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íîâèíè

Ó ÇÀÕ²ÄÍ²É ³ñòîð³îãðàô³¿, êîëè
ãîâîðÿòü ïðî ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî çà-
ãèíóâ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè í³êîëè íå îêðóãëÿþòü öèôðè.
² çàçâè÷àé, âêàçóþòü íà êîíêðåò-
íîãî ñîëäàòà, â’ÿçíÿ êîíöòàáîðó,
ðîçñòð³ëÿíîãî ï³äï³ëüíèêà àáî
ïàðòèçàíà, ùîá ï³äêðåñëèòè, âàæ-
ëèâ³ñòü êîæíîãî æèòòÿ. Ó Ðàäÿí-
ñüêîìó Ñîþç³ æ «çàîêðóãëåííÿ»
éøëî íà äåñÿòêè òèñÿ÷, ³ òîìó òà-
êîþ âàæëèâîþ íàðàç³ º íàøà óâà-
ãà äî ö³º¿ òåìè, àáè ãàñëî «í³õòî
íå çàáóòèé» ñòàëî ñïðàâæí³ì.

«Ñüîãîäí³ ìè â³äçíà÷àºìî 
73-òþ ð³÷íèöþ âèçâîëåííÿ íà-
øîãî ì³ñòà â³ä íàöèñò³â. Ìè çíà-
ºìî, ÿê³ êðîâîïðîëèòí³ áî¿ âåëè-
ñÿ ï³ä ÷àñ çâ³ëüíåííÿ Êèºâà, ³
ñê³ëüêè â³éñüêîâèõ ïîêëàëè ñâîº
æèòòÿ çà öå. Õî÷ó ïîäÿêóâàòè êîæ-

íîìó ç âàñ çà ìóæí³ñòü, çà âàø
ïîäâèã, — çâåðíóâñÿ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî äî âåòåðà-
í³â, ÿê³ áóëè ïðèñóòí³ìè íà öå-
ðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â.— Õî-
÷ó ïðèâ³òàòè âàñ ç Äíåì âèçâî-
ëåííÿ Êèºâà ³ ïîáàæàòè ìèðó,
çäîðîâ’ÿ, íàñíàãè òà îïòèì³çìó».

Òàêîæ óðî÷èñòîñò³ â³äáóëèñÿ
ó áàãàòüîõ ðàéîíàõ. Çîêðåìà, íà
Ïîäîë³ ïàì’ÿòí³ çàõîäè îðãàí³çó-
âàëè á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà âî¿íàì êîð-
ïóñó Ëþäâ³êà Ñâîáîäè, ùî íà ²í-
òåðíàö³îíàëüí³é ïëîù³, íà Êóðå-
í³âñüêîìó öâèíòàð³, à 6 ëèñòîïà-
äà ïîêëàëè êâ³òè äî ïàì’ÿòíèêà
Ãåðîÿì Äí³ïðîâñüêî¿ ôëîòèë³¿,
ùî â Ïàðêó ìîðÿê³â íà Ðèáàëü-
ñüêîìó ï³âîñòðîâ³.

«Ñüîãîäí³ ìè âøàíîâóºìî òèõ,
õòî â ëèõîë³òòÿ â³éíè ìóæíüî áî-

ðîíèâ íàøó çåìëþ, òèõ, õòî íå
ïîâåðíóâñÿ ç êðèâàâèõ áî¿â, òà
òèõ, õòî â³äðîäèâ êðà¿íó ç ðó¿í.
Íà æàëü,ñüîãîäí³ Óêðà¿íà çíîâó ïî-
òåðïàº â³ä àãðåñîðà. ² çíîâó íàø³
ä³òè ñòàëè íà çàõèñò ñâî¿õ äîì³-
âîê, ñâîº¿ ñâîáîäè ³ íåçàëåæíî-
ñò³. Àëå ìè ìàºìî íàä³þ íà âåëè-
êó ïåðåìîãó. Êîæåí ³ç íàñ, êîæ-
íîãî äíÿ ðîáèòü êðîê äî ïåðåìî-
ãè — äóìêîþ, ñëîâîì, ä³ºþ. Áà-
æàþ âñ³ì âåòåðàíàì â³éíè òà ó÷àñ-
íèêàì áîéîâèõ ä³é ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ ³ æèòòºâî¿ ñèëè», — ïîáà-
æàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ïî-
ä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ Ìèêîëà Äóáîâèê.

² äîðå÷íèì, ìàáóòü, áóäå íà-
âåñòè ñïîãàäè â³äîìîãî óêðà¿í-
ñüêîãî ïèñüìåííèêà-ôðîíòîâè-
êà Àíàòîë³ÿ Ä³ìàðîâà ïðî ö³íó
âèçâîëåííÿ: «Í³ÿêèõ ìåäêîì³ñ³é

íå áóëî. Íà ôðîíò çàáèðàëè êà-
ë³ê ³ õâîðèõ. ß âæå ó 20 ðîê³â áóâ
³íâàë³äîì, ñë³ïèé ³ ãëóõèé â³ä êîí-
òóç³¿, âñå îäíî âçÿëè. ² ïîãíàëè
íàñ íà í³ìåöüê³ êóëåìåòè çíàºòå
ç ÷èì? Ç ïîëîâèíêàìè öåãëèíîê!
Òî áóâ äðóãèé ãåíîöèä ïðîòè óêðà-
¿íö³â. Íàñ íå îáìóíäèðóâàëè, íå
îçáðî¿ëè. Íàñ ãíàëè ö³ëèé äåíü
ïî ìîðîçó ëþòîìó, é ïðèãíàëè â
ì³ñòå÷êî, çðóéíîâàíå âùåíò. Âè-
äàëè ò³ ïîëîâèíêè öåãëèí, ïîêà-
çàëè âåëåòåíñüêó âîäîéìó, ñêó-
òó êðèãîþ, é äàëè íàêàç ÷åêàòè
ñèãíàëó — ðàêåòè. À êîëè âîíà
çëåòèòü, äðóæíî âèéøëè íà êðè-
ãó é á³ãòè íà âîðîãà, ÿêèé çàñ³â
íà ïðîòèëåæíîìó áîö³ çà ì³öíîþ
îãîðîæåþ, é... âèáèâàòè éîãî çâ³ä-
òè íàï³âöåãëèíàìè. À â³í õàé äó-
ìàº, ùî òî... ãðàíàòè. Íàçàä ïî-
âåðíóòè í³õòî íå ì³ã, áî íàì ïî-
êàçàëè äîáðå îáëàäíàí³ øàíö³, ó
ÿêèõ ÷åðåç êîæí³ òðè êðîêè ñè-
ä³ëè ñìåðø³âö³ ç íàö³ëåíèìè íàì
ó ñïèíó êóëåìåòàìè. Ìåíå âðÿ-
òóâàëî ëèøå òå, ùî ÿ âæå ïîðîõ
íþõàâ ³ á³ã íå â ïåðøîìó ðÿäó, à
ó ï’ÿòîìó... Ïîò³ì í³ìö³ ïî÷àëè
ñòð³ëÿòè ç ì³íîìåò³â... ßê ìåíå
òèìè îñêîëêàìè íå âáèëî?.. À ïî-
ò³ì âèáóõ — ³ ÷îðíà ÿìà, â ÿêó ÿ
ïðîâàëèâñÿ. Ìåíå ñàí³òàðè òàê ³
ï³ä³áðàëè: ç íàìåðòâî çàòèñíó-
òîþ öåãëèíîþ â ðóêàõ...» �

Êè¿â â³äçíà÷èâ ÷åðãîâó ð³÷íèöþ
çâ³ëüíåííÿ â³ä íàöèñò³â
� Óðî÷èñò³ çàõîäè â³äáóëèñÿ â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³
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Â³òàë³é Êëè÷êî:
«Âêàçàíó â åëåêòðîíí³é
äåêëàðàö³¿ ñóìó 
ÿ ïåðåäàâ 
ó êîðèñòóâàííÿ áðàòîâ³»

Âêàçàí³ ó åëåêòðîíí³é äåêëàðàö³¿ 8,5
ìëí ºâðî ³ 740 òèñÿ÷ äîëàð³â Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
ïåðåäàâ ó êîðèñòóâàííÿ áðàòó Âîëî-
äèìèðó. «Óñ³ çíàþòü ïðî ìî¿ äîõîäè.
ß äîâãèé ÷àñ áóâ ó âåëèêîìó ñïîðò³, çà-
ðîáèâ âåëèêó ê³ëüê³ñòü ãðîøåé. ² ìî-
æó îô³ö³éíî òà â³äêðèòî ïðîçâ³òóâà-
òè ïðî êîæåí äîëàð ÷è ºâðî, ÿêèé çà-
ðîáèâ. Âêàçàíó ó äåêëàðàö³¿ ñóìó ÿ
ïåðåäàâ ó êîðèñòóâàííÿ áðàòîâ³», —
çàÿâèâ ó åô³ð³ òåëåêàíàëó «Óêðà¿íà»
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ï³äïðèºìåöü ïîâåðíå 
ç íåçàêîííîãî
êîðèñòóâàííÿ çåìëþ 
íà ÿê³é çáóäóâàâ
òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí

Çà ïîçîâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêó-
ðàòóðè ¹ 3 ³ç íåçàêîííîãî êîðèñòó-
âàííÿ ïîâåðíóòî ä³ëÿíêó íà âóë.Äðàé-
çåðà, ùî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³, íà
ÿê³é ïðèâàòíå òîâàðèñòâî ñàìîâ³ëüíî
çáóäóâàëî òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí.

Îðãàíàìè ïðîêóðàòóðè âñòàíîâëå-
íî,ùî Êè¿âðàäà æîäíîãî ð³øåííÿ ïðî
ïåðåäà÷ó ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ
ö³º¿ çåìë³ íå ïðèéìàëà.Êð³ì òîãî,ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà ñàìî÷èííî çâåäåíó íà
í³é áóä³âëþ çàðåºñòðîâàíî íà ï³äñòà-
â³ íå³ñíó÷îãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ,
à òàêîæ òå, ùî ñïîðóäà íåîäíîðàçî-
âî ïåðåïðîäàâàëàñÿ, ïðîêóðîð çâåð-
íóâñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî âèçíàí-
íÿ öèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó íå-
ä³éñíèìè òà ³ç çîáîâ’ÿçàííÿì äî ïðè-
âàòíîãî òîâàðèñòâà, ÿêå íàðàç³ ìàº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà öåé îá’ºêò, ïîâåð-
íóòè Êè¿âðàä³ çàçíà÷åíó òåðèòîð³þ.

Îäíî÷àñíî ñóä çîáîâ’ÿçàâ â³äïî-
â³äà÷à ïðèâåñòè ä³ëÿíêó ó ïðèäàòíèé
äëÿ âèêîðèñòàííÿ ñòàí øëÿõîì çíå-
ñåííÿ óñ³õ íåçàêîííèõ áóä³âåëü.

Çàâòðà — Äåíü
óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³
òà ìîâè

9 ëèñòîïàäà â äåíü âøàíóâàííÿ ïàì’ÿ-
ò³ Ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà-Ë³òîïèñöÿ,
â íàø³é äåðæàâ³ â³äçíà÷àþòü Äåíü
óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà ìîâè.

Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè Óêðà¿íè çà-
ïðîøóº â ñåðåäó â Ìóçåé êíèãè ³ äðó-
êàðñòâà íà ñâÿòêîâèé êîíöåðò çà ó÷àñ-
òþ ïðîâ³äíèõ àðòèñò³â, ïèñüìåííèê³â
òà ìóçèêàíò³â. Ïî÷àòîê î 18.30.

