станція) (1 ком+кт) 175199,17 179859,00

78 Верстат точильно+шліфувальний ЗК634 (2 шт.) 54600,00 54600,00 

79 Установка компресорна СБ4/С+50.LB40(РМ+3127.00) (2 шт.) 9666,67 10152,00

80 Джерело безперебійного живлення Mega Vision (MEV) 3000 ERT LT (1 шт.) 5729,17 5882,00

81 Батарея акумуляторна SP 12+55 SUNLIGHT (8 шт.) 8761,04 8994,00

82 Тривожна кнопка (1 ком+кт) 15763,53 16183,00

83 Установка компресорна СБ4/Ф+500.LT100/16 (1 шт.) 15508,33 16287,00

84 Лавка 2435,00 2435,00

85 Стелажі (403 шт.) 53467,44 53467,00

86 Електрокотел ЕКО2 60/6 (2 шт.) 8830,00 8124,00

87 Тепловентилятор PROTON EL15DEL з щитом управління (15 шт.) 174537,50 189478,00

88 Тепловентилятор PROTON EL15DEL(I) з щитом управління (3 шт.) 39900,00 43315,00

89 Economizer DNS 500/4 (5500 м куб./год.) (12 шт.) 46640,00 50632,00

90 Конвектор ЭВУТ 2,0/220+2+Д Qт = 2,0 кВт (44 шт.) 17674,80 19188,00

91 Конвектор ЭВУТ 3,0/220+2+Д Qт = 3,0 кВт (18 шт.) 8713,80 9460,00

92 Насос FHE 65+160/150/P (2 шт.) 42295,00 42295,00

93 Вентиляційний пристрій системи природного димо+тепловидалення SVS 1 * 2
(13 шт.)

69875,00 75856,00

94 Прилад для діагностики "Мерседес Стар 3" 8000,00 8000,00

95 Світлофорний об'єкт, в т. ч.: 351113,84 331451,00

95.1 Колонка H = 4,5 м (1 шт.)

95.2 Колонка H = 5,5 м (1 шт.)

95.3 Кронштейн транспортного світлофора L = 3000 мм (1 шт.)

95.4 Світлофор транспортний Т1.2 (1 шт.)

95.5 Світлофор транспортний Т1.3 (4 шт.)

95.6 Світлофор пішохідний П1.1 з ТВЧ (4 шт.)

95.7 Контролер РЕ2012.04 (1 шт.)

95.8 Лічильник електроенергії (1 шт.)

95.9 Стійка оцинкована (3,5 м) (d = 57 мм) (10 шт.)

95.10 Стійка оцинкована (2,5 м) (d = 57 мм) (4 шт.)

95.11 Дорожній знак круглий d = 700 мм (1 шт.)

95.12 Дорожній знак трикутний H = 900 мм (3 шт.)

95.13 Дорожній знак 700 х 700 мм (22 шт.)

95.14 Дорожній знак 500 х 2250 мм (2 шт.)

95.15 Дорожній знак 2.2 (STOP) (2 шт.)

96 Мийка:

96.1 Арка в/т в комплекті з ABT HD (1 шт.) 104375,00 110846,00

96.2 Пінна арка (1 шт.) 26583,33 28231,00

96.3 Комплект відбійників (1 шт.) 12833,33 13629,00

96.4 Система оборотного водопостачання (1 шт.) 98666,67 104784,00

96.5 Автом. чотирищіткова мийка MAXI WASH (1 шт.) 490875,00 521309,00

96.6 Апарат високого тиску KARCHER HD 5/15 C (2 шт.) 11331,92 11117,00

Всього: 59100662,00 77501105,00

Заступник міського голови � секретар Київради О. Резніков

Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ОФІСНИЙ ЦЕНТР «ПОЗНЯКИ» земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

адміністративної будівлі на вул. Драгоманова, 31�з 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 300/300 від 9 жовтня 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç

ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÎÔ²Ñ-

ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ «ÏÎÇÍßÊÈ» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿

áóä³âë³ íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 31-ç ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåì-

ë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ

¹ 01006-000108664-014 â³ä 31.10.2013, ñïðà-

âà Ä-6866).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÎÔ²ÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ «ÏÎ-

ÇÍßÊÈ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,3025 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:90:003:0045) äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 31-ç ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÎÔ²ÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ «ÏÎÇÍßÊÈ»:

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¿) âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâ-

ñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

07.05.2013 ¹ 6903/0/12/19-13, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 17.06.2013

¹ 2093.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
2 ëèñòîïàäà 2016 ð.
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Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«ПАНТЕОН» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування станції технічного обслуговування 
автомобілів на вул. Новокостянтинівській, 2�а в Оболонському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 301/301 від 9 жовтня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÏÀÍÒÅÎÍ», çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåí-

äó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1103

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:78:143:0010)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñòàíö³¿ òåõ-

í³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â íà âóë. Íî-

âîêîñòÿíòèí³âñüê³é, 2-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç

ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð

êóï³âë³-ïðîäàæó íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ â³ä

07.12.2011 ¹ 2962) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåì-

ë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

¹ À-20021, çàÿâà ÄÖ ¹ 030-000116020-014

â³ä 20.12.2013).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÏÀÍÒÅÎÍ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâ-

ñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.02.2007 ¹ 94/755

«Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÑÒÎ¯Ê-ÀÂÒÎ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñòàíö³¿ òåõ-

í³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â íà âóë. Íî-

âîêîñòÿíòèí³âñüê³é, 2-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà».

4. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.07.2007 ¹ 78-6-

00453 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òîâà-

ðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÀÍ-

ÒÅÎÍ» (ëèñò-çâåðíåííÿ òîâàðèñòâà ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒÎ¯Ê-ÀÂÒÎ» â³ä 13.03.2012

¹ 22).

5. 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.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному 
товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» 

для організації будівельних робіт з подальшим благоустроєм 
та озелененням земельної ділянки на вул. Миколи Кравченка, 12

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 303/303 від 12 листопада 2014 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³î-

íåðíîìó òîâàðèñòâó «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè-

¿âì³ñüêáóä» äëÿ îðãàí³çàö³¿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç

ïîäàëüøèì áëàãîóñòðîºì òà îçåëåíåííÿì çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìèêîëè Êðàâ÷åíêà, 12

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, çàÿâà ÄÖ â³ä 22.10.2013 ¹ 01005-000107287-

014, ñïðàâà Ä-6808).

2. Ïåðåäàòè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

ðèñòâó «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä», çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-

ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 2 ðîêè çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,3149 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:147:0005) äëÿ îðãàí³çàö³¿ áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò ç ïîäàëüøèì áëàãîóñòðîºì òà îçå-

ëåíåííÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ìèêîëè Êðàâ-

÷åíêà, 12 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç

çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é).

3. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Õîë-

äèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä»:

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¿) âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâ-

ñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè.

