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íîâèíè

Ó Â²ÂÒÎÐÎÊ ïî îá³ä³ íà Öåíòðàëü-
íîìó çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ ñòàí-
ö³¿ «Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé» â³äáóâ-
ñÿ ï³ñåííèé ôëåø-ìîá ó âèêîíàí-
í³ Àêàäåì³÷íîãî êàìåðíîãî õîðó
«Õðåùàòèê» òà ÷ëåí³â Ñï³ëêè âå-
òåðàí³â ÀÒÎ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-
íó ñòîëèö³. Àðòèñòè âèêîíàëè íà-
ïîâíåí³ åíåðã³ºþ òà åìîö³ÿìè ï³ñ-
í³ «Óêðà¿íî, âñòàâàé!» àâòîðñòâà
Ìàðãàðèòè Ä³òðèõ,Uprising (â àðàí-

æóâàíí³ Îëåêñàíäðà Áîíäàðåí-
êà), «Âñå áóäå äîáðå» ³ «Îá³éìè»
(àðàíæóâàííÿ Ïàâëà Ñòðóöÿ).

Áîéîâèõ ïîáðàòèì³â ³ âñ³õ, õòî
ìàº ïðè÷åòí³ñòü äî óêðà¿íñüêî¿
àðì³¿ ïðèâ³òàëè ãîëîâà Ñï³ëêè âå-
òåðàí³â ÀÒÎ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-
íó ²ãîð Ñêîïíåíêî òà êîìïîçè-
òîð Ìàðãàðèòà Ä³òðèõ.

«Ìè, âåòåðàíè ÀÒÎ, º òèì íà-
ä³éíèì òèëîì íàøî¿ äåðæàâè,

ÿêèé ó áóäü-ÿêó ìèòü ãîòîâèé ñòà-
òè ¿¿ íàä³éíèì ùèòîì,— êàæå êî-
ëèøí³é äîáðîâîëåöü áàòàëüéîíó
«Äîíáàñ», à çãîäîì — â³éñüêîâî-
ñëóæáîâåöü 108-¿ áðèãàäè ÇÑÓ
²ãîð Ñêîïíåíêî. — Ìè ãîòîâ³ çà-
õèùàòè íàøó Â³ò÷èçíó çà ïåð-
øèì ïîêëèêîì. Öÿ â³éíà îá’ºä-
íàëà óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. ² âæå,
ìàáóòü, óñ³ çðîçóì³ëè, ùî ìèðíå
íåáî ëèøå òîä³ ìîæå áóòè ãàðàí-
òîâàíî ìèðíèì, êîëè êðà¿íà ìà-
òèìå ñèëüíó, âìîòèâîâàíó ïðî-
ôåñ³éíó àðì³þ, à íàðîä ï³äòðè-
ìóâàòèìå ñâî¿ Çáðîéí³ ñèëè. Ìè
äîáðå ðîçóì³ºìî, ùî çàõèùàëè é
áóäåìî çàõèùàòè äåðæàâó Óêðà-
¿íè, à íå ïðîñòî ãåîãðàô³÷íèé åò-
íîñ. ß õî÷ó, ùîá íàðîä çíàâ, ùî
íà â³éí³ ãåðî¿â íå áóâàº, õî÷à â
îðèã³íàë³ öÿ ôðàçà çâó÷èòü òðîõè
³íàêøå: «ó ïåêë³ ãåðî¿â íå áóâàº».
À áóäü-ÿêà â³éíà — öå íàéá³ëüøà
ï³äë³ñòü ³ íàéá³ëüøå ïåêëî. Ãî-
ëîâíå, ùîá ëþäè íå âòðà÷àëè ÷åñòü
³ ã³äí³ñòü. Íå âàæëèâî, ÷è òî íà
â³éí³, ÷è â ìèðíîìó æèòò³».