Îêð³ì òîãî, óïðîäîâæ äíÿ òóò â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîí-
ôåðåíö³ÿ «Óêðà¿íñüêà ïèñåìí³ñòü òà
ìîâà â ìàíóñêðèïòàõ ³ äðóêàðñòâ³».

Â³äâ³äóâà÷³â çàõîäó çìîæóòü äîëó-
÷èòèñÿ äî ñåð³¿ ìàécòåð-êëàñ³â ³ç âèãî-
òîâëåííÿ êíèãè,ïàïåðó,êëåíîïèñó,âè-
ð³çàííÿ ãðàâþðè, êâåñòè. Âõ³ä â³ëüíèé.

Â³äçíà÷òå äåíü ïàì’ÿò³ Íåñòîðà Ë³-
òîïèñöÿ ç³ ñâîºþ ð³äíîþ ìîâîþ. Ãî-
âîðè óêðà¿íñüêîþ!

Ç íàãîäè 73-î¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä íàöèñò³â çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà ì³ñòà òà ðàéîí³â, äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é
òà ìåøêàö³â ñòîëèö³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà ó ïàðêó Ñëàâè

Ìèíóëà 73-òÿ ð³÷íèöÿ Êè¿âñüêî¿ íàñòóïàëüíî¿ îïåðàö³¿. Çâ³ëüíåííÿ ñòîëèö³
Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè 1943 ðîêó áóëî ïðèóðî÷åíå äî 26-¿ ð³÷íèö³ Æîâòíåâî¿
ðåâîëþö³¿. Àáè âèêîíàòè ïîáàæàííÿ Ñòàë³íà, ñâî¿ æèòòÿ â³ääàëè ñîòí³ òèñÿ÷
÷åðâîíîàðì³éö³â. ¯õíþ ïàì’ÿòü âøàíóâàëè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî ðàçîì ³ç êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ, ãëàâàìè ðàéîí³â, äåïóòàòàìè
Êè¿âðàäè òà ìåøêàíöÿìè ñòîëèö³ — ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äî-
ìîãî ñîëäàòà ó ïàðêó Ñëàâè.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської

ради від 17.12.2015 № 25/25 «Про затвердження плану 
діяльності Київської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік»
Рішення Київської міської ради № 171/1175 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно&
сті», статті 46 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№ 579/579, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на наступний календарний рік, для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Ки&
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

â³ä 17.12.2015 ¹ 25/25 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëà-

íó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâ-

êè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2016 ð³ê» òà-

ê³ çì³íè:

— âèêëþ÷èòè ç äîäàòêà äî öüîãî ð³øåííÿ ïî-

çèö³¿ 31, 34;

— äîïîâíèòè äîäàòîê äî öüîãî ð³øåííÿ ïî-

çèö³ºþ 67 çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãó-

ëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова
В. Кличко

67. Проект рішення Київської міської ради
«Про внесення змін до рішення Київ�
ської міської ради від 14 липня 2011 ро�
ку № 378/5765 «Про питання впорядку�
вання діяльності суб’єктів господарю�
вання у галузі зв’язку та інформаційних
технологій»

3 метою підвищення ефек�
тивного використання об’єк�
тів права комунальної влас�
ності, створення сприятливих
умов для ефективного надан�
ня послуг населенню в галузі
зв’язку та інформаційних тех�
нологій

Протягом
2016 року

Департамент транспорт�
ної інфраструктури ви�
конавчого органу Київ�
ської міської ради (Ки�
ївської міської держав�
ної адміністрації)

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 6.10.2016 ¹ 171/1175

Київський міський голова
В. Кличко

Про вирішення проблемних 
питань, пов’язаних із експлуатацією 

полігону твердих побутових відходів № 5 
у с. Підгірці Обухівського району Київської області

Рішення Київської міської ради № 301/1305 від 27 жовтня 2016 року
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра&

їні», «Про відходи», враховуючи рішення Обухівської районної ради від 20 вересня 2016 року № 197.12. VII
«Про звернення депутатів Обухівської районної ради до Київського міського голови та голови Київської місь&
кої державної адміністрації», протоколи засідань постійної комісії з питань техногенно&екологічної безпе&
ки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі&
ністрації) від 30 вересня 2016 року № 33 та від 12 жовтня 2016 року № 34, лист Підгірцівської сільської ради
Обухівського району Київської області від 13 червня 2016 року № 147/01&10, з метою вирішення проблемних
питань, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського райо&
ну Київської області, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî ïðîòî-

êîëó çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõ-

íîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 33 íà

ïîë³ãîí³ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ¹ 5 ó 

ñ. Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îá-

ëàñò³ ³ñíóº ïîòåíö³éíà çàãðîçà âèíèêíåííÿ

íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî õàðàêòå-

ðó (â³äïîâ³äíî äî Êëàñèô³êàòîðà íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é ÄÊ 019:2010, çàòâåðäæåíîãî íà-

êàçîì Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü

òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ òà ñïîæèâ÷î¿ ïîë³òè-

êè â³ä 11 æîâòíÿ 2010 ðîêó ¹ 457, â³äíîñèòü-

ñÿ äî êàòåãîð³¿ «Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ òåõíî-

ãåííîãî õàðàêòåðó» êîä 10211 «Íàäçâè÷àéíà

ñèòóàö³ÿ óíàñë³äîê ïîæåæ³, âèáóõó ó ñïîðóä³,

íà êîìóí³êàö³¿ àáî òåõíîëîã³÷íîìó óñòàòêóâàí-

í³ ïðîìèñëîâîãî îá’ºêòà», ÿêà ìîæå íàáóòè

ðåã³îíàëüíîãî ð³âíÿ (â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó

3 ïóíêòó 5 Ïîðÿäêó êëàñèô³êàö³¿ íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é çà ¿õ ð³âíÿìè, çàòâåðäæåíîãî ïî-

ñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 24

áåðåçíÿ 2004 ðîêó ¹ 368).

2. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê çàõîä³â ùîäî âèð³øåí-

íÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç åêñïëó-

àòàö³ºþ ïîë³ãîíó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â

¹ 5 ó ñ. Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿

îáëàñò³, ùî äîäàºòüñÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç âèð³øåííÿ ïðîáëåì-

íèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç åêñïëóàòàö³ºþ ïîë³ãî-

íó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ¹ 5 ó ñ. Ï³äã³ðö³

Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, òà çà-

òâåðäèòè ¿¿ ñêëàä.

3.2. Çàáåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ ð³øåíü êî-

ì³ñ³¿, óòâîðåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 3.1 ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ó ëèñòîïàä³ 2016 ðîêó ïðî-

âåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çà ó÷àñòþ

ïðåäñòàâíèê³â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä íàñåëå-

íèõ ïóíêò³â, ïðèëåãëèõ äî òåðèòîð³¿ ïîë³ãîíó

òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ¹ 5 ó ñ. Ï³äã³ðö³ Îáó-

õ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, íåçàëåæíèõ

ôàõ³âö³â, åêñïåðò³â ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ

ïðîåêòíèõ ³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ³ç çàêðèòòÿ òà ðå-

êóëüòèâàö³¿ ïîë³ãîíó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõî-

ä³â ¹ 5 ó ñ. Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿â-

ñüêî¿ îáëàñò³, à òàêîæ áóä³âíèöòâà çàâîäó ç ïå-

ðåðîáêè ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.

4. Ðåêîìåíäóâàòè ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó

òîâàðèñòâó «Êè¿âñïåöòðàíñ» çìåíøèòè îáñÿãè

çàõîðîíåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íà ïîë³ãîí³ ¹ 5

ó ñ. Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îá-

ëàñò³.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Київський міський голва
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 301/1305

Перелік заходів щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних 
із експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці 

Обухівського району Київської області
№
п/п

Заходи Виконавці Термін виконання

1. Виконання робіт з укриття ізолювальним
шаром 9 га І карти полігону твердих побутових
відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району
Київської області

Визначаються згідно з
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

до 31 грудня 2016 року

2. Подання пропозицій щодо включення в
бюджет міста Києва на 2017 рік коштів на
фінансування об'єкта «Розширення
потужностей системи очистки фільтрату
полігону твердих побутових відходів № 5 у 
с. Підгірці Обухівського району Київської
області»

Департамент житлово�комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

IV квартал 2016 року

3. Виконання робіт з розширення потужностей
системи очистки фільтрату полігону твердих
побутових відходів № 5 у с. Підгірці
Обухівського району Київської області та
введення об'єкта в експлуатацію

Визначаються згідно з
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

2017 рік

4. Вжиття заходів щодо запобігання незаконному
перебуванню фізичних та юридичних осіб та
незаконному збиранню вторинної сировини
на території полігону твердих побутових
відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району
Київської області

ПрАТ «Київспецтранс» постійно

5. Підготовка документів для вирішення питання
користування земельною ділянкою, на якій
розташований полігон твердих побутових
відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району
Київської області, та подання їх до
Обухівської районної державної адміністрації

Департамент житлово�комунальної
інфраструктури, Департамент
земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

до 31 грудня 2016 року

6. Опрацювання питань щодо можливості
будівництва заводу з переробки побутових
відходів на земельній ділянці, що знаходиться
у користуванні комунального підприємства
Підгірцівської сільської ради «Підгірці�сервіс»,
за умови проведення в установленому
порядку громадського обговорення

Департамент житлово�комунальної
інфраструктури, Департамент
містобудування та архітектури,
Департамент земельних ресурсів,
Департамент будівництва та
житлового забезпечення
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

до 31 грудня 2016 року

7. Виконання робіт з укриття І карти полігону
твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці
Обухівського району Київської області
ізолювальним шаром та виконання
пошарового укриття карти полігону при
захороненні відходів

Визначаються згідно з
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

до 1 квітня 2017 року

8. Припинення складування відходів на І карті
полігону твердих побутових відходів № 5 у 
с. Підгірці Обухівського району Київської
області після реконструкції II карти полігону

Департамент житлово�комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

до 1 жовтня 2017 року

9. Завершення будівельно�монтажних робіт за
об'єктом «Реконструкція та технічне
переоснащення полігону твердих побутових
відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району
Київської області»

Визначаються згідно з
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

до 31 грудня 2017 року

10. Проектування робіт із закриття та
рекультивації полігону твердих побутових
відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району
Київської області

Визначаються згідно з
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

до 1 липня 2018 року

11. Закриття полігону твердих побутових відходів
№ 5 у с. Підгірці Обухівського району
Київської області

Визначаються згідно з
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

до 1 жовтня 2018 року

12. Здійснення контролю, в тому числі із
залученням громадськості, за виконанням
заходів щодо вирішення проблемних питань,
пов'язаних із експлуатацією полігону твердих
побутових відходів № 5 у с. Підгірці
Обухівського району Київської області

Заступники голови Київської міської
державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків

постійно

13. Забезпечити фінансування робіт з
будівництва, реконструкції, капітального
ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної
та соціальної інфраструктури населених
пунктів, прилеглих до полігону твердих
побутових відходів № 5 у с. Підгірці
Обухівського району Київської області

Департамент житлово�комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

2016�2018 роки

14. Підготовка звернення до Верховної Ради
України з проханням визначити проекти
законів України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо стимулювання
використання побутових відходів як
альтернативного джерела енергії» (реєстр. 
№ 4835), «Про внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо оподаткування
розміщення побутових відходів)» (реєстр. 
№ 4836), «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України (щодо використання деяких
видів екологічного податку)» (реєстр. №4837)
невідкладними