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 ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВХІМПОСТАЧ» земельної ділянки для будівництва, 

обслуговування та експлуатації об’єкта інженерно�транспортної
інфраструктури та дорожнього господарства (транспортна 

розв’язка під’їзних шляхів до громадсько�торговельного центру
із енергетичною системою споруд освітлення, очисних споруд 

та декоративним озелененням території загального 
користування) на просп. Московському (затока Волковата) 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 304/304 від 12 листопада 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 123, 124, пункту 2 статті 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь�
ної власності» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊ-

Ö²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÕ²ÌÏÎÑÒÀ×»

äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ îá’ºêòà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè òà äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà (òðàíñïîðò-

íà ðîçâ’ÿçêà ï³ä’¿çíèõ øëÿõ³â äî ãðîìàäñüêî-

òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ³ç åíåðãåòè÷íîþ ñèñòåìîþ

ñïîðóä îñâ³òëåííÿ, î÷èñíèõ ñïîðóä òà äåêîðà-

òèâíèì îçåëåíåííÿì òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñ-

òóâàííÿ) íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó (çàòîêà Âîë-

êîâàòà) â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîð-

òó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, ñïðàâà Ä-6878, çàÿâà ÄÖ ¹ 01005-

000143833-014 â³ä 08.08.2014).

2. Ïåðåäàòè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ

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

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðî-

êîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 1,3673 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:192:0058) äëÿ áóä³âíèöòâà, îá-

ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà ³íæåíåð-

íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà äîðîæíüî-

ãî ãîñïîäàðñòâà (òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà ï³ä’¿ç-

íèõ øëÿõ³â äî ãðîìàäñüêî-òîðãîâåëüíîãî öåí-

òðó ³ç åíåðãåòè÷íîþ ñèñòåìîþ ñïîðóä îñâ³ò-

ëåííÿ, î÷èñíèõ ñïîðóä òà äåêîðàòèâíèì îçå-

ëåíåííÿì òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ) íà

ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó (çàòîêà Âîëêîâàòà) â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà.

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 âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

16.09.2013 ¹ 16497/0/12/19-13, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

29.08.2014 ¹ 19-26-0.3-4626/2-14.

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.

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «РВС» на вул. Героїв Дніпра, 2�а 

в Оболонському районі м. Києва для реконструкції 
з розширенням нежитлової будівлі під торговельно�

адміністративну будівлю та її подальших експлуатації 
і обслуговування з благоустроєм території

Рішення Київської міської ради № 326/326 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «РВС» на вул. Героїв Дніпра, 2�а в Оболонсько�
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124, 141 Земельного кодексу України,
статтями 31, 32 Закону України «Про оренду землі», Законом України «Про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части�
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÐÂÑ»

íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 2-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,42 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â äîâãîñòðîêî-

âó îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç ðîç-

øèðåííÿì íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä òîðãîâåëüíî-

àäì³í³ñòðàòèâíó áóä³âëþ òà ¿¿ ïîäàëüøèõ åêñ-

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

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

òóðè â³ä 10.09.2012 ¹ 11927/0/01/19-12, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 12.06.2013 ¹ 2011, Ì³í³ñòåðñòâà êóëü-

òóðè Óêðà¿íè â³ä 10.09.2013 ¹ 2881/10/61-13,

Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ìåòðî-

ïîë³òåí» â³ä 30.07.2013 ¹ 604-ÍÃ.

3.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-

í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³ä-

íî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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ïëóàòàö³¿ é îáñëóãîâóâàííÿ ç áëàãîóñòðîºì òå-

ðèòîð³¿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (¹ Ê-21877).

2. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.11.2003 ¹ 78-6-

00130 ïëîùåþ 0,0654 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:046:0063) íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ï-

ðà, 2 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, óêëàäå-

íèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ñóá’ºêòîì

ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ï³äïðèºìöåì) Ìåí-

æåãîþ Îëåêñàíäðîì Â³êòîðîâè÷åì íà ï³äñòàâ³

ïóíêòó 26 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

29.05.2003 ¹ 486-2/646 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åí-

íÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ çåìëåþ» (ëèñò-çãîäà â³ä 30.05.2013

¹ 206).

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ïóíêò

26 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.05.2003

¹ 486-2/646 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ çåìëåþ».

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

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 визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) 

на земельних торгах
Рішення Київської міської ради № 395/395 від 20 листопада 2014 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» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíà÷èòè ïåðåë³ê çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, äëÿ

îïðàöþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ (àáî ïðà-

âà îðåíäè íà íèõ) íà çåìåëüíèõ òîðãàõ çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ñïðàâà ¹ ª-1191).

2. Íàäàòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë:

2.1. Íà îïðàöþâàííÿ âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ð³øåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ìîæóòü

áóòè âèñòàâëåí³ íà çåìåëüí³ òîðãè.

2.2. Íà ðîçðîáëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëå-

óñòðîþ òà ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ï³äãî-

òîâêè âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê äî ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ.

3. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

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

ãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äãîòîâêîþ

òà ïðîâåäåííÿì çåìåëüíèõ òîðã³â ç ïðîäàæó çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê (àáî ïðàâà îðåíäè íà íèõ), âè-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî

äî Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

ïîãîäæåíí³ ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-

äåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çàáåçïå÷èòè íàäàí-

íÿ Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ì³ñòîáóä³âíèõ

óìîâ ³ îáìåæåíü ùîäî çàáóäîâè çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про поділ та об’єднання земельних ділянок, що перебувають 
в оренді товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРТОН»
на вул. Саперно�Слобідській у Голосіївському районі м. Києва,

передачу земельних ділянок товариству з обмеженою 
відповідальністю «ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА» для експлуатації 

та обслуговування торговельного центру з вбудованим 
паркінгом на вул. Саперно�Слобідській, 26 у Голосіївському

районі м. Києва та товариству з обмеженою відповідальністю
«ФОРТОН» для експлуатації та обслуговування житлового 

будинку на вул. Саперно�Слобідській, 24 у Голосіївському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 507/507 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 9, 791, 93, 120, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про

оренду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», пункту 3 прикінцевих та перехідних положень
Закону України від 06.09.2012 № 5245�VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши технічну документацію із земле�
устрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та технічну документацію із землеустрою щодо вста�
новлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи розпорядження Голосіївської район�
ної в місті Києві державної адміністрації від 07.04.2014 № 162 «Про присвоєння поштової адреси житловому
будинку (III черга будівництва) комплексу будівель житлового, торговельного та офісного призначення з пар�
кінгом за адресою: вул. Саперно�Слобідська, 24», наказ Департаменту містобудування та архітектури вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.12.2013 № 642 «Про
присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна» та заяву (згоду) товариства з обмеженою відпові�
дальністю «ФОРТОН» від 23.07.2014 № 1344, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè ïîä³ë òà îá’ºäíàííÿ çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ïëîùåþ 3,2000 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:82:083:0042) íà âóë.

Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà òà ïëîùåþ 0,3825 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:82:083:0046) íà âóë. Ñàïåð-

íî-Ñëîá³äñüê³é, 93 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà, ùî ïåðåáóâàþòü â îðåíä³ òîâàðèñòâà

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÔÎÐÒÎÍ», äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

êîìïëåêñó áóä³âåëü æèòëîâîãî, òîðãîâåëüíîãî,

ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ³ îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ

ç ïàðê³íãîì íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â îðåíäè çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàðåºñòðîâàíèõ â êíèç³ çàïè-

ñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåì-

ë³ â³ä 16.12.2004 çà ¹ 79-6-00265 (³ç çì³íàìè

çã³äíî ç äîãîâîðîì ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà âíåñåííÿ çì³í ³ äî-

ïîâíåíü äî íüîãî, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïè-

ñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåì-

ë³ â³ä 23.11.2012 çà ¹ 79-6-00877) òà â³ä

29.10.2007 çà ¹ 79-6-00548, íà ñôîðìîâàí³ â

ìåæàõ êàòåãîð³¿ çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè:

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3,3425 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:083:0073) — äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ç âáó-

äîâàíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³ä-

ñüê³é, 26 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà;

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2400 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:083:0071) — äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë.

Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, 24 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (ñïðàâà À-21257).

2. Ïðèïèíèòè äîãîâîðè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê, óêëàäåí³ ì³æ òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÔÎÐÒÎÍ» ³ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ ðàäîþ, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ â êíèç³ çàïèñ³â

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåìë³

â³ä 16.12.2004 çà ¹ 79-6-00265 (³ç çì³íàìè çã³ä-

íî ç äîãîâîðîì ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâ-

íåíü äî íüîãî, çàðåºñòðîâàíèì ó êíèç³ çàïèñ³â

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåìë³

â³ä 23.11.2012 çà ¹ 79-6-00877) òà â³ä 29.10.2007

çà ¹ 79-6-00548, ó çâ’ÿçêó ³ç íàáóòòÿì òîâàðè-

ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ËÅÐÓÀ

ÌÅÐËÅÍ ÓÊÐÀ¯ÍÀ» ïðàâà âëàñíîñò³ íà òîðãî-

âåëüíèé öåíòð ç âáóäîâàíèì ïàðê³íãîì.

3. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ËÅÐÓÀ ÌÅÐËÅÍ ÓÊÐÀ¯ÍÀ», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðî-

ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3,3425 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:82:083:0073) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî

öåíòðó ç âáóäîâàíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ñàïåð-

íî-Ñëîá³äñüê³é, 26 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ³ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³

íà òîðãîâåëüíèé öåíòð ç âáóäîâàíèì ïàðê³í-

ãîì (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 10.01.2014

¹ 15925848 òà âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå-

÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ

ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä 10.01.2014 ¹ 15926149)

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-21213, çàÿâà ÄÖ

¹ 01104-000148267-014 â³ä 22.09.2014).

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÔÎÐÒÎÍ», çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,2400 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:083:0071) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ñà-

ïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, 24 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-21227, çàÿâà ÄÖ

¹ 030-000148271-014 â³ä 22.09.2014).

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ËÅÐÓÀ ÌÅÐËÅÍ ÓÊÐÀ¯ÍÀ» òà òîâàðèñòâó ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÔÎÐÒÎÍ»:

5.1. 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 äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

5.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

5.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³-

øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

6. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü,

ïóíêò 87 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

15.07.2004 ¹ 419/1829 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó-

÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ», ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 26.04.2007 ¹ 500/1161 «Ïðî ïåðå-

äà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÔîðÒîí» äëÿ áóä³âíèöòâà

êîìïëåêñó áóä³âåëü æèòëîâîãî òà ñîö³àëüíî-

êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ñàïåðíî-Ñëî-

á³äñüê³é, 93 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 20.11.2014 ¹ 395/395

Перелік земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх 
на земельних торгах

№ п/п Місце розташування
(адреса) земельної
ділянки

Вид права Запропоноване цільове призначення
(функціональне використання)

Орієнтовна
площа
земельної
ділянки, га

Голосіївський район

1 перетин Столичного
шосе та вулиці
Академіка Заболотного
(біля залізниці)

оренда 20 років для будівництва та експлуатації автомиючого
комплексу та станції технічного обслуговування

0,2573

2 вул. Лютнева, 60+г власність для будівництва житлових малоповерхових
будинків

2,1

Дарницький район

3 вул. Драгоманова, 44+б власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування фізкультурно+оздоровчого
центру з об'єктами соціально+побутового
обслуговування населення та паркінгом

0,5741

4 просп. Петра
Григоренка, 1+г

власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування підземно+надземного паркінгу
з об'єктами соціально+побутового
обслуговування населення

0,4345

5 просп. Петра
Григоренка, 3+г

власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування підземно+надземного паркінгу
з об'єктами соціально+побутового
обслуговування населення

0,3439

6 вул. Ревуцького, 15+б власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування паркінгу з благоустроєм
території та влаштуванням дитячого і
спортивного майданчиків

0,6427

Деснянський район

7 вул. Миколи
Закревського, 19+г

власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування об'єкта соціального
призначення, закладу громадського
харчування

0,5866

Дніпровський район

8 вулиця Павла Тичини, 7 власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування закладу громадського
харчування

0,2556

Святошинський район

9 проспект Перемоги, 105 власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування кафе

0,0981

Солом'янський район

10 вулиця Героїв
Севастополя, 23+б

оренда на 5 років для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку з
паркінгом

0,9711

Шевченківський район

11 вул. Стеценка, 9+а власність для будівництва, експлуатації та
обслуговування закладу громадського
харчування

0,1144

Заступник міського голови � секретар Київради О. Резніков
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Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРВОНА КАПЕЛЮШКА» на перетині просп. Червонозоряного
та вул. Деміївської у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 466/466 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до де�

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розгля�
нувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРВОНА КА�
ПЕЛЮШКА» від 01.06.2011 № 23, № 24, від 28.09.2011 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 23.09.2005 ¹ 79-6-00351

ïëîùåþ 0,0460 ãà â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:144:0063),

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «×ÅÐÂÎÍÀ ÊÀÏÅËÞØÊÀ» äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìè-

þ÷îãî êîìïëåêñó íà ïåðåòèí³ ïðîñï. ×åðâîíî-

çîðÿíîãî òà âóë. Äåì³¿âñüêî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 41 ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2002 ¹ 206/366

«Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà

ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ».

2. Ïîíîâèòè íà 1 ð³ê äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 23.09.2005 ¹ 79-6-00352 ïëî-

ùåþ 0,0089 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:79:144:0064), óêëà-

äåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÒÎÂÀ-

ÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «×ÅÐÂÎÍÀ ÊÀÏÅËÞØÊÀ» äëÿ îðãàí³çàö³¿

ï³ä’¿çä³â òà âè¿çä³â íà ïåðåòèí³ ïðîñï. ×åðâîíî-

çîðÿíîãî òà âóë. Äåì³¿âñüêî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 41 ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2002 ¹ 206/366

«Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà

ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ» (ñïðà-

âà ¹ À-19336).

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Новус Україна» на просп. Петра Григоренка,

18 (літ. А) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування торговельно�громадського центру 

з відкритою автостоянкою та об’єктами інженерно�транспортної
інфраструктури

Рішення Київської міської ради № 484/484 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Новус Україна» на просп. Петра Григоренка, 18
(літ. А) у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, враховуючи звернення (згоду) публічного акціо�
нерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 04.07.2013 № 196, керуючись статтями 9, 791,
123, 124 Земельного кодексу України, статтями 50, 56 Закону України «Про землеустрій», 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 òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íî-

âóñ Óêðà¿íà» íà ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 18

(ë³ò. À) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºí-

òîâíîþ ïëîùåþ 0,76 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëü-

íî-ãðîìàäñüêîãî öåíòðó ç â³äêðèòîþ àâòîñòî-

ÿíêîþ òà îá’ºêòàìè ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21901).

2. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿

äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,40 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8 000 000 000:90:146:166) ó 2-ìó ì³êðî-

ðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè Äàðíèöüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ïóá-

ë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Õîëäèíãîâà

êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â

êíèç³ çàïèñ³â ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåì-

ë³ â³ä 12.04.2006 çà ¹ 63-6-00344, ç óðàõóâàí-

íÿì ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

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

Про приватизацію 
громадянину Цегельнику Роману Володимировичу 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у 1�му пров. Івана Франка, 29 у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 448/448 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Öåãåëüíèêó Ðîìà-

íó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8 000 000 000:90:026:0150) ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä ó 1-ìó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 29 ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ Ï-9094).

2. Ãðîìàäÿíèíó Öåãåëüíèêó Ðîìàíó Âîëîäè-

ìèðîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання земельної ділянки Головному управлінню 
Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві 
для будівництва житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями та підземним паркінгом на просп. Перемоги, 109
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 419/419 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 9, 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³øåí-

íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðà-

äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 01.10.79 ¹ 1288/6

«Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³í-

íþ âíóòð³øí³õ ñïðàâ âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè ï³ä

áóä³âíèöòâî ïðèì³ùåííÿ ðàéâ³ää³ëó âíóòð³øí³õ

ñïðàâ Ëåí³íãðàäñüêîãî ðàéîíó» ÿê òàêå, ùî áó-

ëî âèêîíàíå, òà çàðàõóâàòè çåìë³ äî çåìåëü

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ãîëîâíîìó óïðàâ-

ë³ííþ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â

ì³ñò³ Êèºâ³ äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó

ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì

ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 109 ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ä-5101, çàÿâà ÄÖ ¹ 01013-000105349-014

â³ä 10.10.2013).

3. Íàäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Ì³í³ñòåð-

ñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³, çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,4967 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:179:0047) äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-

ëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè

òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Ïåðåìîãè,

109 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-

ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 12.04.2011

¹ 3928/0/18/19-11, Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäó-

âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 20.09.2013

¹ 16883/0/12/09-13, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³ä-

ñòàíö³¿ â³ä 28.04.2011 ¹ 2367, Äåðæàâíîãî

óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-

ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 15.06.2011 ¹ 05-

08/4141, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-

òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 29.06.2011 ¹ 3200 òà Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 19.09.2013 ¹ 3546.

4.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

4.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

5. 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.

6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:179:0047) çà àêòîì ïðèéìàí-

íÿ-ïåðåäà÷³ ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ïåðåäàòè

äî çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

òà â³ä 12.07.2012 ¹ 924/8261 «Ïðî ïîíîâëåí-

íÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÔÎÐÒÎÍ» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü æèòëîâîãî, òîðãîâåëü-

íîãî ³ îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ïàðê³íãîì íà âóë.

Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà».

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, 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.

8. 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

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

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîðàõ îðåíäè çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê â³ä 23.09.2005 ¹ 79-6-00351, ¹ 79-6-

00352, ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî

íîðì çàêîíîäàâñòâà.

4. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «×ÅÐÂÎÍÀ ÊÀÏÅËÞØÊÀ»:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä

ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê â³ä 23.09.2005 ¹ 79-6-00351, ¹ 79-6-

00352;

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04.12.2013

¹ 05704-25516.

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 поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «Три Джей Холдинг» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративної будівлі 

та торговельно!складського комплексу 
на просп. Повітрофлотському, 66 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 456/456 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи клопотання товариства з обмеже!
ною відповідальністю «Три Джей Холдинг» від 18.04.2012 № 201, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.06.2007 ¹ 72-6-00421

ïëîùåþ 0,8862 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ òà òîðãîâåëü-

íî-ñêëàäñüêîãî êîìïëåêñó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:367:0003), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òðè Äæåé Õîëäèíã»

íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

31.10.2006 ¹ 146/203 «Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðè-

ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òðè Äæåé

Õîëäèíã» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ òà âè-

ðîáíè÷î-ñêëàäñüêîãî êîìïëåêñó íà ïðîñï. Ïî-

â³òðîôëîòñüêîìó, 66 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà» (ñïðàâà À-20093).

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

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

ëÿíêè â³ä 02.06.2007 ¹ 72-6-00421, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Òðè Äæåé Õîëäèíã» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè

äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âè-

çíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàò-

êîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.06.2007 ¹ 72-6-00421.

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 приватизацію громадянам Оландаренко Ганні Луківні,
Оландаренку Володимиру Олександровичу 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Ясному, 12 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 434/434 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен!

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Îëàíäàðåíêî Ãàíí³

Ëóê³âí³, Îëàíäàðåíêó Âîëîäèìèðó Îëåêñàíäðî-

âè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0505 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:393:0017) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. ßñíîìó, 12 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà, ç íèõ:

— ãðîìàäÿíö³ Îëàíäàðåíêî Ãàíí³ Ëóê³âí³ —

1/2 â³ä 0,0505 ãà;

— ãðîìàäÿíèíó Îëàíäàðåíêó Âîëîäèìèðó

Îëåêñàíäðîâè÷ó — 1/2 â³ä 0,0505 ãà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà Ï-9048).

2. Ãðîìàäÿíàì Îëàíäàðåíêî Ãàíí³ Ëóê³âí³,

Îëàíäàðåíêó Âîëîäèìèðó Îëåêñàíäðîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåä-

áà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó 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 приватизацію земельної ділянки громадянину 
Валуєву Віктору Миколайовичу для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Криворізькій, 21 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 441/441 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âàëóºâó Â³êòîðó

Ìèêîëàéîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0801 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000:79:214:0023) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Êðèâîð³çüê³é, 21 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9014).

2. Ãðîìàäÿíèíó Âàëóºâó Â³êòîðó Ìèêîëàéîâè-

÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянкам Івановій Раїсі Олександрівні 
та Драпей Лідії Борисівні для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Учбовій, 3 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 437/437 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì ²âàíîâ³é Ðà¿ñ³ Îëåê-

ñàíäð³âí³ òà Äðàïåé Ë³ä³¿ Áîðèñ³âí³ ó ñï³ëüíó

÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,0619 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:167:0003) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ó÷áîâ³é, 3 ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà, ç íèõ:

— ãðîìàäÿíö³ ²âàíîâ³é Ðà¿ñ³ Îëåêñàíäð³âí³ —

3/4 â³ä 0,0619 ãà (äîãîâ³ð â³ä 29.08.74 ¹ 1-159);

— ãðîìàäÿíö³ Äðàïåé Ë³ä³¿ Áîðèñ³âí³ — 1/4

â³ä 0,0619 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùè-

íó çà çàêîíîì â³ä 02.08.72 ¹ 1-24093) (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà Ï-9004).