Ç³òõíóâøè, êîëèøí³é â³éñüêî-
âèé, øóêàþ÷è ïîãëÿäîì ï³äòðèì-
êè ó ÷îëîâ³ê³â ó êàìóôëÿæ³ — ñâî-
¿õ áîéîâèõ ïîáðàòèì³â, äîäàâ:
«Ìåíå çàðàç ïîâí³ñòþ çðîçóì³º
ëèøå òîé, êîìó õî÷à á ðàç äîâåëî-
ñÿ çàêðèâàòè î÷³ ìåðòâèì á³éöÿì.
Àëå ÿ â³ðþ, ùî ðàíî ÷è ï³çíî â³é-
íà çàê³í÷èòüñÿ. Âñ³ ìàþòü ì³ñöå
ó âåëèê³é õàò³, ùî çâåòüñÿ «Óêðà-

¿íà», íåçàëåæíî â³ä íàö³îíàëüíî-
ñò³, ìîâè ñï³ëêóâàííÿ, ïîë³òè÷-
íèõ ïîãëÿä³â ÷è â³ðîñïîâ³äàííÿ.
Ãîëîâíå, ùîá áóâ ìèð!»

«ß òåæ áàæàþ íå ëèøå â³éñü-
êîâèì, à óñ³ì ãðîìàäÿíàì Óêðà-
¿íè ìèðó. Öå — íàéãîëîâí³øå, —
êàæå àâòîð ï³ñí³ «Óêðà¿íî, âñòà-
âàé!» Ìàðãàðèòà Ä³òðèõ, äèðåêòîð
êîìïàí³¿ «Ñàí³òàðíèé ùèò
Óêðà¿íè», — òîìó é íàïèñàëà öþ
ï³ñíþ ùå â ïåðø³ äí³ â³éíè íà
ñõîä³ êðà¿íè».

À á³éö³ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿
Óêðà¿íè íå ïðîñòî äîëó÷èëèñÿ äî
àêö³¿ íà âîêçàë³ ÿê ãëÿäà÷³, à âè-
êîðèñòàëè ìîæëèâ³ñòü ðåêëàìó-
âàòè ñëóæáó ó â³éñüêó é çàëó÷àòè
äî ñâî¿õ ëàâ ìîëîäü. Íàé÷àñò³øå
þíàêè é ÷îëîâ³êè çóïèíÿëèñÿ á³-
ëÿ êðàñóí³ Òåòÿíè—á³éöÿ-íàöãâàð-
ä³éöÿ. Ä³â÷èíà êàæå, ùî õî÷å íå
ïðîñòî ñëóæèòè â àðì³¿, à ñòàòè
ñïðàâæí³ì ïðîôåñ³éíèì â³éñüêî-
âèì ³ çàõèùàòè Â³ò÷èçíó. «À ³äåÿ
ï³ñåííîãî ôëåø-ìîáó íà âîêçàë³—
öå êðóòî! Ëþäè ïî÷óëè ãàðí³ ï³ñ-
í³, ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç êîëèøí³ìè
á³éöÿìè,ïîáà÷èëè,ùî ìîæíà ìèð-
íî ãîâîðèòè ïðî â³éíó é ðàä³òè
æèòòþ», — ïîä³ëèëèëàñÿ ç
«Õðåùàòèêîì» Òåòÿíà.

Íàãàäàºìî, 6 ãðóäíÿ â Óêðà¿í³
ùîð³÷íî â³äçíà÷àºòüñÿ Äåíü Çáðîé-
íèõ ñèë — ó äåíü óõâàëåííÿ â 1991
ðîö³ çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Çáðîé-
í³ ñèëè Óêðà¿íè» �

Ïàòð³îòè÷íèé ôëåø-ìîá
� Éîãî ïðîâåëè íà Öåíòðàëüíîìó çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ ñòîëèö³ ç íàãîäè äíÿ ÇÑÓ