Заступники голови Київської міської
державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків, Департамент
житлово�комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

до 01 грудня 2016 року

Київський міський голова
В. Кличко
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Про внесення змін до міської цільової програми 
«Соціальне партнерство» на 2016 — 2018 роки

Рішення Київської міської ради № 308/1312 від 27 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання

завдань міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 — 2018 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 11 лютого 2016 року № 89/89, та вирішення питань фінансової підтримки громад&
ських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, проведення загальноміських заходів з нагоди
відзначення державних свят і визначних дат Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

«Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 — 2018 ðîêè,

çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 11 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 89/89, çã³äíî ç äîäàò-

êîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà îö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.10.2016 ¹ 308/1312

Зміни до міської цільової програми «Соціальне партнерство» 
на 2016 — 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 11 лютого 2016 року № 89/89

1. Ïîçèö³þ 9 ðîçä³ëó ² «Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 —

2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

2016 рік 2017 рік 2018 рік

16 723,4 19 379,9 21 299,1

Обсяг коштів, які
пропонуються
залучити на
виконання програм

Виконання програми Усього витрат на
виконання програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2016�2018 роки

Обсяг ресурсів,
усього, в тому числі:

16 723,4 19 379,9 21 299,1 57 402,4

Бюджет м. Києва 16 723,4 19 379,9 21 299,1 57 402,4

КФК проведення
загальноміських
соціальних
заходів до
державних свят та
визначних дат

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Кількість
заходів

Планові
обсяги

Кількість
заходів

Планові
обсяги

Кількість
заходів

Планові
обсяги

090412 15 1 885,5 17 3 369,3 17 3 702,9

КФК Фінансова
підтримка
громадських
організацій:

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Кількість
організацій

Планові
обсяги

Кількість
організацій

Планові
обсяги

Кількість
організацій

Планові
обсяги

9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього: в тому
числі за роками:

57 402,4 тис. грн

2016 рік 2017 рік 2018 рік

16 723,4 19 379,9 21 299,1

9.1. коштів державного
бюджету

�

9.2. коштів бюджету 
м. Києва

57 402,4 тис. грн

9.3. коштів інших джерел �

2. Ó ðîçä³ë³ IV «ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ÒÀ ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÎÁÑßÃ²Â ÒÀ

ÄÆÅÐÅË Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ»:

2.1. Àáçàö ñüîìèé ïóíêòó 4.1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Çã³äíî ç ì³ñüêîþ ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 —2018 ðîêè ô³íàí-

ñîâà ï³äòðèìêà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ìàº ñîö³àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü, ñòàíî-

âèòèìå:

òèñ. ãðí

2.2. Àáçàöè ñüîìèé, äåâ’ÿòèé òà äâàíàäöÿòèé ïóíêòó 4.2 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Çã³äíî ç ì³ñüêîþ ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 —2018 ðîêè ô³íàíñó-

âàííÿ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ ñîö³àëüíèõ çàõîä³â äî äåðæàâíèõ ñâÿò òà âèçíà÷íèõ äàò ñòà-

íîâèòèìå:

òèñ. ãðí

«Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 — 2018

ðîêè:

òèñ. ãðí

«Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè, âñüîãî, 57 402,4 òèñ.

ãðí, â òîìó ÷èñë³ êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà —57 402,4 òèñ. ãðí:

òèñ. ãðí

3. Ðîçä³ë V âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: «V. ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÂÄÀÍÜ ² ÇÀÕÎÄ²Â ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ïî ì³ñüê³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî»

íà 2016 — 2018 ðîêè:

091209 Організації
інвалідів

66 5 071,1 68 4 577,1 70 4 992,2

Організації
ветеранів

65 6 426,4 63 7 765,1 65 8 454,0

090412 Інші громадські
організації, в
тому числі:

21 3 340,4 22 3 668,4 22 4 150,0

Київське міське
та районні
відділення
Товариства
Червоного Хреста
України

11 1 349,8 11 1 117,3 11 1 228,3

№
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні
завдання)

Заходи програми Строк виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис.
гривень, у тому числі,
за роками:

Очікуваний результат

І. Надання, на умовах відбору, фінансової
допомоги громадським організаціям,
діяльність яких має соціальну спрямованість,
на реалізацію заходів соціального захисту
ветеранів, інвалідів та осіб, які потребують
соціальної підтримки

1. Надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів
та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на виконання статутних
завдань, часткову оплату
комунальних послуг та оренди
приміщень

2016 �2018 Департамент соціальної
політики та районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет м.Києва 2016�5071,1 
2017�4577,1 
2018�4992,2

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат:
Обсяг видатків, тис.
грн 
2. Показник продукту:
� кількість
громадських
організацій, од. 
� кількість членів в
громадських
організаціях, осіб 
� кількість заходів,
проведених
громадськими
організаціями, од. 
3. Показник
ефективності: 
Середні витрати на
проведення одного
заходу громадськими
організаціями, тис.
грн 
4. Показник якості:
Динаміка кількості
заходів, спрямованих
на забезпечення
ефективного
розв'язання
соціальних проблем,
у порівнянні з
попереднім роком, %

5071,1 

66 

69506 

307

4577,1 

68 

69508 

309

4992,2 

70 

69523 

311

16,5 14,8 16,1

100 101 101
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2. Надання фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів
та осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну
цілісність України і брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції, на
виконання статутних завдань, на
оплату комунальних послуг та оренди
приміщень

2016 �2018 Департамент соціальної
політики та районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016�6426,4 
2017 �7765,1 
2018�8454,0

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат:
Обсяг видатків, тис.
грн 
2. Показник продукту:
� Кількість
громадських
організацій, од. 
� кількість членів в
громадських
організаціях, осіб 
� кількість заходів,
проведених
громадськими
організаціями, од. 
3. Показник
ефективності: 
Середні витрати на
проведення одного
заходу громадськими
організаціями, тис.
грн 
4. Показник якості:
Динаміка кількості
заходів, спрямованих
на забезпечення
ефективного
розв'язання
соціальних проблем,
у порівнянні з
попереднім роком, %

6426,4 

65 

861445 

780 

8,2 

100

7765,1 

63 

861481 

794 

9,8 

102

8454,0 

65 

861521 

808 

10,5 

102

3. Надання фінансової підтримки на
виконання (реалізацію) розроблених
громадськими організаціями жінок,
багатодітних сімей, іншими
організаціями програм (заходів,
проектів), що передбачені їх
статутною діяльністю

2016 �2018 Департамент соціальної
політики та районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016�553,1 
2017�764,3 
2018� 832,7

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат:
Обсяг видатків, тис.
грн 
2. Показник продукту:
� Кількість
організацій, од. 
� кількість членів в
організаціях, осіб 
� кількість заходів,
проведених
громадськими
організаціями, од. 
3. Показник
ефективності: 
Середні витрати на
проведення одного
заходу громадськими
організаціями, тис.
грн 
4. Показник якості:
Динаміка кількості
заходів, спрямованих
на забезпечення
ефективного
розв'язання
соціальних проблем,
у порівнянні з
попереднім роком, %

553,1 

7 

1683 

26 

21,3 

100

764,3 

9 

1683 

27 

28,3 

104

832,7 

9 

1683 

29 

28,7 

107

II. Надання соціальних послуг та проведення
соціальних заходів громадськими
організаціями, діяльність яких має соціальну
спрямованість

1. Надання фінансової підтримки
Київському об'єднанню Спілки
Самаритян України, пов'язаних з
наданням соціальних послуг окремим
верствам населення

2016 �2018 Департамент соціальної
політики

Бюджет м. Києва 2016�370,0 
2017�400,0 
2018�440,0

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат:
Обсяг видатків, тис.
грн 
2. Показник продукту:
Кількість осіб, які
потребують
соціального
обслуговування,
тис.осіб 
3. Показник якості:
Динаміка кількості
осіб, охоплених
соціальним
обслуговуванням, %

370,0 

13,0 

100

400,0 

14,0 

108

440,0 

15,5 

111

2. Надання фінансової підтримки
Київській міській та районним
організаціям Товариства Червоного
Хреста на програми медико�
соціальної допомоги одиноким
громадянам похилого віку та
інвалідам

2016 �2018 Департамент соціальної
політики та районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016� 1349,8 
2017� 1117,3 
2018� 1228,3

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат:
обсяг видатків, тис.
грн 
2. Показник продукту:
Кількість осіб, які
потребують
соціального
обслуговування, тис.
осіб 
3. Показник якості:
Динаміка кількості
осіб, охоплених
соціальним
обслуговуванням, %

1349,8 

200,0 

100

1117,3 

210,0 

105

1228,3 

230,0 

109

3. Надання фінансової підтримки
Центру захисту дітей «Наші діти» на
оплату оренди землі та комунальних
послуг

2016 �2018 Департамент соціальної
політики

Бюджет м. Києва 2016�752,5 
2017� 1008,8 
2018� 1209,0

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат:
обсяг видатків, тис.
грн 
2. Показник продукту:
Кількість осіб, які
потребують
соціального
обслуговування, осіб
3. Показник якості:
Динаміка кількості
осіб, охоплених
соціальним
обслуговуванням, %

752,5 

100 

100

1008,8 

150 

150

1209,0 

200 

200

4. Надання фінансової підтримки
благодійній організації «Фонд»
Асперн» на оплату комунальних
послуг та оренду приміщення

2016 �2018 Департамент соціальної
політики та Дарницька в
місті Києві державна
адміністрація

Бюджет м. Києва 2016�315,0 
2017�378,0 
2018�440,0

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат:
Обсяг видатків, тис.
грн 
2. Показник продукту:
Кількість осіб, які
потребують
соціального
обслуговування, осіб
3. Показник якості:
Динаміка кількості
осіб, охоплених
соціальним
обслуговуванням, %

315,0 

150 

100

378,0 

150 

100

440,0 

150 

100

III. Проведення загальноміських соціальних
заходів до державних свят та визначних дат
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Про затвердження договору між 
Київською міською радою та Підгірцівською 

сільською радою Обухівського району Київської області
Рішення Київської міської ради № 305/1309 від 27 жовтня 2016 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 101 Бюджетного кодексу України, пункту 19 рішення Київ&
ської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè äîãîâ³ð ïðî âèä³ëåííÿ òà âèêî-

ðèñòàííÿ ñóáâåíö³¿, óêëàäåíèé 04 æîâòíÿ 2016

ðîêó ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â îñîá³ Êè¿â-

ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëîäè-

ìèðîâè÷à ç îäí³º¿ ñòîðîíè òà Ï³äã³ðö³âñüêîþ ñ³ëü-

ñüêîþ ðàäîþ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îá-

ëàñò³ â îñîá³ Ï³äã³ðö³âñüêîãî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè

Êðàâ÷åíêà Ñåðã³ÿ Ñåðã³éîâè÷à ç ³íøî¿ ñòîðîíè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Проведення загальноміських
соціальних заходів для окремих
категорій киян з нагоди Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, Дня
захисника України, увічнення
Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні шляхом відзначення
Дня Перемоги, річниці
Чорнобильської катастрофи,
Міжнародного дня інвалідів та інших
свят та визначних дат

2016 �2018 Департамент соціальної
політики та районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016� 1885,5 
2017�3369,3 
2018 �3702,9

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник затрат:
Обсяг видатків,
тис.грн 
2. Показники
продукту: 
Кількість заходів, од.
Кількість осіб,
охоплених заходами,
тис. осіб 
3. Показник
ефективності: 
Середні видатки на
проведення одного
заходу, тис. грн 
4. Показник якості:
Динаміка кількості
осіб, охоплених
заходом,%

1885,5 

15 
140,2 

125,7 

100

3369,3 

17
144,5 

198,2 

103

3702,9 

17 
149,0 

217,8 

103,1

2016 рік  2017 рік  2018 рік Бюджет м. Києва (тис.грн) 
2016 рік� 16 723,4 
2017 рік�19 379,9 
2018 рік�21 299,1 2 
Разом: 57 402,4

� Бюджет м. Києва 16 723,4   19 379,9  21 299,1

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Воловенку Андрію Андрійовичу 

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

господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 21&л 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 206/1210 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 (ç³ çì³-

íàìè òà äîïîâíåííÿìè), âèêëþ÷èâøè ç ïåðåë³-

êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é, ùî ðåçåðâóþòüñÿ äëÿ

ðîçâèòêó ìåðåæ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíî-

ãî êîðèñòóâàííÿ íà ïåð³îä ï³ñëÿ 2010 ðîêó («Á³-

ëÿ ñåëà ×àïàºâêà», òàáëèöÿ ¹ 17) çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 

21-ë ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Âîëî-

âåíêó Àíäð³þ Àíäð³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çàëåæíîìó,

21-ë ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà ¹ À-21844).