2. Ãðîìàäÿíêàì ²âàíîâ³é Ðà¿ñ³ Îëåêñàíäð³âí³

òà Äðàïåé Ë³ä³¿ Áîðèñ³âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåä-

áà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó 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 приватизацію земельної ділянки 
громадянину Касьянову Володимиру Яковичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Монтажників, 115 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 439/439 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàñüÿíîâó Âîëî-

äèìèðó ßêîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0783 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:72:139:0007) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Ìîíòàæíèê³â, 115 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà À-20853).

2. Ãðîìàäÿíèíó Êàñüÿíîâó Âîëîäèìèðó ßêî-

âè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Гордієнко Майї Георгіївні для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Паустовського, 36 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 435/435 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãîðä³ºíêî Ìàé¿ Ãå-

îðã³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0800 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:69:191:0018) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ïàóñòîâñüêîãî, 36 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9008).

2. Ãðîìàäÿíö³ Ãîðä³ºíêî Ìàé¿ Ãåîðã³¿âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями

«ЮРОМАШ» договору оренди земельної ділянки 
для реконструкції нежитлової будівлі 

під адміністративну та подальших її експлуатації 
й обслуговування на вул. Будіндустрії, 7 (літера «Ц») 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 452/452 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист!звернення товариства з
обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ЮРОМАШ» від 03.04.2014 № КОП!0169, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 15 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.11.2009 ¹ 79-6-00719

ïëîùåþ 0,5325 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:115:0153), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòè-

ö³ÿìè «ÞÐÎÌÀØ» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëî-

âî¿ áóä³âë³ ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíó òà ïîäàëüøèõ ¿¿

åêñïëóàòàö³¿ é îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Áóä³í-

äóñòð³¿, 7 (ë³òåðà «Ö») ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 18.10.2007 ¹ 1022/3855 «Ïðî ïåðå-

äà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè «ÞÐÎÌÀØ» çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áó-

ä³âë³ ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíó òà ïîäàëüøèõ ¿¿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Áóä³íäóñ-

òð³¿, 7 (ë³òåðà «Ö») ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà» òà â³ä 18.12.2008 ¹ 863/863 «Ïðî

ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè, çà ÿêèìè íå óêëàäåíî äîãîâîð³â îðåí-

äè» (ñïðàâà ¹ À-21077).

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

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

ëÿíêè â³ä 13.11.2009 ¹ 79-6-00719, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè «ÞÐÎÌÀØ»:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.11.2009 ¹ 79-6-00719.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.04.2014

¹ 05704-4199.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-

òåêòóðè.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Кірпенку Володимиру Олександровичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Нижній Вал, 49!а 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 432/432 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно!
сті» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ê³ðïåíêó Âîëîäè-

ìèðó Îëåêñàíäðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0458 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8 000 000 000:85:346:0015) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-

ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Íèæí³é Âàë, 49-à ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9083).

2. Ãðîìàäÿíèíó Ê³ðïåíêó Âîëîäèìèðó Îëåê-

ñàíäðîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Рибальченку Юрію Миколайовичу 

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

господарських будівель і споруд на вул. Охтирській, 4!а
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 431/431 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116, 118,

121 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ðè-

áàëü÷åíêó Þð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îõòèð-

ñüê³é, 4-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-12971).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ðèáàëü÷åíêó Þð³þ

Ìèêîëàéîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0523 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

800000000072:436:0052) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îõòèðñüê³é, 4-à ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ðèáàëü÷åíêó Þð³þ Ìèêîëà-

éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.04.2008

¹ 19-4191, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-

åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä ¹ 314, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 28.11.2012

¹ 05-9349.

3.4 Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî

çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè

òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ òà

çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéîíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-

òè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷å-

íèõ 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 надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Національному 

авіаційному університету на вул. Бориспільській, 5 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації 
та обслуговування комплексу навчальних, спортивних, госпо!

дарських будівель та гуртожитків
Рішення Київської міської ради № 478/478 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки Національному авіаційному університету на вул. Бориспільській, 5 у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикін!
цевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За!
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íà-

ö³îíàëüíîìó àâ³àö³éíîìó óí³âåðñèòåòó íà âóë.

Áîðèñï³ëüñüê³é, 5 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 2,84 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñ-

òóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ êîìïëåêñó íàâ÷àëüíèõ, ñïîðòèâíèõ,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà ãóðòîæèòê³â çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-18291).

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 приватизацію громадянину 
Поліщуку Олександру Миколайовичу земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Підлипка, 16!в 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 444/444 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïîë³ùóêó Îëåêñàí-

äðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0618 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:90:151:0017) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Ï³äëèïêà, 16-â ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ 

Ï-8748).

2. Ãðîìàäÿíèíó Ïîë³ùóêó Îëåêñàíäðó Ìèêî-

ëàéîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«РЕНТ!СЕРВІС» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування торговельного комплексу 
з інженерно!транспортною інфраструктурою 

на вул. Червоногвардійській, 1!а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 409/409 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ді!
лянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÐÅÍÒ-ÑÅÐÂ²Ñ», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåí-

äó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,6840

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:064:0008)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-

ãî êîìïëåêñó ç ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíîþ ³íôðà-

ñòðóêòóðîþ íà âóë. ×åðâîíîãâàðä³éñüê³é, 1-à ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³

íà ìàéíî (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä

31.07.2013) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-20860, çàÿâà

ÄÖ â³ä 15.11.2013 ¹ 01006-000110817-014).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÐÅÍÒ-ÑÅÐÂ²Ñ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

Про поновлення громадській організації 
«Товариство бджолярів «Бальзам» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування пасіки на вул. Василівській, 11 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 463/463 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи клопотання громадської ор!
ганізації «Товариство бджолярів «Бальзам» від 18.04.2012 № 1/02!04!12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.12.2007 ¹ 72-6-00467

ïëîùåþ 0,1342 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:155:0028) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ïàñ³êè íà âóë. Âàñèë³âñüê³é, 11

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, óêëàäåíèé

ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ãðîìàäñüêîþ

îðãàí³çàö³ºþ «Òîâàðèñòâî áäæîëÿð³â «Áàëüçàì»

íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 14 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 21.12.2000 ¹ 123/1100 «Ïðî íàäàííÿ

³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê» ç óðàõóâàííÿì

çì³í, âíåñåíèõ ïóíêòîì 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 383/1817 «Ïðî âíå-

ñåííÿ çì³í äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè»

(ñïðàâà À-20318).

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

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

ëÿíêè â³ä 07.12.2007 ¹ 72-6-00467, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Òîâàðèñòâî áäæî-

ëÿð³â «Áàëüçàì» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî

Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà-

÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿

óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.12.2007 ¹ 72-6-00467.

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó âèñíîâêàõ

Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 15.11.2013

¹ 05704-24188 òà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäó-

âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 13.11.2013

¹ 19786/0/12/19-13.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí òà ïèòàííÿ

ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-

äàâñòâà.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ïóíêò

22 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.12.2003

¹ 316/1191 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ çåìëåþ».

4. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 29.06.2004 ¹ 62-6-00153 ³ç çì³íàìè, âíå-

ñåíèìè óãîäîþ äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 26.08.2009 ¹ 62-6-00531, çà çãî-

äîþ ñòîð³í (ëèñò-çãîäà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íîâå ì³ñòî» â³ä 17.09.2012

¹ 2164) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÐÅÍÒ-ÑÅÐÂ²Ñ».