Ì³ñüêà âëàäà äÿêóº 
êèÿíàì çà àêòèâíó
ó÷àñòü ó âäîñêîíàëåíí³
Áþäæåòó ó÷àñò³

Ñòîëè÷íà âëàäà âäÿ÷íà êèÿíàì çà àê-

òèâí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âäîñêîíàëåí-

íÿ Áþäæåòó ó÷àñò³. Ïðî öå ï³ä ÷àñ òðå-

òüîãî âîðêøîïó ³ç çàçíà÷åíî¿ òåìè

çàÿâèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

«Áþäæåò ó÷àñò³ — íîâèé äëÿ ì³ñòà

ïðîåêò, ³ ïåðøèé åòàï, ÿêèé çàðàç òðè-

âàº, — öå ìîæëèâ³ñòü íàïðàöþâàòè

ñïðàâä³ ä³ºâ³ ìåõàí³çìè, âðåãóëþâà-

òè âñ³ ìîìåíòè, ùîá óæå íàñòóïí³ åòà-

ïè ïðîõîäèëè á³ëüø çëàãîäæåíî òà

ïðîäóêòèâíî. Öå àáñîëþòíî íîðìàëü-

íèé ïðîöåñ, êîëè ïåâí³ ìîìåíòè äî-

äàòêîâî óçãîäæóþòüñÿ, âíîñÿòüñÿ êî-

ðåêòèâè òà äîïîâíåííÿ,— íàãîëîñèâ

Ãåííàä³é Ïë³ñ. — Çíà÷íî âàæëèâ³øå,

ç ÿêèì åíòóç³àçìîì ³ íàòõíåííÿì äî

íüîãî äîëó÷àþòüñÿ äåïóòàòè, ÃÎ, åêñ-

ïåðòè, àêòèâ³ñòè. ß ââàæàþ, ùî ñàìå

ñèìá³îç ð³çíèõ ïîãëÿä³â, ÿê³ ìàþòü

íà ìåò³ ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ ó ð³äíîìó

ì³ñò³,— äîïîìîæå äîñÿãíóòè öüîãî. ²

òîé êîíñòðóêòèâ, ÿêèé ìè ñïîñòåð³ãà-

ºìî ùîðàçó, êîëè çáèðàºìîñÿ íà îá-

ãîâîðåííÿ Áþäæåòó ó÷àñò³, äîçâîëÿº

ñïîä³âàòèñÿ, ùî ìè áëèçüê³ äî îêðåñ-

ëåíî¿ ìåòè».

Íàãàäàºìî,çàðåºñòðîâàí³ äî 6 ãðóä-

íÿ ïðîåêòè áóäóòü îö³íåí³ êîì³ñ³ÿìè,à

ç 17äî 26 —ïðîéäå â³äêðèòå ãîëîñóâàí-

íÿ çà êðàùèé ïðîåêò. ²ìåíà ïåðåìîæ-

ö³â ñòàíóòü â³äîì³ 27-28 ãðóäíÿ.Íà ðå-

àë³çàö³þ ³äåé ó áþäæåò³ Êèºâà íà 2017

ð³ê ïåðåäáà÷àòü 50 ìëí ãðí. Âò³ëèòè ¿õ

ó æèòòÿ îá³öÿþòü óïðîäîâæ ðîêó.

Ñòîëè÷í³ îðãàíè 
ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè 
çàïðîøóþòü ãðîìàäÿí
ï³äâèùèòè ïðàâîâó 
îá³çíàí³ñòü

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì óðÿäó, ç 5

äî 9 ãðóäíÿ ïðîéäóòü çàõîäè ó ðàì-

êàõ ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî òèæ-

íÿ ïðàâà. ÃÓ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿

ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ òà éîãî òåðèòîð³àëü-

í³ îðãàíè ïëàíóþòü äîºäíàòèñÿ äî çà-

ïëàíîâàíîãî òà íàäàòè âñ³ì îõî÷èì

ïðàâîâó äîïîìîãó çà íàïðÿìîì ä³ÿëü-

íîñò³ â³äîìñòâà. Öüîãîð³÷í³ çàõîäè ç

ïèòàíü ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðàâîâî¿

îá³çíàíîñò³ ãðîìàäÿí â³äáóäóòüñÿ çà çà-

ãàëüíîþ âèçíà÷åíîþ òåìîþ: «Ðåàë³-

çàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè, ó òîìó ÷èñë³ ó÷àñ-

íèê³â ÀÒÎ,÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé ³ âíóòð³øíüî

ïåðåì³ùåíèõ îñ³á òà ïîñòðàæäàëèõ

âíàñë³äîê çàçíà÷åíî¿ îïåðàö³¿».

Êîæåí áàæàþ÷èé çìîæå çâåðíó-

òèñü äî áóäü-ÿêîãî ç Öåíòð³â îáñëó-

ãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ÃÓ ÄÔÑ Ó ì.Êèºâ³

çà ³íôîðìàö³éíîþ äîïîìîãîþ.