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âîëîâåíêó Àíäð³þ

Àíäð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:066:0165) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 21-

ë ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

4. Ãðîìàäÿíèíó Âîëîâåíêó Àíäð³þ Àíäð³éî-

âè÷ó:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

17.10.2014 ¹ 10103/0/12-1/19-14 òà Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

07.07.2015 ¹ 19-26-7777.3-635/20-15.

4.7. 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».

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Баулі Анфісі Володимирівні на вул. Залежній, 10&б 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 254/1258 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки громадянці Баулі Анфісі Володимирівні на вул. Залежній, 10&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 Áàóë³ Àíô³ñ³ Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë.

Çàëåæí³é, 10-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-26155).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè 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 громадянці Пайковій Олені

Миколаївні, члену садівничого товариства «Дніпро&1», на вул.
51&й Садовій, діл. 5&Б у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення колективного садівництва
Рішення Київської міської ради № 255/1259 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянці Пайковій Олені Миколаївні, члену садівничого товариства «Дніпро&1», на вул.
51&й Садовій, діл. 5&Б у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земель&
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз&
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра&
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ïàéêîâ³é Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³, ÷ëåíó

ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî-1», íà âóë. 51-é

Ñàäîâ³é, ä³ë. 5-Á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ êî-

ëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-24456).

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 Неядлій Ірині Олексіївні на вул. Березневій, 32&г 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 256/1260 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки громадянці Неядлій Ірині Олексіївні на вул. Березневій, 32&г у Дарницькому районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен&
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас&
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ&
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Íåÿäë³é ²ðèí³ Îëåêñ³¿âí³ íà âóë. Áå-

ðåçíåâ³é, 32-ã ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-
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ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20498).

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 Власовій Аллі Борисівні на вул. Шевченка, 7&б 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 257/1261 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки громадянці Власовій Аллі Борисівні на вул. Шевченка, 7&б у Солом’янському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен&
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас&
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ&
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Âëàñîâ³é Àëë³ Áîðèñ³âí³ íà âóë. Øåâ-

÷åíêà, 7-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26769).

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 Гузченку Олександру Петровичу на вул. Ватутіна,
14&а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 258/1262 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки громадянину Гузченку Олександру Петровичу на вул. Ватутіна, 14&а 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 Ãóç÷åíêó Îëåêñàíäðó Ïåòðîâè÷ó

íà âóë. Âàòóò³íà, 14-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 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-26526).

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 Дробишеву Олегу Вячеславовичу 
на вул. Крилова, 22&ж у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 259/1263 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Дробишеву Олегу Вячеславовичу на вул. Крилова, 22&ж у Дарницькому райо&
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому&
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Äðîáèøåâó Îëåãó Âÿ÷åñëàâîâè-

÷ó íà âóë. Êðèëîâà, 22-æ ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 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-23432).

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 

приватному акціонерному товариству 
«Фірма «ХОЗІМПЕКС» на вул. Академіка 

Бутлерова, 6 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування цілісного майнового комплексу

Рішення Київської міської ради № 250/1254 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки приватному акціонерному товариству «Фірма «ХОЗІМПЕКС» на вул. Академіка Бутлерова,
6 у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного ко&
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу&
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Ô³ðìà

«ÕÎÇ²ÌÏÅÊÑ» íà âóë. Àêàäåì³êà Áóòëåðîâà, 6 ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 3,55 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê- 26075).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської

міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60
Рішення Київської міської ради № 309/1313 від 27 жовтня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», частини вісімнадцятої статті 45 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 07 липня 2016 року № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³

ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çà-

òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 60/60, à ñàìå:

äîäàòîê 3 «Çâåäåíà Ïðîãðàìà êàï³òàëüíèõ

âêëàäåíü òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó» âèêëàñòè ó

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ;

äîäàòîê 4 «Ðîçïîä³ë àñèãíóâàíü íà ô³íàíñó-

âàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü» âèêëàñòè ó íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ;

äîäàòîê 5 «Ðîçïîä³ë àñèãíóâàíü íà ô³íàíñó-

âàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó» âèêëàñòè ó íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó.
Київський міський голова

В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,
à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

Рішення Київської міської ради № 310/1314 від 27 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор&

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.10.2016 № 986 «Про схвален&
ня проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 груд&
ня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік». Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê» òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ïóíêò³ 1:

1.1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 öèôðè «32 338 103,47»,

«30 027 222,77», «2 310 880,7», «647 650,0» çà-

ì³íèòè öèôðàìè «35 231 041,34», «33 115 243,04»,

«2 115 798,30», «452 567,60» â³äïîâ³äíî.

1.1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 öèôðè «31 064 964,92»,

«23 207 680,64», «7 857 284,28» çàì³íèòè öèô-

ðàìè «33 957 902,79», «23 954 434,71»,

«10 003 468,08» â³äïîâ³äíî.

1.1.3. Ó ï³äïóíêò³ 1.4 öèôðè «6 819 542,13» çà-

ì³íèòè öèôðàìè «9 160 808,33».

1.1.4. Ó ï³äïóíêò³ 1.5 öèôðè «5 544 903,58» çà-

ì³íèòè öèôðàìè «7 886 169,78». ‘

1.2. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè «23 207 680,64»,

«7 857 284,28» çàì³íèòè öèôðàìè «23 954 434,71»,

«10 003 468,08» â³äïîâ³äíî.

1.3. Ó ïóíêò³ 7 öèôðè «70 000,0» çàì³íèòè öèô-

ðàìè «73 900,0».

1.4. Ó ïóíêò³ 9 öèôðè «10 882 135,88» çàì³íè-

òè öèôðàìè «12 293 036,23».

1.5. Äîïîâíèòè ïóíêò 19 ð³øåííÿ íîâèìè ï³ä-

ïóíêòàìè 19.4, 19.5 òàêîãî çì³ñòó:

«19.4. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëü-

íî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ âèêîíàâöåì Ïðîãðàìè

ôîðìóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ êóëüòóðè ó ì³ñò³ Êèºâ³

íà 2016-2018 ðîêè.

19.5. Íàö³îíàëüíó òåëåêîìïàí³þ Óêðà¿íè òà

Îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò ç ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-

äåííÿ â Óêðà¿í³ ó 2017 ðîö³ ï³ñåííîãî êîíêóðñó

«ªâðîáà÷åííÿ-2017» âèêîíàâöÿìè ïðîãðàì ñî-

ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó

ðåã³îí³â (íà âèêîíàííÿ çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ

îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ó ì. Êèºâ³ ï³ñåííîãî

êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ-2017»)».

1.6. Äîïîâíèòè íîâèì ïóíêòîì òàêîãî çì³ñòó:

«30. Óñòàíîâèòè, ùî çàëèøêè êîøò³â çà ñóá-

âåíö³ÿìè äåðæàâíîìó òà ³íøèì ì³ñöåâèì áþ-

äæåòàì çáåð³ãàþòüñÿ íà ðàõóíêàõ â³äïîâ³äíèõ

áþäæåò³â ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â íàñòóïíîìó áþ-

äæåòíîìó ïåð³îä³ ç óðàõóâàííÿì ¿õ ö³ëüîâîãî

ïðèçíà÷åííÿ.».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 30-33 ââàæàòè ïóíêòà-

ìè 31-34 â³äïîâ³äíî.

2. Âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿ äîäàòêè 1,

1.1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê», ùî

äîäàþòüñÿ.

3. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 28 Áþäæåòíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè-

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

íèé òåðì³í ç äíÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó.
Київський міський голова

В. Кличко
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 громадянці Ковриженко 
Людмилі Миколаївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Ватутіна, 7 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 215/1219 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затверджено:
го рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êîâðè-

æåíêî Ëþäìèë³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âàòóò³íà, 7 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà À-22091).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîâðèæåíêî Ëþäìè-

ë³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0539 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:519:0046) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âàòóò³íà, 7 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó’ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîâðèæåíêî Ëþäìèë³ Ìèêîëà-

¿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, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

03.03.2014 ¹ 1987/0/01/19-14, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 25.11.2015

¹ 6233/20-15.

3.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãî-

âîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿä-

êó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 Карікову 
Ігорю Володимировичу у приватну власність 

земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Голосіївському, 11 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 212/1216 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êàð³-

êîâó ²ãîðþ Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä ó ïðîâ. Ãîëîñ³¿âñüêîìó, 11 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

¹ À-13539).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàð³êîâó ²ãîðþ Âî-

ëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0799 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:254:0012) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä ó ïðîâ. Ãîëîñ³¿âñüêîìó, 11 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êàð³êîâó ²ãîðþ Âîëîäèìèðî-

âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

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. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 23.01.2008

¹ 19-748.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó 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¿ 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 громадянці Задорожній 
Наталії Василівні у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 222:о 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 211/1215 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Çàäî-

ðîæí³é Íàòàë³¿ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 222-î ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ À-19139).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Çàäîðîæí³é Íàòàë³¿

Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0779 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:064:0039) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 222-0 ó

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

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Çàäîðîæí³é Íàòàë³¿ Âàñèë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

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. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 23.02.2012 ¹ 2261/0/18-3/19-12, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèº-

â³ â³ä 17.04.2015 ¹ 19-26-0.3-5782/2-15.

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».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 громадянці Грибчук 
Зої Григорівні у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Калиновій, 27:а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 213/1217 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
наявність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затверджено:
го рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ãðèá÷óê

Çî¿ Ãðèãîð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Êàëèíîâ³é, 27-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-22152).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãðèá÷óê Çî¿ Ãðèãî-

ð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0249 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:304:0100) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàëèíîâ³é, 27-à ó Ñî-

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

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãðèá÷óê Çî¿ Ãðèãîð³âí³:

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 â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

19.01.2015 ¹ 199/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 22.04.2015

¹ 19-26-0.3-6001/2-15.

3.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. 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».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу громадянці Велігурі Інзі Володимирівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 33:д 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 214/1218 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Âåë³ãó-

ð³ ²íç³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Â³òàâñüê³é, 33-ä ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ À-10783).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Âåë³ãóð³ ²íç³ Âîëîäè-

ìèð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0746 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:043:0012) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Â³òàâñüê³é, 33-ä ó Ãî-

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

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà. 