5. 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.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Яковчуку Миколі Сергійовичу для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 4!б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 438/438 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ßêîâ÷óêó Ìèêîë³

Ñåðã³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:376:0067) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ñòàðîîáóõ³âñüê³é, 4-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9044).

2. Ãðîìàäÿíèíó ßêîâ÷óêó Ìèêîë³ Ñåðã³éîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, à ïèòàííÿ ïàéîâî¿

ó÷àñò³ âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ

«АВАНТ!БАНК» на вул. Плещеєва, 10 (літ. «Д») 
у Голосіївському районі м. Києва, для експлуатації 

офісної будівлі (центру сімейного дозвілля)
Рішення Київської міської ради № 483/483 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АВАНТ!БАНК» на вул. Плещеєва, 10 (літ. «Д»)
у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс!
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÓÁ-

Ë²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÀÂÀÍÒ-

ÁÀÍÊ» íà âóë. Ïëåùåºâà, 10 (ë³ò. «Ä») ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,29 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â äîâ-

ãîñòðîêîâó îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ îô³ñíî¿ áóä³âë³ (öåíòðó ñ³ìåéíîãî äîçâ³ëëÿ)

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ)

(Ê-22209).

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
2 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹118(48887)
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Про передачу громадянці 
Серебрянській Людмилі Сергіївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Садовому, 76 у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 424/424 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñåðåá-

ðÿíñüê³é Ëþäìèë³ Ñåðã³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ñàäîâîìó, 76 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01005-000105729-014 â³ä

14.10.2013, ñïðàâà À-16887).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñåðåáðÿíñüê³é Ëþä-

ìèë³ Ñåðã³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó Ç öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0991 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

800000000072:581:0013) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ñàäîâîìó, 76 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñåðåáðÿíñüê³é Ëþäìèë³ Ñåð-

ã³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùå-

íèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 12.05.2010

¹ 19-5859, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåì-

àãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 15.08.2013 ¹ 2912, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä

21.01.2011 ¹ 05-7060.

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 çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî 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 передачу громадянину 
Пилипцю Миколі Олексійовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у 4<му пров. Лермонтова, 49 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 426/426 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що<

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïè-

ëèïöþ Ìèêîë³ Îëåêñ³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó 4-ìó ïðîâ. Ëºðìîíòî-

âà, 49 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà ¹ À-12322).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïèëèïöþ Ìèêîë³ Îëåê-

ñ³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0742 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:283:0019) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó 4-ìó ïðîâ. Ëºðìîíòîâà, 49 ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïèëèïöþ Ìèêîë³ Îëåêñ³éî-

âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 02.06.2008

¹ 19-6833, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 13.11.2007

¹ 071/04-4-19/6466, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà

«²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» â³ä

02.02.2006 ¹ 204, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 05.12.2012 ¹ 05-9421, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèº-

â³ â³ä 04.12.2012 ¹ 603.

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 ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâ-

êè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çà-

òîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà âè-

êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.7. 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».

3.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿ-

ìè 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 поновлення фізичній особі — підприємцю 
Данчуку Віктору Омеляновичу договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування павільйону по прирізці скла 

на вул. Полярній, 16<д в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 465/465 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання фізичної осо<
би — підприємця Данчука Віктора Омеляновича від 01.08.2013 № КОП<0053 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.09.2008 ¹ 78-6-00559

ïëîùåþ 0,0141 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:045:0030), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ô³çè÷íîþ îñîáîþ —

ï³äïðèºìöåì Äàí÷óêîì Â³êòîðîì Îìåëÿíîâè÷åì

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó

ïî ïðèð³çö³ ñêëà íà âóë. Ïîëÿðí³é, 16-ä â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.08.2007 ¹ 184/2018

«Ïðî ïåðåäà÷ó ñóá’ºêòó ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ — ô³çè÷í³é îñîá³ Äàí÷óêó Â³êòîðó Îìåëÿ-

íîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó ïî ïðèð³çö³ ñêëà íà

âóë. Ïîëÿðí³é, 16-ä â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà» (ñïðàâà ¹ À-20817).

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

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

ëÿíêè â³ä 18.09.2008 ¹ 78-6-00559, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Äàí÷óêó Â³ê-

òîðó Îìåëÿíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 13.11.2013

¹ 05704-23973.

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 äîäàò-

êîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.09.2008 ¹ 78-6-00559.

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

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â 
Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯ Â ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ"

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯ Â ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ" (êîä ªÄÐÏÎÓ —
38649174) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â.

Â³äïîâ³äíî äî ï. 10.5.3. Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà òà ÷. 4 ñò. 61 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ãîñïîäàðñüê³
òîâàðèñòâà", ó÷àñíèêè òîâàðèñòâà, ùî âîëîä³þòü ó ñóêóïíîñò³ á³ëüø ÿê 20 â³äñîòêàìè ãîëîñ³â,
ìàþòü ïðàâî âèìàãàòè ñêëèêàííÿ ïîçà÷åðãîâèõ çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ó áóäü-ÿêèé
÷àñ ³ ç áóäü-ÿêîãî ïðèâîäó, ùî ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà.

Çáîðè â³äáóäóòüñÿ 16 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó î 09.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîïóäðåíêà, 52.

Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â çáîð³â ïðîâîäèòüñÿ ç 08.30 äî 09.00.

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÍÍÈÉ:

1. Îáðàííÿ Ãîëîâè òà Ñåêðåòàðÿ çáîð³â;

2. Ïðî çì³íó ó÷àñíèêà Òîâàðèñòâà;

3. Ïðî çì³íó äèðåêòîðà Òîâàðèñòâà.

Äëÿ ðåºñòðàö³¿ ³ ó÷àñò³ ó çáîðàõ ó÷àñíèêàì íåîáõ³äíî ïðè ñîá³ ìàòè:

- ïàñïîðò àáî äîêóìåíò, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó;

- ïðåäñòàâíèêàì ó÷àñíèê³â — äîâ³ðåí³ñòü, îôîðìëåíó çã³äíî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Øàíîâí³ ìåøêàíö³!

ÒÎÂ "ÆÁÊ "Óïðàâäîì" ðîçðàõóâàëî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.11 ð. ¹869 ç óðàõóâàííÿì çì³í,
âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹515. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ
ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ BO ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.11 ð. ¹ 307. Äåòàëüíà
³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ â ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ïðîòÿãîì 15 äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ
öüîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 04209 ì.Êè¿â, âóë.Áîãàòèðñüêà,6á,ÒÎÂ "ÆÁÊ "Óïðàâäîì",òåë.220-34-42.