Íàãàäàºìî, ùî 10 ãðóäíÿ â Óêðà¿í³

é â óñüîìó ñâ³ò³ â³äçíà÷àºòüñÿ Ì³æíà-

ðîäíèé äåíü ïðàâ ëþäèíè.Öüîãî äíÿ ó

1948 ðîö³ Ãåíàñàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèéíÿëà

Çàãàëüíó äåêëàðàö³þ ïðàâ ëþäèíè —

ïåðøèé ì³æíàðîäíèé äîêóìåíò, ÿêèé

çàäåêëàðóâàâ ð³âí³ñòüïðàâ ³ ñâîáîä óñ³õ

ëþäåé.
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Ç íàãîäè Äíÿ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè íà Öåíòðàëüíîìó çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ â³äáóâñÿ
ï³ñåííèé ôëåø-ìîá çà ó÷àñò³ Àêàäåì³÷íîãî êàìåðíîãî õîðó «Õðåùàòèê» òà ÷ëåí³â
Ñï³ëêè âåòåðàí³â ÀÒÎ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³

Ó÷îðà óïðîäîâæ ï³âãîäèíè Àêàäåì³÷íèé õîð
«Õðåùàòèê» âèêîíàâ íèçêó çàïàëüíèõ êîìïîçè-
ö³é, ùî áóêâàëüíî ïðèïàëè äî ñåðöÿ êîæíîìó
ñëóõà÷åâ³, ÿê³ â öåé ÷àñ ïåðåáóâàëè íà Öåíòðàëü-
íîìó âîêçàë³ ñòàíö³¿ «Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé». Òàê
ä³ÿ÷³ ìèñòåöòâ ñï³ëüíî ç ÷ëåíàìè Ñï³ëêè âåòåðà-
í³â ÀÒÎ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó îðãàí³çóâàëè ï³-
ñåííèé ôëåø-ìîá ³ ïðèâ³òàëè çàõèñíèê³â Â³ò÷èç-
íè ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì — 25-ð³÷÷ÿì Çáðîéíèõ
ñèë Óêðà¿íè.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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для ведення садівництва 

на вул. Медовій, 185 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 392/1396 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Ñåìåíåöü Êàòåðèí³ Ìèêîëà¿âí³, ÷ëåíó

ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òî-

âàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà

âóë. Ìåäîâ³é, 185 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ñ³ëü-

ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà

À-22258).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñåìåíåöü Êàòå-

ðèí³ Ìèêîëà¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

í³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòî-

âèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó

ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0600 ãà  (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:488:0585) äëÿ âåäåííÿ ñà-

ä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 185 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñåìåíåöü Êàòåðèí³ Ìèêîëà¿â-

í³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî

òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

26.08.2015 ¹ 11098/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

03.12.2015 ¹ 6762/20-15.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

Про поділ земельної ділянки, поновлення приватному 
акціонерному товариству «Київський завод світлочутливих 

матеріалів «Фотон» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації 

та обслуговування житлово*офісного комплексу 
з торговими приміщеннями, приміщеннями соціальної 

інфраструктури та підземним паркінгом зі знесенням 
існуючих нежитлових будівель 

на просп. Перемоги, 42 у Шевченківському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 427/1431 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 79*1, 83, 93, 122 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про

оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу*
вання земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 10.03.2016
№ 166/166 та звернення приватного акціонерного товариства «Київський завод світлочутливих матері*
алів «Фотон» від 22.04.2016 № КОП*0862, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.05.2006 ¹ 91-6-00567 (ç³

çì³íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 06.07.2012

¹ 91-6-00970) ïëîùåþ 2,0327 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:88:061:0088), óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà çàêðèòèì àêö³îíåð-

íèì òîâàðèñòâîì «Êè¿âñüêèé çàâîä ñâ³òëî÷óòëè-

âèõ ìàòåð³àë³â «Ôîòîí» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîì-

ïëåêñó ç òîðãîâèìè ïðèì³ùåííÿìè, ïðèì³ùåí-

íÿìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ï³äçåìíèì

ïàðê³íãîì ç³ çíåñåííÿì ³ñíóþ÷èõ íåæèòëîâèõ áó-

ä³âåëü íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 42 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà À-22434).

2. Ïîãîäèòè ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà ïëîùåþ 2,0327 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:88:061:0088), ÿêà ïåðåáóâàº

â îðåíä³ ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

«Êè¿âñüêèé çàâîä ñâ³òëî÷óòëèâèõ ìàòåð³àë³â «Ôî-

òîí» (äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

18.05.2006 ¹ 91-6-00567 (ç³ çì³íàìè, âíåñå-

íèìè äîãîâîðîì â³ä 06.07.2012 ¹ 91-6-00970),

íà ñôîðìîâàí³ â ìåæàõ êàòåãîð³¿ çåìåëü æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè çåìåëüí³ ä³ëÿí-