3. Ãðîìàäÿíö³ Âåë³ãóð³ ²íç³ Âîëîäèìèð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

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 íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³íæå-

íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-

òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,

ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6.  Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.10.2004

¹ 19-9157, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêà-

äàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 13.10.2015 ¹ 19-26-7777.31-

4431/20-15.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.11.2004 ¹ 62-6-00174

ïëîùåþ 0,1424 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:003:0114), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà â³äêðèòèì àêö³îíåð-

íèì òîâàðèñòâîì «Óí³âåðñàì ¹ 22» ç óðàõóâàí-

íÿì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.12.2009

¹ 1329/3398 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.11.2004 

¹ 62-6-00174, óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ ðàäîþ òà â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðè-

ñòâîì «Óí³âåðñàì ¹ 22» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ óí³âåðñàìó íà ïðîñï. Âîëîäèìè-

ðà Ìàÿêîâñüêîãî, 17 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà» (ñïðàâà À-21223).

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

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 02.11.2004 ¹ 62-6-00174, ï³äëÿãàº ïðè-

âåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâñòâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.11.2004 ¹ 62-6-00174, à ñà-

ìå:

— ñëîâà «Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

«Óí³âåðñàì ¹ 22» çàì³íèòè ñëîâàìè «Ïóáë³÷íå

àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Óí³âåðñàì ¹ 22».

4. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Óí³-

âåðñàì ¹ 22»:

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 02.11.2004

¹ 62-6-00174.

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 11.07.2016

¹ 057041-13364.

4.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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 публічному акціонерному 
товариству «Універсам № 22» договору оренди 
земельної ділянки від 02.11.2004 № 62:6:00174 

на просп. Володимира Маяковського, 17 
у Деснянському районі м. Києва 

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 221/1225 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем:
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са:
моврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 24.12.2009 № 1329/3398 та звернен:
ня публічного акціонерного товариства «Універсам № 22» від 09.09.2014 № КОП:0260, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про поновлення ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ЯРОСЛАВ» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування комплексу будівель 
і споруд для організації швейного виробництва

з об’єктами торгівлі та кафе на вул. Автозаводській, 2 
в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 214/1224 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем:

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са:
моврядування в Україні» та враховуючи клопотання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЯРОСЛАВ» від 21.01.2016
№ КОП:0802, від 07.04.2016 № 93, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.04.2006 ¹ 78-6-00344

ïëîùåþ 0,4723 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:081:0001), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÏÐÈÂÀÒÍÈÌ Ï²ÄÏÐÈ-

ªÌÑÒÂÎÌ «ßÐÎÑËÀÂ» ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ ç íàä-

áóäîâîþ äâîõ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü òà áóä³âíèö-

òâî äâîõ íîâèõ êîðïóñ³â äëÿ êîìïëåêñó ñïîðóä

äëÿ îðãàí³çàö³¿ øâåéíîãî âèðîáíèöòâà ç îá’ºê-

òàìè òîðã³âë³ òà êàôå íà âóë. Àâòîçàâîäñüê³é, 2

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà 

¹ À-22238).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.04.2006 ¹ 78-6-00344, à ñà-

ìå:

— ñëîâà «ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ ç íàäáóäîâîþ

äâîõ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü òà áóä³âíèöòâî äâîõ íî-

âèõ êîðïóñ³â äëÿ êîìïëåêñó ñïîðóä äëÿ îðãàí³-

çàö³¿ øâåéíîãî âèðîáíèöòâà ç îá’ºêòàìè òîð-

ã³âë³ òà êàôå» çàì³íèòè ñëîâàìè «äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü ³

ñïîðóä äëÿ îðãàí³çàö³¿ øâåéíîãî âèðîáíèöòâà

ç îá’ºêòàìè òîðã³âë³ òà êàôå».

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

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

ëÿíêè â³ä 07.04.2006 ¹ 78-6-00344, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ßÐÎÑËÀÂ»:

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 12.04.2016

¹ 057041-6801.

4.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

4.3. 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 òà âíåñåííÿ çì³í

äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

07.04.2006 ¹ 78-6-00344.

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 публічному акціонерному товариству 
«Акціонерний комерційний промислово:інвестиційний банк»

договору оренди земельної ділянки 
для обслуговування нежитлових будівель банку 

на вул. Ярославів Вал, 7 
у Шевченківському районі м. Києва

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 219/1223 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем:
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са:
моврядування в Україні», враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Акціонерний комер:
ційний промислово:інвестиційний банк» від 06.03.2008 № КОП:0395 та розглянувши технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.03.2006 ¹ 91-6-00537

ïëîùåþ 0,0882 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:76:013:0007), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Àêö³îíåðíèì êîìåð-

ö³éíèì ïðîìèñëîâî-³íâåñòèö³éíèì áàíêîì (çà-

êðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî) äëÿ îáñëóãîâó-

âàííÿ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü áàíêó íà âóë. ßðî-

ñëàâ³â Âàë, 7 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà (ñïðàâà À-13721).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.03.2006 ¹ 91-6-00537, à ñà-

ìå:

— ñëîâà «Àêö³îíåðíèé êîìåðö³éíèé ïðîìèñ-

ëîâî-³íâåñòèö³éíèé áàíê (çàêðèòå àêö³îíåðíå

òîâàðèñòâî)» çàì³íèòè ñëîâàìè «ïóáë³÷íå àê-

ö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Àêö³îíåðíèé êîìåðö³é-

íèé ïðîìèñëîâî-³íâåñòèö³éíèé áàíê» ó â³äïî-

â³äíèõ â³äì³íêàõ.

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

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

ëÿíêè â³ä 06.03.2006 ¹ 91-6-00537, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àê-

ö³îíåðíèé êîìåðö³éíèé ïðîìèñëîâî-³íâåñòè-

ö³éíèé áàíê»:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.03.2006

¹ 91-6-00537.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28.12.2015

¹ 057041-23301.

4.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Лапенко Ірині Василівні у Голосіївському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 295/1299 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:

мельної ділянки громадянці Лапенко Ірині Василівні у Голосіївському районі м. Києва та додані документи,
враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним призна:
ченням, а саме: земельна ділянка відноситься до озеленених територій загального користування м. Києва,
що відповідають типологічним ознакам та планувальним вимогам (парк відпочинку «Теремки» (Інститут зоо:
логії ім. Шмальгаузена). керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне:
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ëàïåíêî ²ðèí³ Âà-

ñèë³âí³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºí-

òîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà, êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23562).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Арцеву Станіславу Анатолійовичу 

у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 283/1287 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:
мельної ділянки громадянину Арцеву Станіславу Анатолійовичу у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній до:
кументації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить
до території захисної зелені та суміжна з охоронною зоною «Лисогірського форту» (висновок Департамен:
ту містобудування та архітектури від 17.03.2015 № 2604/0/12/27:15), керуючись статтями 9, 118 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме:
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Àðöåâó Ñòàí³-

ñëàâó Àíàòîë³éîâè÷ó ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 55

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-23654).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання Національному музею 
«Меморіал жертв Голодомору» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування Національного музею 
«Меморіал жертв Голодомору» на вул. Лаврській, 3 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 228/1232 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 120, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно:
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянув:
ши заяву Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» від 15.04.2016 № 301:000208293:014, врахо:
вуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного зе:
мельного кадастру про земельну ділянку від 17.09.2015 № НВ:8000212902015) та право комунальної власно:
сті територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.11.2014 № 29091030), Київ:
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðî-

á³ò» ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 2,2051 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:82:074:0044) íà âóë. ²âàíà Ìà-

çåïè, 15-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íà-

äàíîþ â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 25.01.2007 ¹ 41/702 «Ïðî ïåðåäà÷ó

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Äèðåêö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðî-

á³ò» äëÿ áóä³âíèöòâà Ìåìîð³àëó ïàì’ÿò³ æåðòâ ãî-

ëîäîìîð³â â Óêðà¿í³ íà âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàí-

íÿ, 15-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òà â³ä

30.10.2008 ¹ 594/594 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.01.2007

¹ 41/702 «Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äèðåêö³ÿ ðåñòàâ-

ðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò» äëÿ áóä³âíèö-

òâà Ìåìîð³àëó ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîð³â â

Óêðà¿í³ íà âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, 15-à ó Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», ïðàâî êîðèñòóâàí-

íÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà ïðà-

âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ â³ä 21.11.2008 ¹ 02-9-00103.

2. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî³í-

ôîðìóâàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äèðåê-

ö³ÿ ðåñòàâðàö³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò» ïðî

ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3. Íàäàòè Íàö³îíàëüíîìó ìóçåþ «Ìåìîð³àë

æåðòâ Ãîëîäîìîðó» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

36588948), çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 2,2051 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:074:0044) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ «Ìåìî-

ð³àë æåðòâ Ãîëîäîìîðó» íà âóë. Ëàâðñüê³é, 3 ó Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ³ñòîðèêî-êóëü-

òóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ â³ä 15.04.2016

¹ 301-000208293-014, ñïðàâà À-19516).

4. Íàö³îíàëüíîìó ìóçåþ «Ìåìîð³àë æåðòâ Ãî-

ëîäîìîðó»:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. 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.

4.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

5. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³,

çàçíà÷åíó ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåäàòè

äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà àêòîì ïðèéìàííÿ-

ïåðåäà÷³.

6. 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.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 25.03.2010 № 471/3909 «Про надання дозволу 

на опрацювання земельних ділянок 
щодо можливості продажу земельних ділянок 

або права їх оренди на земельних торгах»
Рішення Київської міської ради № 223/1227 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 127, 134:136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26 За:
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновку Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з ме:
тою уточнення цільового призначення земельної ділянки, визначеного рішенням Київської міської ради, та
з метою приведення документації з продажу у відповідність до вимог законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè â äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.03.2010 ¹ 471/3909

«Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà îïðàöþâàííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê ùîäî ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê àáî ïðàâà ¿õ îðåíäè íà çåìåëüíèõ

òîðãàõ» (³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè) à ñàìå: ó

ïóíêò³ 6 ó ãðàô³ 4 «Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ» ñëîâà

«äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëüíî-

îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè» çàì³íèòè ñëîâàìè «äëÿ áóä³â-

íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîð-

òèâíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó» (ñïðàâà 

¹ ª-1338).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 08.04.2003 № 79:6:00104

Рішення Київської міської ради № 279/1283 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,

пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення споживчого товариства — колективу індивідуальних забудовників «Жуляни» від 08.02.2016 № 10,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2

öüîãî ð³øåííÿ, äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 08.04.2003 ¹ 79-6-00104 ïëîùåþ

1,8004 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:364:0139), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ñïîæèâ÷èì òîâàðè-

ñòâîì — êîëåêòèâîì ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâ-

íèê³â «Æóëÿíè» äëÿ ðîçì³ùåííÿ êîòåäæíî¿ ìà-

ëîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè íà âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿì-

ñà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³

ïóíêòó 27 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

28.03.2002 ¹ 380/1814 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó-

÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ».

2. Ñïîæèâ÷îìó òîâàðèñòâó — êîëåêòèâó ³í-

äèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â «Æóëÿíè»:

2.1. Ñïëàòèòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ îðåíäíó

ïëàòó çà ð³ê ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåí-

íÿ, ÿêùî ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî ïåð³îäó íå íà-

ä³éøëî ïðîïîçèö³é â³ä ³íøèõ îñ³á íà óêëàäàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè ö³º¿ æ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà

òèõ ñàìèõ óìîâàõ.

3. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè ñïîæèâ÷å òîâàðèñòâî —

êîëåêòèâ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â «Æóëÿ-

íè» ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

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 проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 216/1220 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:62:068:0212) ïëîùåþ

0,5133 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü íàóêîâî-äîñë³äíîãî êîìïëåê-

ñó íà âóë. ×åðâîíîòêàöüê³é, 67 ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó òîâàðè-

ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÍÀÓÊÎ-

ÂÎ-ÂÈÐÎÁÍÈ×Å Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÓÊÐÎÐÃ-

ÑÈÍÒÅÇ» (ñïðàâà ¹ ª-1336).

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
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26.04.2007 № 494/1155 «Про затвердження переліку 

земельних ділянок, призначених для продажу 
на земельних торгах (аукціонах) під забудову»

Рішення Київської міської ради № 222/1226 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 134:136 Земельного кодексу України, рішення Київської міської ради від 19.07.2005

№ 810/3385 «Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в
місті Києві», у зв’язку з прийняттям рішення Київської міської ради від 08 жовтня 2015 року № 115/2018 «Про
надання статусу скверу земельній ділянці за адресою: вул. Здолбунівська, 11:в (13) у Дарницькому районі міс:
та Києва», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêëþ÷èòè ïîçèö³þ 4 ç äîäàòêà äî ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.04.2007

¹ 494/1155 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà

çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) ï³ä çàáóäîâó».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-

òóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу 

Рішення Київської міської ради № 217/1221 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе:

мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:82:063:0023) ïëîùåþ

0,1356 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ëºñêîâà, 9

ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº

ïðîäàæó ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó

«ÏÐÅÑÒÈÆ ÃÐÓÏ» (ñïðàâà ¹ ª-1339).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,

що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 218/1222 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:62:068:0211) ïëîùåþ

0,1343 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü íàóêîâî-äîñë³äíîãî êîìïëåê-

ñó íà âóë. ×åðâîíîòêàöüê³é, 67 ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó òîâàðè-

ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÍÀÓÊÎ-

ÂÎ-ÂÈÐÎÁÍÈ×Å Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÓÊÐÎÐÃ-

ÑÈÍÒÅÇ» (ñïðàâà ¹ ª-1337).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 10.09.2015 № 1012/1876 

«Про поновлення гаражно:будівельному кооперативу 
«Райдужний» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування гаражів 
на вул. Райдужній 

у Дніпровському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 224/1228 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з технічною помилкою та враховуючи звернення гараж:
но:будівельного кооперативу «Райдужний» від 04.12.2015 № 647, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 10.09.2015 ¹ 1012/1876 «Ïðî ïîíî-

âëåííÿ ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó

«Ðàéäóæíèé» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãà-

ðàæ³â íà âóë. Ðàéäóæí³é ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà», à ñàìå:

— ñëîâà «íà âóë. Ðàéäóæí³é» çàì³íèòè ñëî-

âàìè òà öèôðîþ «íà âóë. Ãàðàæí³é, 1-à» (ñïðà-

âà ¹ À-22240).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження

переліку земельних ділянок, призначених для продажу 
на земельних торгах (аукціонах) суб’єктам 
підприємницької діяльності під забудову»

Рішення Київської міської ради № 225/1229 від 6 жовтня 2016 року
Керуючись Земельним кодексом України, законами України «Про столицю України — місто:герой Київ»,

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 «Про

врегулювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві» (зі змінами та доповненнями), у зв’язку з
прийняттям рішення Київської міської ради від 23.07.2015 № 792/1656 «Про надання статусу скверу земель:
ній ділянці орієнтовною площею 0,56 га (земельна ділянка комунальної власності територіальної громади
міста Києва) на вул. Маршала Малиновського, 32:б — 36 в Оболонському районі м. Києва», з метою впоряд:
кування земельних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêëþ÷èòè ïîçèö³þ 61 äîäàòêà äî ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.01.2003 ¹ 252/412

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿ-

íîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ

òîðãàõ (àóêö³îíàõ) ñóá’ºêòàì ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ ï³ä çàáóäîâó» (ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåí-

íÿìè) (ñïðàâà ª-1335).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

на 15 км Житомирського шосе 
у Святошинському районі м. Києві колективу 

індивідуальних забудовників «Чайка» для будівництва 
та обслуговування котеджних 

малоповерхових будівель
Рішення Київської міської ради № 226/1230 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 79:1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен:
ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако:
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части:
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну доку:
ментацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ

19,9339 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:147:0009) íà 15 êì Æèòîìèð-

ñüêîãî øîñå ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà êîëåêòèâó ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â «×àé-

êà» äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ êîòåäæ-

íèõ ìàëîïîâåðõîâèõ áóä³âåëü íà 36 çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê ïëîùàìè 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000

ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà,

0,1000 ãà, 0,0749 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000

ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà,

0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000

ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà,

0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000

ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà, 0,1000 ãà,

0,1000 ãà òà 16,4590 ãà (ñïðàâè À-21036, À-

21504, çàÿâè ÄÖ ¹ 01115-000213886-014 òà

¹ 01105-000213887-014 â³ä 14.06.2016).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки на набережній Дніпровській, 14 

у Дарницькому районі м. Києва товариству 
з обмеженою відповідальністю «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлово:офісного та культурно:оздоровчого комплексу

з об’єктами інфраструктури
Рішення Київської міської ради № 227/1231 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 79:1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про зем:
леустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс:
цеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІ:
ВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС» від 20.08.2015 № К:25305 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земель:
ної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëåóñò-

ðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,8219

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:141:0020)

íà íàáåðåæí³é Äí³ïðîâñüê³é, 14 ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Ë²ÂÎÁÅÐÅÆÆß ÏËÞÑ» äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñ-

íîãî òà êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó ç îá’-

ºêòàìè ³íôðàñòðóêòóðè íà äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ïëîùàìè 3,6746 ãà òà 0,1473 ãà (ñïðàâà ¹ À-21971).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

Скрипу Михайлу Степановичу на вул. Колосковій 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 281/1285 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:

мельної ділянки громадянину Скрипу Михайлу Степановичу на вул. Колосковій у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що згідно з витягом з містобудівного кадастру, відповідно до
Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804,
територія за функціональним призначенням належить до території вулиць та доріг, керуючись статтею 18
Закону України «Про автомобільні дороги», статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь:
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñêðèïó Ìèõàé-

ëó Ñòåïàíîâè÷ó íà âóë. Êîëîñêîâ³é ó Ñîëîì’ÿí-

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 

(Ê-26666).

2.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

Мертвяченку Миколі Олександровичу на вул. Леніна, 2:е 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 280/1284 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:

мельної ділянки громадянину Мертвяченку Миколі Олександровичу на вул. Леніна, 2:е у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 4 засідання постійної комісії Київ:
ської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016, керуючись стат:
тями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак:
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìåðòâÿ÷å-

íêó Ìèêîë³ Îëåêñàíäðîâè÷ó íà âóë. Ëåí³íà, 

2-å ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºí-

òîâíîþ ïëîùåþ 0,09  ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-22701).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко 

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальному підприємству «Київський метрополітен» 
на площі Либідській та площі Либідській, 10 

у Печерському та Голосіївському районах м. Києва 
для експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску 

№ 109 та двох виходів з підземного переходу 
зі станції метро «Либідська»

Рішення Київської міської ради № 246/1250 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:

мельних ділянок комунальному підприємству «Київський метрополітен» на площі Либідській та площі Либід:
ській, 10 у Печерському та Голосіївському районах м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé ìåò-

ðîïîë³òåí» íà ïëîù³ Ëèá³äñüê³é òà ïëîù³ Ëèá³ä-

ñüê³é, 10 ó Ïå÷åðñüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

íàõ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,004 ãà;

0,004 ãà; 0,005 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ âåíòèëÿö³éíîãî ê³îñêó ¹ 109

òà äâîõ âèõîä³â ç ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó ç³ ñòàí-

ö³¿ ìåòðî «Ëèá³äñüêà» çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25935).

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 

державному підприємству «Національний 
академічний драматичний театр імені Івана Франка» 

та Національному науково:дослідному 
реставраційному центру України на просп. Науки, 52 
у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування службових та складських приміщень

Рішення Київської міської ради № 245/1249 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:

мельної ділянки державному підприємству «Національний академічний драматичний театр імені Івана Фран:
ка» та Національному науково:дослідному реставраційному центру України на просп. Науки, 52 у Голосіїв:
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунк:
тами 4, 6 прикінцевих 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 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåð-

æàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Íàö³îíàëüíèé àêàäå-

ì³÷íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà»

òà Íàö³îíàëüíîìó íàóêîâî-äîñë³äíîìó ðåñòàâ-

ðàö³éíîìó öåíòðó Óêðà¿íè íà ïðîñï. Íàóêè, 52

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,07 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿

âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñëóæáîâèõ òà ñêëàä-

ñüêèõ ïðèì³ùåíü çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25817).

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 земельних 

ділянок комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Деснянського району м. Києва 

вздовж просп. Ватутіна між просп. Володимира Маяковського
та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі 

м. Києва для утримання, благоустрою 
та обслуговування зелених зон і зелених насаджень

Рішення Київської міської ради № 248/1252 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:

мельних ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Ки:
єва вздовж просп. Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-

ëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

âçäîâæ ïðîñï. Âàòóò³íà ì³æ ïðîñï. Âîëîäèìè-

ðà Ìàÿêîâñüêîãî òà âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè

ïëîùàìè 4,23 ãà; 4,79 ãà; 0,15 ãà (çåìåëüí³ ä³-

ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ

äëÿ óòðèìàííÿ, áëàãîóñòðîþ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ çåëåíèõ çîí ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26236).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко 

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Науково:виробничнй центр 
«Радогор» на вул. Лайоша Гавро, 7:в (літера А) 

в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування нежитлової будівлі 

з приміщеннями адміністративно:громадського призначення 
та надання послуг населенню

Рішення Київської міської ради № 249/1253 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Науково:виробничий центр «Радогор» на вул.
Лайоша Гавро, 7:в (літера А) в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83,
123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої стат:
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íà-

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

éîøà Ãàâðî, 7-â (ë³òåðà À) â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

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

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 15

ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íå-

æèòëîâî¿ áóä³âë³ ç ïðèì³ùåííÿìè àäì³í³ñòðà-

òèâíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà íàäàííÿ

ïîñëóã íàñåëåííþ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26263).

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 згоди на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки приватному 

акціонерному товариству фірмі «Фундамент» 
на вул. Колекторній, 2/89 у Дарницькому районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування виробничої бази
Рішення Київської міської ради № 251/1255 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою що:
до поділу земельної ділянки приватному акціонерному товариству фірмі «Фундамент» на вул. Колекторній,
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2/89 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 79:1 Земельного кодексу
України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких за:
конодавчих 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:

². Íàäàòè çãîäó íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-

ñòâó ô³ðì³ «Ôóíäàìåíò» íà âóë. Êîëåêòîðí³é,

2/89 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ

3,9171 òà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà), ÿêà

ïåðåáóâàº â îðåíä³ ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà ô³ðìè «Ôóíäàìåíò» íà ï³äñòàâ³ äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.03.2002

¹ 63-6-00024, çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25783).