¹ ï/ï Âóëèöÿ Áóäèíîê Òàðèô çà 1 êâ.ì ç ÏÄÂ
çà ì³ñÿöü, ãðí

Òàðèô çà 1 êâ.ì ïåðøîãî
ïîâåðõó ç ÏÄÂ çà ì³ñÿöü, ãðí

1 Ïåòðèöüêîãî 15à 5,75 5,12

2 Ïåòðèöüêîãî 17à 5,75 5,14

3 Ïåòðèöüêîãî 19à 5,75 5,15

4 Ïåòðèöüêîãî 21à 5,75 5,12

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî ðåñòàâðàö³ÿ ç ïðèñòîñóâàííÿì ï³ä àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðèì³ùåííÿ ³ç çàêëàäîì ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ áóäèíêó

çà àäðåñîþ: âóë. ²âàíà Ìàçåïè, ¹ 6, ë³ò. À, À1 ó ì. Êèºâ³, ùî ðîçðîáëåíî íà çàìîâëåííÿ ÒÎÂ "Ñàäèáà ²ïñ³ëàíò³".
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ïåðåäáà÷àº ðåñòàâðàö³þ îá'ºêòà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ç³ çáåðåæåííÿì âñ³õ àâòåíòè÷íèõ àðõ³òåêòóðíèõ ³ äåêîðàòèâíèõ

åëåìåíò³â, çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà íàäàííÿ ïîñëóã ãðîìàäÿíàì â ñôåð³ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ.
²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ îá'ºêòà (òåïëîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ) — â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ çã³äíî ç

³ñíóþ÷èì ñòàíîì.
Íåçíà÷íèé âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà ìîæå ñïðè÷èíèòè ÄÂÇ àâòîòðàíñïîðòó, òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè

òà îáëàäíàííÿ çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. ßê äæåðåëî çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè îá'ºêò õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè âèêèäàìè: îêñèäè
àçîòó, îêñèä âóãëåöþ, âóãëåâîäí³, àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé, áåíç(à)ï³ðåí, ñàæà, íàòð³þ ã³äðîîêñèä, àêðîëå¿í, ïàðíèêîâ³ ãàçè (ìåòàí, ä³îêñèä
âóãëåöþ) â íåçíà÷í³é ê³ëüêîñò³.

Ñóìàðí³ âàëîâ³ âèêèäè ñêëàäàþòü 0,00274 ò/ð³ê (â ò.÷. îðãàí³çîâàí³ — 3,8-10-4 ò/ð³ê, íåîðãàí³çîâàí³ — 0,00236 ò/ð³ê). Ìàêñèìàëüí³ ïðèçåìí³
êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä îá'ºêòà ñòàíîâëÿòü çíà÷íî ìåíøå 0,1 ÃÄÊ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Åêñïëóàòàö³ÿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà ïåðåäáà÷àº óòâîðåííÿ íàñòóïíèõ â³äõîä³â: òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè, æèðîâî-á³ëêîâà ôðàêö³ÿ, õàð÷îâ³
â³äõîäè, â³äõîäè ïàêóâàëüíèõ ìàòåð³àë³â ³ òàðè, â³äïðàöüîâàí³ ëþì³íåñöåíòí³ ëàìïè. Âñ³ âèäè â³äõîä³â ï³äëÿãàþòü óòèë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî ç
äîãîâîðàìè ³ç ñïåö³àë³çîâàíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíîãî ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíîãî
áåçïå÷íîãî òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ, îñíàùåííÿ ì³ñöåâèõ âåíòñèñòåì â³ä òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ êóõí³ æèðîâëîâëþþ÷èìè ô³ëüòðàìè,
ðåàë³çàö³ÿ ïðèéíÿòèõ êîíñòðóêòèâíèõ ð³øåíü òîùî.

Â³äãóêè ãðîìàäÿí ùîäî ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéìàþòüñÿ íà ïðîòÿç³ 2-õ òèæí³â ç äíÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ ç 10.00 äî 11.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 6, òåë. 280-03-25.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÀÐÍÈÖÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ç/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 

çà 1 êâ. ì
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ó

ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2" Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî àðõ³òåêòîðà, 5)

1
1 ïîâåðõ
(÷àñòèíà

õîëó)

âóë. Âåð-
áèöüêîãî, 5 5,00

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

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.07.2016

8% 169,47 Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà
847,33

ôîðìàò À2 (660õ560 ìì): 01034, Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-à, ðåïðîöåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê»
repro.kreschatic.kiev.ua
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 50664

2 ëèñòîïàäà 2016 ð.
¹118(4888)
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Ì²ÑÒÎ

Ï²Ä ÒÀÊÎÞ íàçâîþ ó÷îðà â ìóçå¿ Ò. Øåâ÷åíêà â³ä-
êðèëàñÿ âèñòàâêà, ïîñâÿ÷åíà ïðèáóòòþ «Àðò-êàðà-
âàíó Äðóæáè». Â åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåí³ ìàëþíêè
35 òàëàíîâèòèõ þíèõ õóäîæíèê³â, â³êîì â³ä 7 äî 15
ðîê³â, ³ç Ðóá³æíîãî òà Ëèñè÷àíñüêà, ïåðåñåëåíö³â,
ÿê³ ìåøêàþòü ó ñòîëèö³. Çàãàëîì ó ìóçå¿ ìîæíà ïî-
áà÷èòè áëèçüêî 60 äèòÿ÷èõ ðîá³ò. Ïîëîâèíó ³ç íèõ
ñòâîðåíî â Óêðà¿í³ ³ ïðèñâÿ÷åíî â³éí³ ³ ìèðó, ºäè-
í³é êðà¿í³, íàö³îíàëüíèì ñèìâîëàì. Àëå º é ìàëþí-
êè ñòâîðåí³ ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè ìàëå÷³ äî Ðóìóí³¿, ïå-
ðåâàæíî öå ïåéçàæ³.

Åêñïîçèö³þ â³äêðèòî äî 27 ëèñòîïàäà. Óïðîäîâæ
âèñòàâêè â³äáóâàºòüñÿ «òèõèé» àóêö³îí, à âèðó÷åí³
çà êàðòèíè êîøòè ï³äóòü íà ðîçâèòîê øê³ë ó Ðóá³æ-
íîìó òà Ëèñè÷àíñüêó. Ó ãðóäí³ äî Íàö³îíàëüíîãî äíÿ
Ðóìóí³¿ ¿õ ïîêàæóòü ó Ïîñîëüñòâ³ Ðóìóí³¿.

«Ä³òè ³ç çîíè ÀÒÎ — ñüîãîäí³ íàïåâíî íàéá³ëüø
âðàçëèâà òà ïîñòðàæäàëà êàòåãîð³ÿ, òîìó õîò³ëîñÿ
äàòè ¿ì ìîæëèâ³ñòü ðîçêðèòèñÿ òà çì³íèòè íàâêî-
ëèøí³ óìîâè, ïîáà÷èòè ³íøó êðà¿íó, — ðîçïîâ³ëà
ñï³âîðãàí³çàòîð ïðîåêòó, ãîëîâà áëàãîä³éíîãî êîì³-
òåòó Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî êëóáó Òåòÿíà Ñàõàðóê.
— Ïî¿çäêà ñòàëà äëÿ íèõ ñïðàâæíüîþ àðò-òåðàï³ºþ.
Ä³òè, ÿêèõ ìè ïðîâîäæàëè â Ðóìóí³þ ³ ÿê³ ïîâåðíó-
ëèñÿ — çîâñ³ì ð³çí³. Äî öüîãî ìè áà÷èëè ó íèõ ï³äî-
çðó, ïîáîþâàííÿ, à ïðè¿õàëè âîíè ç ïîñì³øêàìè ³
â³äêðèòèì ñïðèéíÿòòÿì ñâ³òó. Â Ðóìóí³¿ äëÿ ó÷àñ-
íèê³â ïðîåêòó áóëî îðãàí³çîâàíî áàãàòî ö³êàâèõ
çàõîä³â — ä³òè ïîáóâàëè íà ê³íîñòóä³¿, â ìóçåÿõ, äëÿ
íèõ ïðîâîäèëèñÿ òâîð÷³ ìàéñòåð-êëàñè ç ìàëþâàí-
íÿ, òàíö³â, òîùî».