êè, à ñàìå:

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,4386 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:88:061:0300) — äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç òîðãîâèìè ïðè-

ì³ùåííÿìè, ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ç³ çíåñåííÿì

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про відзначення Дня місцевого самоврядування 
в столиці України – місті Києві

Розпорядження № 1145 від 02 грудня 2016 року
Відповідно до Указу Президента України від 25 листопада 2000 року № 1250/2000 «Про День місцевого са*

моврядування», яким в Україні встановлено свято — День місцевого самоврядування, що відзначається що*
річно 7 грудня, та і метою підтримки органів місцевого самоврядування, відзначення їхньої важливої ролі у
здійсненні демократичних перетворень у нашому суспільстві:

1. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüþ¿ ðàäè, âèêî-

íàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì îðãàí³çóâàòè

7 ãðóäíÿ 2016 ðîêó â³äïîâ³äí³ çàõîäè ç íàãîäè â³ä-

çíà÷åííÿ Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

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

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

îðãàí³çóâàòè òà ïðîâåñòè ç 7 ïî 9 ãðóäíÿ 2016

ðîêó â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³-

ñòà Êèºâà óðîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ç

ìåòîþ ïðîïàãàíäè ñåðåä ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â

îñíîâíèõ çàñàä ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ñòî-

ð³¿ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ â ñòîëèö³ Óêðà¿íè — ì³ñò³ Êèºâ³.

4. Çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðþ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ

ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) âíåñòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî â³äçíà÷åííÿ íà-

ãîðîäàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðàö³â-

íèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³

çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ñòàíîâëåííÿ òà ðîç-

âèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до Умов проведення конкурсу 
на зайняття вакантної посади директора Департаменту 

інформаційно*комунікаційних технологій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1146 від 02 грудня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер*

жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, вра*
ховуючи протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади ди*
ректора Департаменту інформаційно*комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ра*
ди (Київської міської державної адміністрації) від 25 листопада 2016 року:

Ïîçèö³þ «Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñó» Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ

âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ³í-

ôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíèõ

ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

â³ä 28 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1021, âèêëàñòè ó òà-

ê³é ðåäàêö³¿:

«Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Õðåùàòèê, 36.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:

1) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîí-

êóðñó — 28.10.2016;

2) îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ

êîíêóðñó — 31.10.2016;

3) ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â â³ä îñ³á, ÿê³ áàæàþòü

âçÿòè ó÷àñòüó êîíêóðñ³ — 01.11.2016 — 21.11.2016;

4) ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà

â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì

22.11.2016 — 24.11.2016;

5) ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ éî-

ãî ðåçóëüòàò³â — 25.11.2016; 06.12.2016;

6) ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü òà âèçíà-

÷åííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â — 09.12.2016;

7) ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðå-

çóëüòàò³â – 13.12.2016;

8) ïðîâåäåííÿ ï³äðàõóíêó ðåçóëüòàò³â êîíêóð-

ñó òà âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà äðó-

ãîãî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàòà —

13.12.2016;

9) îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó —

13.12.2016.

Çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äè-

ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³-

êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äàòà òà ÷àñ ï’ÿòîãî — âîñüìîãî

åòàï³â êîíêóðñó ìîæóòü áóòè çì³íåí³, ïðî ùî

êîíêóðñàíò³â áóäå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî.»
Голова

В. Кличко

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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³ñíóþ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü íà ïðîñï. Ïåðå-

ìîãè, 42 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà;

— çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5941 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:88:061:0301) — äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç òîðãîâèìè ïðè-

ì³ùåííÿìè, ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ç³ çíåñåííÿì

³ñíóþ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü íà ïðîñï. Ïåðå-

ìîãè, 42 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.05.2006 ¹ 91-6-00567 (ç³ çì³-

íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 06.07.2012

¹ 91-6-00970), çàëèøèâøè â îðåíä³ ïðèâàòíî-

ãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Êè¿âñüêèé çàâîä

ñâ³òëî÷óòëèâèõ ìàòåð³àë³â «Ôîòîí» íà 10 ðîê³â

â ìåæàõ êàòåãîð³¿ çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5941

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:061:0301)

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç òîðãîâèìè

ïðèì³ùåííÿìè, ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ç³ çíå-

ñåííÿì ³ñíóþ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü íà ïðîñï.

Ïåðåìîãè, 42 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà.