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 згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ФІАНІТ»,
публічному акціонерному товариству 

«Домобудівний комбінат № 4» у 20:му 
мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина:Троєщина 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 252/1256 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою що:
до поділу товариству з обмеженою відповідальністю «ФІАНІТ», публічному акціонерному товариству «До:
мобудівний комбінат № 4» у 20:му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина:Троєщина у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 79:1 Земельного кодексу України, статтею 56 За:
кону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра:
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó òîâà-

ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÀÍ²Ò»,

ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Äîìîáó-

ä³âíèé êîìá³íàò ¹ 4» ó 20-ìó ì³êðîðàéîí³ æèò-

ëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 15,2903 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà), ÿêà ïåðåáó-

âàº â îðåíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Ô²ÀÍ²Ò», ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà «Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò ¹ 4» íà

ï³äñòàâ³ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ)

Ê-27139.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Антонюку Павлу Семеновичу 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Парниковій, 18:а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 187/1191 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ïëî-

ùåþ 0,1000 ãà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ãðîìà-

äÿíèíó Àíòîíþêó Ïàâëó Ñåìåíîâè÷ó íà âóë. Ïàð-

íèêîâ³é, 18-à ó Ãîëîñ¿³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Àíòîíþêó Ïàâëó

Ñåìåíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:168:0060) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàðíèêî-

â³é, 18-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9336).

3. Ãðîìàäÿíèíó Àíòîíþêó Ïàâëó Ñåìåíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå 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 надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РЕНТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» на вул. Чистяківській, 2:а 
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації будівлі

та обслуговування офісного центру
Рішення Київської міської ради № 242/1246 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» на вул.
Чистяківській, 2:а у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 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 ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «ÐÅÍÒÀË ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÃÐÓÏ» íà âóë. ×èñ-

òÿê³âñüê³é, 2-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,18 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ áóä³âë³ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-

ãî öåíòðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî

ð³øåííÿ) (Ê-26327).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàíí³, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ДІЛЯНКИ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» 
АСПЕКТ:СЕРВІС» у пров. Куренівському, 17 (літ. «Б», літ. «Д») 

в Оболонському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 241/1245 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТ:СЕРВІС» у пров. Куренівському,
17 (літ. «Б», літ. «Д») в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За:
кону 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 Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «ÀÑÏÅÊÒ-ÑÅÐÂ²Ñ» ó ïðîâ. Êóðåí³âñüêîìó,

17 (ë³ò. «Á», ë³ò. «Ä») â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,27 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 15 ðîê³â

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26325).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Лушпієнку Олександру Миколайовичу та Лушпієнку 

Станіславу Володимировичу для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 18 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 188/1192 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Ëóøï³ºíêó Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéî-

âè÷ó òà Ëóøï³ºíêó Ñòàí³ñëàâó Âîëîäèìèðîâè÷ó

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Ñàäîâ³é, 18 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9392).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ëóøï³ºíêó Îëåêñàí-

äðó Ìèêîëàéîâè÷ó òà Ëóøï³ºíêó Ñòàí³ñëàâó Âî-

ëîäèìèðîâè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0900 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:72:525:0011) ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Ñàäîâ³é, 18 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³

ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷å-

íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ëóøï³ºíêà Îëåêñàí-

äðà Ìèêîëàéîâè÷à — 33/100 â³ä 0,0900 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ëóøï³ºíêà Ñòàí³ñëà-

âà Âîëîäèìèðîâè÷à — 67/100 â³ä 0,0900 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ëóøï³ºíêó Îëåêñàíäðó Ìèêî-

ëàéîâè÷ó òà Ëóøï³ºíêó Ñòàí³ñëàâó Âîëîäèìè-

ðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè,
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3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Лукіну Євгену Іллічу для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Джерельній, 15 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 189/1193 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При:

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Ëóê³íó ªâãåíó ²ëë³÷ó äëÿ îáñëóãî-

âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äæåðåëüí³é, 15 ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹Ï-9132).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëóê³íó ªâãåíó ²ëë³-

÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0678 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:022:0105) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äæåðåëü-

í³é, 15 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëóê³íó ªâãåíó ²ëë³÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå 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 приватизацію земельної ділянки громадянці 
Мисюкевич Ользі Олексіївні для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Крилова, 36 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 190/1194 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При:

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Ìèñþêåâè÷ Îëüç³ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë, Êðèëîâà, 36 ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ Ï-9111).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìèñþêåâè÷ Îëüç³

Îëåêñ³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:029:0033) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êðèëîâà,

36 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìèñþêåâè÷ Îëüç³ Îëåêñ³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî-

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå 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 приватизацію земельної ділянки громадянину 
Суховому Івану Пилиповичу для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Уральській, 11/8:а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 191/1195 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 8.1, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При:

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðî-

ìàäÿíèíó Ñóõîâîìó ²âàíó Ïèëèïîâè÷ó äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Óðàëüñüê³é, 11/8-à ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-93 57).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñóõîâîìó ²âàíó Ïè-

ëèïîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0568 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:264:0034) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Óðàëüñüê³é,

11/8-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñóõîâîìó ²âàíó Ïèëèïîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå 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 приватизацію земельної ділянки громадянину 
Кришню Івану Федоровичу для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Марка Черемшини, 6 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 193/1197 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Êðèøíþ ²âàíó Ôåäîðîâè÷ó äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè, 6

ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³, æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9252).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êðèøíþ ²âàíó Ôå-

äîðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:148:0015) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè, 6 ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êðèøíþ ²âàíó Ôåäîðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå 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
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Про приватизацію земельної ділянки громадянам Приступі 
Антону Володимировичу та Гайдаєнко Антоніні Павлівні 

для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Олега Кошового, 25 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 192/1196 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìà-

äÿíàì Ïðèñòóï³ Àíòîíó Âîëîäèìèðîâè÷ó òà Ãàé-

äàºíêî Àíòîí³í³ Ïàâë³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Îëåãà Êîøîâîãî, 25 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-1016).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ïðèñòóï³ Àíòîíó Âî-

ëîäèìèðîâè÷ó òà Ãàéäàºíêî Àíòîí³í³ Ïàâë³âí³ ó

ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0822 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:263:0029) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëåãà Êîøîâîãî, 25 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñ-

òîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùå-

çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ïðèñòóïè Àíòîíà Âî-

ëîäèìèðîâè÷à — 66/100 â³ä 0,0822 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ãàéäàºíêî Àíòîí³íè Ïàâ-

ë³âíè — 34/100 â³ä 0,0822 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ïðèñòóï³ Àíòîíó Âîëîäèìèðî-

âè÷ó òà Ãàéäàºíêî Àíòîí³í³ Ïàâë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóê-

ö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ

äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòà-

ö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè,

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äå-

ïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéî-

âó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòà-

íîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿä-

êó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåð-

æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàé-

íî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію громадянкам 
Несіній Валерії Володимирівні та Поляковій Катерині Трохимівні

земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 45 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 197/1201 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíêàì Íåñ³í³é Âàëåð³¿ Âîëîäèìèð³âí³ òà

Ïîëÿêîâ³é ³ Êàòåðèí³ Òðîõèì³âí³ äëÿ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Ëóãîâ³é, 45 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9395). 

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Íåñ³í³é Âàëåð³¿ Âî-

ëîäèìèð³âí³ òà Ïîëÿêîâ³é Êàòåðèí³ Òðîõèì³âí³

ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0 1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:281:0044) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëóãîâ³é,

45 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³-

ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³

íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Íåñ³íî¿ Âàëåð³¿ Âîëî-

äèìèð³âíè — 1/2 â³ä 0,1 000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïîëÿêîâî¿ Êàòåðèíè

Òðîõèì³âíè — 1/2 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíêàì Íåñ³í³é Âàëåð³¿ Âîëîäèìè-

ð³âí³ òà Ïîëÿêîâ³é Êàòåðèí³ Òðîõèì³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію громадянці 
Таландій Надії Федорівні земельної ділянки 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Підлипка, 18 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 195/1199 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Òàëàíä³é Íàä³¿ Ôåäîð³âí³ äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ï³äëèïêà, 18 ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåì-

ë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

¹ Ï-9356).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òàëàíä³é Íàä³¿ Ôå-

äîð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:903:0012) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ï³äëèïêà,

18 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Òàëàíä³é Íàä³¿ Ôåäîð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå 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 приватизацію земельної ділянки громадянам 
Чернецькому Миколі Адамовичу, Чернецькій Валентині Іванівні

та Чернецькому Андрію Миколайовичу 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лисогірській, 25:а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №200/1204 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì ×åðíåöüêîìó Ìèêîë³ Àäàìîâè÷ó,

×åðíåöüê³é Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³ òà ×åðíåöüêîìó Àí-

äð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Ëèñîã³ðñüê³é, 25-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9181).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ×åðíåöüêîìó Ìè-

êîë³ Àäàìîâè÷ó, ×åðíåöüê³é Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³

òà ×åðíåöüêîìó Àíäð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó ó ñï³ëü-

íó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,0498 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:415:0352) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñîã³ð-

ñüê³é, 25-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç

ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿

âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó,

à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà ×åðíåöüêîãî Ìèêîëè

Àäàìîâè÷à — 1/3 â³ä 0,0498 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà ×åðíåöüêîãî Àíäð³ÿ

Ìèêîëàéîâè÷à — 1/3 â³ä 0,0498 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè ×åðíåöüêî¿ Âàëåíòèíè

²âàí³âíè — 1/3 â³ä 0, 0,0498 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì ×åðíåöüêîìó Ìèêîë³ Àäàìî-

âè÷ó, ×åðíåöüê³é Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³ òà ×åðíåöü-

êîìó Àíäð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Поляковій Олені Степанівні 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Закарпатській, 30"б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 194/1198 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëåóñòðîþ

ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿíö³ Ïîëÿêîâ³é Îëåí³

Ñòåïàí³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàêàðïàòñüê³é, 30-á

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ï-9354).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïîëÿêîâ³é Îëåí³ Ñòåïàí³âí³ ó

ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:094:0233) ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàêàðïàòñüê³é, 30-á ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïîëÿêîâ³é Îëåí³ Ñòåïàí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëàäàííÿ íî-

âèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ

³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è

íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà

ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿä-

êó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó,

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

òðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿä-

êó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà

âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ïðàâî

âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âè-

ïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà

ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáó-

äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Андрющенко Наталії Степанівні 

для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Закарпатській, 30 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 199/1203 від 6 жовтня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëåóñò-

ðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿíö³ Àíäðþùåí-

êî Íàòàë³¿ Ñòåïàí³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàêàð-

ïàòñüê³é, 30 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9365).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Àíäðþùåíêî Íàòàë³¿ Ñòåïàí³â-

í³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:094:0119) ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàêàðïàòñüê³é, 30 ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Àíäðþùåíêî Íàòàë³¿ Ñòåïàí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëàäàííÿ íî-

âèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ

³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è

íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà

ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿä-

êó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

òðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿä-

êó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà

âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ïðàâî

âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âè-

ïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà

ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáó-

äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.

ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ 

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì
Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà çà

1 êâ. ì ó ãðí 

Ðîçì³ð
îðåíäíî¿

ïëàòè, 
ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë.
×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ Òè÷èíè Ïàâëà,
15 158,80

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³,
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü íå
á³ëüø ÿê 20 êâ. ì òà íà ÷àñòèíó ïëîù³, ùî
ïåðåâèùóº 20 êâ. ì

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2016

1% (20 êâ. ì.) 