Íåçàáàðîì âèñòàâêè ïðîéäóòü ó ìóçåÿõ âåëèêèõ
ì³ñò Óêðà¿íè òà ó 50 êðà¿íàõ ªâðîïè. Çàãàëîì äëÿ
íèõ óæå ç³áðàíî ïîíàä 300 êàðòèí ä³òåé ³ç çîíè ÀÒÎ �

«Óêðà¿íà — ªâðîïà î÷èìà 
ä³òåé çîíè ÀÒÎ»

Ì³ñòî çàêóïèëî ñïåöòåõí³êó
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òåïëîâèõ ìåðåæ

ÄÎ Ê²ÍÖß ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà
ïëàíóº îíîâèòè ïàðê àâàð³éíî¿
òåõí³êè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó
òåïëîâèõ ìåðåæ ì³ñòà. Çîêðåìà,
éäåòüñÿ ïðî ïðèäáàííÿ ï’ÿòè àâà-
ð³éíèõ àâòî, òðüîõ åêñêàâàòîð³â,
êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà òà ëàáîðàòî-
ð³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ òåïëîâèõ âòðàò
ó ìåðåæàõ.

«Äíÿìè ìè âæå îòðèìàëè ïåð-
øå àâòî — åêñêàâàòîð JCB äëÿ ïî-
òðåá «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòà-

ö³¿». Àâòîïàðê öüîãî ï³äïðèºì-
ñòâà íå îíîâëþâàâñÿ 16 ðîê³â, õî-
÷à âñÿ òåõí³êà âèêîðèñòîâóºòüñÿ
àêòèâíî äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ âíóò-
ð³øíüî-áóäèíêîâèõ ìåðåæ ³ êâàð-
òàëüíèõ êîëåêòîð³â, ñèñòåì òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ òà ñâîº÷àñíîãî óñó-
íåííÿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é, ïðîðè-
â³â òåïëîâèõ ìåðåæ. Òàêîæ ìè ïëà-
íóºìî ïðèäáàòè äëÿ ðîáîòè ï³ä-
ïðèºìñòâà ùå äâà âàíòàæíèõ àâ-
òî», — ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ òðèâàº
çàêóï³âëÿ òåõí³êè äëÿ ÊÏ «Êè¿â-
òåïëîåíåðãî», ÿêå çàáåçïå÷óâàòè-
ìå îáñëóãîâóâàííÿ ÷àñòèíè òåï-
ëîâèõ ìåðåæ ñòîëèö³ �

Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÅ ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòî íà
çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü íàéìåíóâàíü ï³ä
ãîëîâóâàííÿì çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³ÿ Ðåçí³êîâà. ×ëåíè êîì³ñ³¿ îäíîñòàé-
íî ï³äòðèìàëè ðåêîìåíäàö³þ ùîäî âèíå-
ñåííÿ íà ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïåðåé-
ìåíóâàííÿ âóëèö³ Åæåíà Ïîòüº ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ íà ÷åñòü Àíòîíà Öåä³êà
òà âóëèö³ Ìèêîëè Ëåáåäºâà â Äí³ïðîâñüêî-
ìó — íà ÷åñòü Þð³ÿ Ïîïðàâêè.

Îêð³ì òîãî, íà ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ
ðåêîìåíäîâàíî âèíåñòè íàéìåíóâàííÿ
ñêâåðó íà âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 4/56 ³ 12 ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ íà «Ñêâåð ïîëåã-
ëèõ çà Óêðà¿íó» �

Êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü íàéìåíóâàíü ï³äòðèìàëà ïåðåéìåíóâàííÿ
âóëèöü íà ÷åñòü Àíòîíà Öåä³êà òà Þð³ÿ Ïîïðàâêè

Íà Îñîêîðêàõ ç’ÿâèòüñÿ íîâèé äèòñàäîê

Àíòîí Öåä³ê — ìîëîäøèé ñåðæàíò ðåçåðâó ÌÂÑ Óêðà¿íè, ñòð³-
ëåöü-ñàí³òàð 2-ãî áàòàëüéîíó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ÍÃÓ
«Äîíáàñ», íàãîðîäæåíèé îðäåíîì «Çà ìóæí³ñòü» III ñòóïåíÿ
(27.11.2014 ð., ïîñìåðòíî). 29 ñåðïíÿ 2014-ãî çàãèíóâ ïðè âè-
õîä³ ç îòî÷åííÿ ï³ä ²ëîâàéñüêîì. Éîìó áóëî âñüîãî 27 ðîê³â.
Þð³é Ïîïðàâêà — Ãåðîé Óêðà¿íè, ñòóäåíò ÊÏ², ó÷àñíèê Ðåâîëþ-
ö³¿ Ã³äíîñò³. Ñòàâ îäí³ºþ ç ïåðøèõ æåðòâ â³éíè íà ñõîä³ Óêðà¿íè.
Ò³ëî çàêàòîâàíîãî ðîñ³éñüêèìè îêóïàíòàìè Þð³ÿ çíàéøëè 22
êâ³òíÿ 2014 ðîêó ðàçîì ³ç ò³ëîì ãîðë³âñüêîãî äåïóòàòà Âîëîäè-
ìèðà Ðèáàêà. Ïðè÷èíîþ ñìåðò³ îáîõ íàçâàëè êîìá³íîâàíó òðàâ-
ìó ò³ëà âíàñë³äîê òîðòóð, ³ç ïîäàëüøèì óòîïëåííÿì ùå æèâèõ
íåïðèòîìíèõ ïîòåðï³ëèõ. Þð³þ áóëî ëèøå 18.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»

Ó ×ÅÒÂÅÐ Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà
ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî âèä³ëåí-
íÿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Äàð-
íèöüêî¿ ÐÄÀ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ÄÍÇ.
Â³äêðèþòü éîãî ó 10-ìó ì³êðîðàéî-

í³ æèòëîâîãî ìàñèâó Îñîêîðêè, äå
ïîòðåáà â äèòñàäêàõ º âêðàé àêòó-
àëüíîþ. Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòà-
ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â, çâåäåí-
íÿ òóò äîøê³ëüíî¿ íàâ÷àëüíî¿ óñ-
òàíîâè ïåðåäáà÷åíî äåòàëüíèì

ïëàíîì òåðèòîð³¿. Â³äïîâ³äíà ä³-
ëÿíêà ìàº ïëîùó 1,03 ãà.Íàðàç³ òàì
º íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ÿêå â
ñåðïí³ ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ òà-
êîæ áóëî ïåðåäàíî äî ñôåðè óïðàâ-
ë³ííÿ ðàéîííî¿ âëàäè �
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