4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,4386 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:061:0300) çà-

ðàõóâàòè äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè (ëèñò ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà «Êè¿âñüêèé çàâîä ñâ³òëî÷óòëèâèõ

ìàòåð³àë³â «Ôîòîí» â³ä 06.04.2016 ¹ 72/16).

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

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

ëÿíêè â³ä 18.05.2006 ¹ 91-6-00567 (ç³ çì³íàìè,

âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 06.07.2012 ¹ 91-6-

00970), ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî

íîðì çàêîíîäàâñòâà.

6. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè-

¿âñüêèé çàâîä ñâ³òëî÷óòëèâèõ ìàòåð³àë³â «Ôîòîí»:

6.1. 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 ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ

çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

18.05.2006 ¹ 91-6-00567 (ç³ çì³íàìè, âíåñå-

íèìè äîãîâîðîì â³ä 06.07.2012 ¹ 91-6-00970).

6.2. Âèêîíàòè âèìîãè âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 13.05.2016

¹ 057041-9156.

6.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

6.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.5. 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.

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді 
товариства з обмеженою відповідальністю 

«Торговий дім «Українські консерви» на вул. Берковецькій, 10 
у Святошинському районі м. Києва та внесення змін 

до договору оренди земельної ділянки
Рішення Київської міської ради № 480/1484 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 791, 83, 93, 116, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про
оренду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», 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 рішення Ки*
ївської міської ради від 21.07.2016 № 808/808 «Про погодження технічної документації із землеустрою що*
до поділу земельної ділянки на вул. Берковецькій, 10 у Святошинському районі м. Києва товариству з обме*
женою відповідальністю «Торговий дім «Українські консерви» для експлуатації та обслуговування бази по
виробництву продуктів харчування» та розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім «Українські консерви» (заява ДЦ № 01025*000223409*014 від 12.10.2016), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà ïëîùåþ 0,9253 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:75:489:0005), ÿêà ïåðåáóâàº

â îðåíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «Òîðãîâèé ä³ì «Óêðà¿íñüê³ êîíñåðâè» (äî-

ãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 21.10.2005

¹ 75-6-00242), íà ñôîðìîâàí³ çåìåëüí³ ä³ëÿí-

êè â ìåæàõ êàòåãîð³¿ çåìåëü ïðîìèñëîâîñò³,

òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³í-

øîãî ïðèçíà÷åííÿ, à ñàìå:

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,6373 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:75:489:0060) —

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàçè ïî

âèðîáíèöòâó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ íà âóë.

Áåðêîâåöüê³é, 10 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà;

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2880 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:75:489:0061) — äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàçè ïî âèðîá-

íèöòâó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ íà âóë. Áåðêîâåöü-

ê³é, 10 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðà-

âà À-22072, çàÿâà ÄÖ ¹ 01025-000223409-014

â³ä 12.10.2016).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåìë³

â³ä 21.10.2005 ¹ 75-6-00242, çàëèøèâøè â

îðåíä³ äî 21.10.2020 òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâèé ä³ì «Óêðà¿íñüê³ êîí-

ñåðâè» â ìåæàõ êàòåãîð³¿ çåìåëü ïðîìèñëîâî-

ñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè

òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ òàê³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè:

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,6373 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:75:489:0060) — äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàçè ïî âèðîá-

íèöòâó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ íà âóë. Áåðêîâåöü-

ê³é, 10 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà;

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2880 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:75:489:0061) — äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàçè ïî âèðîá-

íèöòâó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ íà âóë. Áåðêîâåöü-

ê³é, 10 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Òîðãîâèé ä³ì «Óêðà¿íñüê³ êîíñåðâè»:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïè-

ñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåì-

ë³ â³ä 21.10.2005 ¹ 75-6-00242.

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

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

ëÿíêè â³ä 21.10.2005 ¹ 75-6-00242, ï³äëÿãàº ïðè-

âåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12.10.2016 ¹ 057041-

19519.

3.4. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про порядок денний 
пленарного засідання II сесії 

Київської міської ради VIII скликання 15.09.2016
Рішення Київської міської ради № 1/1005 від 15 вересня 2016 року

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî çàñ³-

äàííÿ II ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàí-

íÿ 15.09.2016 òàê³ ïèòàííÿ:

1) Ïðî ï³äòðèìêó äåïóòàòñüêèõ çàïèò³â îðãà-

íàì òà ïîñàäîâèì îñîáàì.

2) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01.12.2015 ¹ 4/4 «Ïðî ïåðå-

ë³ê òà ñêëàä ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè» (â³ä 02.08.2016 ¹ 08/231-3312/ÏÐ).

3) Ïðî çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè ùîäî çàêîíîäàâ÷îãî âðåãóëþâàííÿ ïðîâå-

äåííÿ ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóì³â (â³ä 24.06.2016

¹ 08/231-2744/ÏÐ).

4) Ïðî ïîðóøåííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ Ïî-

÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Áîí-

äàðÿ Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à (â³ä 11.07.2016

¹ 08/231-2933/ÏÐ).

5) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò

«Ïðîâóëîê ×åðåøíåâèé» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (â³ä 01.07.2016 ¹ 08/231-2784/ÏÐ).

6) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êâàðòàëüíèé êî-

ì³òåò «Ïåðåìîãà» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (â³ä 15.07.2016 ¹ 08/231-3036/ÏÐ).

7) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «ÄÀÍÊÎ-4» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (â³ä 23.05.2016 ¹ 08/231-2299/ÏÐ).

8) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «ÄÀÍÊÎ-3» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (â³ä 23.05.2016 ¹ 08/231-2300/ÏÐ).

9) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Áàæîâà, 4» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (â³ä 01.07.2016 ¹ 08/231-2788/ÏÐ).

10) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 6» ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (â³ä 01.08.2016

¹ 08/231-3282/ÏÐ).

11) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ ªâãåí³ÿ Õàð÷åíêà, 25» ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (â³ä 01.08.2016 ¹ 08/231-

3284/ÏÐ).

12) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Ñìîëåíñüêà, 3-à» ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (â³ä 01.08.2016 ¹ 08/231-

3283/ÏÐ).

13) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Êëîâñüêèé ñïóñê, 20» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (â³ä 01.07.2016 ¹ 08/231-2786/ÏÐ).

14) Ïðî ñòâîðåííÿ îíëàéí-ñèñòåìè ïîïåðåä-

íüîãî çàïèñó íà îòðèìàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ó

êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà

Êèºâà (â³ä 20.01.2016 ¹ 08/231-471/ÏÐ).

15) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ðà-

äè â³ä 9 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 271/271 «Ïðî íà-

äàííÿ äîäàòêîâèõ ï³ëüã òà ãàðàíò³é ó÷àñíèêàì

àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé».

16) Ïðî çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè (â³ä

08.06.2016 ¹ 08/231-2552/ÏÐ).

17) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 01 ÷åðâíÿ 2000 ðîêó ¹ 141/862

«Ïðî âñòàíîâëåííÿ çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìà-

äÿíèí ì³ñòà Êèºâà» òà çàîõî÷óâàëüíèõ â³äçíàê Êè-

¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè» (â³ä 08.07.2016

¹ 08/231-2895/ÏÐ).

18) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà ì³æ ïðîñï. Àêàäåì³êà

Ïàëëàä³íà òà áóäèíêàìè ¹ 87, ¹ 87-à íà âóë. Àêà-

äåì³êà Âåðíàäñüêîãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (â³ä 22.04.2016 ¹ 08/231-1956/ÏÐ).

19) Ïðî îáìåæåííÿ ðåàë³çàö³¿ àëêîãîëüíèõ,

ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ïèâà ó ñòàö³îíàð-

íèõ îá’ºêòàõ òîðã³âë³ â ì. Êèºâ³ (â³ä 28.03.2016

¹ 08/231-1481/ÏÐ).

20) Ïðî ë³êâ³äàö³þ Ì³æîáëàñíî¿ ñïåö³àëüíî¿

âå÷³ðíüî¿ (çì³ííî¿) øêîëè ²²-²²² ñòóïåí³â Øåâ÷åí-

ê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (â³ä 18.04.2016

¹ 08/231-1848/ÏÐ).

21) Ïðî çì³íó íàéìåíóâàííÿ êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) «Öåíòð íàóêîâî-îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é òà

ìîí³òîðèíãó» íà êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³ä-

ïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿») «ÎÑÂ²ÒÍß ÀÃÅÍÖ²ß Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ» (â³ä

14.07.2016 ¹ 08/231-3001/ÏÐ).