4% (138,80 êâ. ì.)
30,68 4871,81

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷–êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì Êèºâà» (ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 6, òåë. 284-77-41). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà
îðåíäè – àâòîìîá³ëüíèé êðàí Terex Demag ÀÑ-100 (ìîäåëü Ê5205) âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ
100 òí. Âàðò³ñòü êðàíó çã³äíî îö³íêè ñêëàäàº 6 443 743,0 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà
ñêëàäàº 10% â³ä âàðòîñò³ êðàíó – 644 374,3 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – äëÿ
áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà,
6, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 284-77-41.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ

39,4 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: âóë. Ìå÷íèêîâà, 18.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2016 - 729 000,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâ.
Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-02-20).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó; 2 ðîêè. Îðåíäíà ñòàâêà –
15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü – 9112,50 ãðí áåç ÏÄÂ. Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à–Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (õîëó), ïëîùåþ 5,00 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíèé íà ïåðøîìó ïîâåðñ³
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Âåðáèöüêîãî, 5, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü
8 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 127 100,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü
847,33 ãðí áåç ÏÄÂ.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2» Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë.Âåðáèöüêîãî,5).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó– 10 ðîáî÷èõ äí³â
ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ. 11, êàá.114
àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ ðîçì³ùåíå â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» â³ä 02.11.2016 ¹ 118 ( 4887) ïðîñèìî ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 214990 íà ³ì’ÿ Ñàâ÷óêà

Ñåðã³ÿ ²âàíîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, ñåð³ÿ ÌÂ ¹ 020018 âèäàíå ÂÎÊ ÓÊÇ

ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ íà ³ì’ÿ Êîìèøíîãî Âàëåð³ÿ ²âàíîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ПЕРЕДПЛАТА газети «ХРЕЩАТИК»

Ïåðåäïëàòí³ ö³íè
íà ì³ñÿöü ................................................................................40 ãðí. 90 êîï.
íà 3 ì³ñÿö³............................................................................122 ãðí. 70 êîï.
íà 6 ì³ñÿö³â..........................................................................245 ãðí. 40 êîï.
íà 12 ì³ñÿö³â........................................................................490 ãðí. 80 êîï.
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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 50823

8 ëèñòîïàäà 2016 ð.
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Íàì ìåíøå 18-òè,
àëå ìè ìîæåìî á³ëüøå 
� Ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿ â³äáóâñÿ ïåðøèé äèòÿ÷î-þíàöüêèé ôîðóì

Ó ÊÎËÎÍÍ²É çàë³ ìåð³¿ ó÷àñíè-
êè ôîðóìó ìàëè çìîãó âèãîòîâè-
òè ñèìâîë ïðîåêòó — æóðàâëèê³â
ìèðó, ç³ãðàòè ïàðò³þ â øàõè ç ïðî-
ôåñ³îíàëàìè, þíèìè ÷åìï³îíà-
ìè Óêðà¿íè é ªâðîïè, ïîçíàéîìè-
òèñÿ ç îñíîâàìè ðîáîòîòåõí³êè
òà Ëåãî-êîíñòðóþâàííÿ, íàìàëþ-
âàòè êàðòèíêó â òåõí³ö³ ìàíãà-
àí³ìå, ïîë³òè÷íó ëèñò³âêó «Ì18:
ìè ìàºìî ãîëîñ», âèãîòîâèòè «Îáå-
ðåãè äîë³ é äîáðà»: ëÿëüêó ìîòàí-
êó, ÿíãîëÿò ³ç ôåòðó — áðàñëåòè
äëÿ âî¿í³â ÀÒÎ, ñêëàñòè ïîñëàí-
íÿ ìåðîâ³ é äåïóòàòàì, ïåðåâ³ðè-
òè ñâî¿ çíàííÿ ç ³ñòîð³¿ òà ñó÷àñ-
íîñò³ Êèºâà òà ùå áàãàòî ÷îãî ³í-
øîãî.

À â ñåñ³éí³é çàë³ òà êîíôåðåíö-
çàëàõ ìåð³¿ ìîæíà áóëî âçÿòè ó÷àñòü
ó äèñêóñ³ÿõ ç ïîë³òèêàìè, ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ íà òåìè «Ñê³ëüêè êîø-
òóº äîáðîòà», «ß-ãðîìàäÿíèí ñâî-
ãî ì³ñòà», â³äâ³äàòè ìàéñòåð-êëà-
ñè «Ë³äåð, éîãî êîìàíäà òà óìîâè
äëÿ âïðîâàäæåííÿ çì³í íà ð³âí³
ðàéîíó, ì³ñòà, êðà¿íè» é «Ñòâîðåí-
íÿ áðåíäó ë³äåðà» â³ä â³äîìèõ òå-
ëåâåäó÷èõ òà á³çíåñ-òðåíåð³â. À
ùå — çàäàòè çàïèòàííÿ Â³òàë³þ
Êëè÷êó, ï³ä ÷àñ óðîêó â³ä ìåðà «Ðî-

áî÷å ì³ñöå äåïóòàòà: ÷è ï³ä³éäå
öå ìåí³?»...

Î÷³ëüíèê ñòîëèö³ ïðèâ³òàâñÿ ç
þíèìè ïîë³òèêàìè ÿê ç³ ñïðàâæ-
í³ìè äåïóòàòàìè. Â³í ðîçïîâ³â ¿ì
ïðî âëàñíó ³ñòîð³þ óñï³õó ÿê ó ñïîð-
ò³, òàê ³ â ïîë³òèö³. «Íàì ïîòð³áíà
ñì³ëèâà òà ðîçóìíà ìîëîäü, áî íà-
øà ñèëà ïåðø çà âñå íå ó ò³ë³, à ó ðî-
çóì³», — íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷-
êî. Â³í îñîáèñòî âðó÷èâ íàãîðîäè
ïåðåìîæöÿì I êóáêà Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ç øàõ³â.

Îäíèì ³ç íàéî÷³êóâàí³øèõ çà-
õîä³â ó ïðîãðàì³ ôîðóìó áóëî òîê-
øîó «Ä³òè vs ïîë³òèêè: Êè¿â — öå
íàøå ì³ñòî» ç äåïóòàòàìè Êè¿âðà-
äè. Ìîëîäü ìàëà óí³êàëüíó çìî-
ãó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ïðåäñòàâíè-
êàìè âëàäè òà îáãîâîðèòè ç íèìè
âàæëèâ³ òåìè ùîäî âèð³øåííÿ
ïðîáëåì ì³ñòà.

«Ì18 — öå ãðîìàäñüêî-îñâ³òí³é
ïðîåêò,ìåòîþ ÿêîãî º çðîáèòè óêðà-
¿íñüêó ìîëîäü îá³çíàíîþ â ïîë³-
òè÷í³é, êóëüòóðí³é òà ñîö³àëüí³é
ñôåðàõ æèòòÿ,—êàæå ãîëîâà «Àãåí-
ö³¿ ðîçâèòêó îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè»,
äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ë³öåþ á³çíå-
ñó, íàö³îíàëüíèé êîîðäèíàòîð ïðî-
åêòó Ì18 Ëþäìèëà Ïàðàùåíêî. —
Íà öüîìó ôîðóì³ ìè ïîäîëàëè âñ³
ñêëàäíîñò³, ùî âèíèêëè, àáè äî-
ñÿãòè ïðèãîëîìøëèâîãî ðåçóëüòà-
òó — â³äêðèòè äâåð³ Êè¿âðàäè äëÿ
ä³òåé ³ ïîñòàâèòè ï³äë³òê³â ³ äåïó-
òàò³â íà îäíîìó ð³âí³ — ÿê ãðîìà-
äÿíèí ç ãðîìàäÿíèíîì».

Ðîäçèíêîþ äíÿ áóâ â³çèò äî êî-
ëîííî¿ çàëè â³äîìîãî ðåï-âèêî-
íàâöÿ ³ âîëîíòåðà Îëåêñàíäðà ßð-
ìàêà. Â³í çàïåâíèâ ó÷àñíèê³â ôî-
ðóìó, ùî ñèòóàö³þ â êðà¿í³ ìîæ-
íà âèïðàâèòè, ÿêùî êîæåí ³ç íàñ
ïî÷íå ç ñåáå. «Âè êàæåòå, ùî âñå
âòðà÷åíî, ùî ïîë³òèêè ëåäà÷³, àëå
öå áóâ âàø âèá³ð, âèá³ð âàøèõ áàòü-
ê³â. Óñå ìîãëî á îáåðíóòèñÿ ³íàê-
øå, ÿêáè ìè îáðàëè ³íøó ëþäèíó.
Âñå çàëåæèòü â³ä íàñ!», — ïåðåêî-
íàíèé Îëåêñàíäð.

«Ìè íàìàãàëèñÿ ñòâîðèòè ïðî-
åêò Ì18 äëÿ òîãî, ùîá ä³òè îñîáèñ-
òî ìîãëè çàïèòàòè ó ïîë³òèê³â ïðî
âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ äëÿ íèõ
ïðîáëåì. Íå çíàþ, ÷è öå âäàñòüñÿ,
àëå äóæå õîò³ëîñÿ á çðîáèòè ïåð-
øèé êðîê äî òîãî, ùîá ãîëîñ ä³òåé
õòîñü ïî÷óâ, — çàïåâíèëà âîëîí-
òåð ïðîåêòó Ìàð³ÿ ³ äîäàëà.— Íàø
ôîðóì — ãàðíèé äîñâ³ä ³ äëÿ ïî-
ë³òèê³â ³ äëÿ ìîëîä³,òîìó éîãî ïëà-
íóºòüñÿ ïðîâîäèòè ùîð³÷íî. Õî-
ò³ëîñÿ á, ùîá ôðàçà: «Ìè ñïðàâä³
ìîæåìî á³ëüøå!» íå çàëèøèëàñÿ
ïóñòîïîðîæí³ì çâóêîì «äëÿ ãà-
ëî÷êè».

Íàñè÷åíèé äåíü çàâåðøèâñÿ
òàíöþâàëüíèìè ìàéñòåð-êëàñà-
ìè, ôëåøìîáîì ³ ñîëîäîùàìè.

Äîäàìî, ùî ôîðóì îðãàí³çîâà-
íèé Àãåíö³ºþ ðîçâèòêó îñâ³òíüî¿
ïîë³òèêè, Êè¿âñüêèì Ìîëîä³æíèì
öåíòðîì, Äåïàðòàìåíòîì îñâ³òè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ òà ìåðå-
æåþ Ì18, çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåð-
ñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Í³ìå÷÷è-
íè, Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà
þíàöòâà, óí³âåðñèòåòó «Êðîê»,
Êè¿âñüêîãî ë³öåþ á³çíåñó �

²ç ñàì³ñ³íüêîãî ðàíêó Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðà-

ö³ÿ ïåðåòâîðèëàñÿ íà âåëèêó ìîëîä³æíó òóñîâêó. Ï³äë³òêè áó-

ëè ìàéæå ñêð³çü: ó êîëîíí³é ³ ñåñ³éí³é çàëàõ, ó êîðèäîðàõ ³

êàá³íåòàõ...À â ¿äàëüí³ ïðàöþâàâ ìîëîä³æíèé ïðåñ-öåíòð ²í-

ôîðìàö³éíî-òâîð÷îãî àãåíòñòâà «ÞÍ-ÏÐÅÑ» Êè¿âñüêîãî Ïà-

ëàöó ä³òåé òà þíàöòâà. Ó ðàìêàõ ôîðóìó Ì18 áóëî ïðîâåäå-

íî áàãàòî ìàéñòåð-êëàñ³â, òîê-øîó òà äèñêóñ³é.

Àíÿ ÍÈÆÍÈÊ, Êàòåðèíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎÂÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ â³äáóâñÿ ïåðøèé
äèòÿ÷î-þíàöüêèé ôîðóì «Ì18: Ìè
ìîæåìî á³ëüøå!»

Ó÷àñíèêè ôîðóìó ìàëè çìîãó ç³ãðàòè ïàðò³þ â øàõè ç ïðîôåñ³îíàëàìè, ç þíèìè
÷åìï³îíàìè Óêðà¿íè é ªâðîïè
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