22) Ïðî çì³íó òèïó òà íàéìåíóâàííÿ çàãàëü-

íîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ²-²²² ñòóïåí³â

«Ñïåö³àëüíà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà-³íòåðíàò

¹ 6» ì. Êèºâà íà êîìóíàëüíèé çàãàëüíîîñâ³òí³é

íàâ÷àëüíèé çàêëàä ²-²²² ñòóïåí³â «Íàâ÷àëüíî-ðå-

àá³ë³òàö³éíèé öåíòð ¹ 6» ì. Êèºâà (â³ä 04.07.2016

¹ 08/231-2794/ÏÐ).

23) Ïðî âèçíàííÿ òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-

í³ñòü, äåÿêèõ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó

ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè (â³ä

06.04.2016 ¹ 08/231-1658/ÏÐ).

24) Ïðî âèêóï íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêå ïåðå-

áóâàº ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, ó çâ’ÿçêó ç áóä³â-

íèöòâîì äðóãî¿ íèòêè Ãîëîâíîãî ì³ñüêîãî êàíà-

ë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà â ì. Êèºâ³ (â³ä 15.07.2016

¹ 08/231-3037/ÏÐ).

25) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ (â³ä 23.03.2016¹ 08/231-1416/ÏÐ).

26) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðà-

âî îðåíäè (¹ 08/231-2055/ÏÐ â³ä 28.04.2016).

27) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ

ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðå-

òåíäåíòó íà ïðàâî îðåíäè (â³ä 14.06.2016

¹ 08/231-2585/ÏÐ).

28) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðà-

âî îðåíäè (â³ä 05.05.2016 ¹ 08/231-2054/ÏÐ).

29) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ

ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðå-



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
7 ãðóäíÿ 2016 ð.
¹133 (4903)

4

òåíäåíòó íà ïðàâî îðåíäè (â³ä 14.07.2016

¹ 08/231-3002/ÏÐ).

30) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåí-

òó íà ïðàâî îðåíäè (â³ä 21.06.2016 ¹ 08/231-

2685/ÏÐ).

31) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåí-

òó íà ïðàâî îðåíäè (â³ä 29.07.2016 ¹ 08/231-

3264/ÏÐ).

32) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåí-

òó íà ïðàâî îðåíäè (â³ä 19.07.2016 ¹ 08/231-

3071/ÏÐ).

33) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà (â³ä 29.02.2016 ¹ 08/231-1161/ÏÐ).

34) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà (â³ä 09.06.2016 ¹ 08/231-2557/ÏÐ).

35) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà (â³ä 04.07.2016 ¹ 08/231-2793/ÏÐ).

36) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà (â³ä 05.02.2016 ¹ 08/231-713/ÏÐ).

37) Ïðî âèçíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 21 òðàâíÿ 2015 ¹ 498/1362 «Ïðî

çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó íåæèòëîâèõ ïðèì³-

ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþº-

òüñÿ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ» òàêèì, ùî âòðà-

òèëî ÷èíí³ñòü (â³ä 19.05.2016 ¹ 08/231-

2257/ÏÐ).

38) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çíåñåííÿ òà

ñïèñàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà (â³ä 17.05.2016 ¹ 08/231-

2169/ÏÐ).

39) Ïðî ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó òà ë³ê-

â³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà (â³ä 05.05.2016 ¹ 08/231-

2059/ÏÐ).

40) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó êîìóíàëüíîìó

ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå àâòî-

òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî ¹ 2737» íà ñïè-

ñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó òðàíñïîðòíèõ çàñî-

á³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (â³ä

05.05.2016 ¹ 08/231-2052/ÏÐ).

41) Ïðî ïåðåäà÷ó äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ì³-

í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè íåæèòëîâî¿ áó-

ä³âë³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (ïðîñï. Ñâîáîäè, 40,

ë³ò. À) (â³ä 25.07.2016 ¹ 08/231-3144/ÏÐ).

42) Ïðî ïðèïèíåííÿ Öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõ-

ãàëòåð³¿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù øëÿõîì

ë³êâ³äàö³¿ (â³ä 15.06.2016 ¹ 08/231-2623/ÏÐ).

43) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Áîéêî Îëåí³ Â³êòîð³âí³ äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øà-

óìÿíà, 4 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(Ï-8850) (â³ä 18.05.2016 ¹ 08/231-2218/ÏÐ).

44) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ñêàëèç³ Òàìàð³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Ìåäè÷í³é, 6-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (Ï-9456) (â³ä 19.04.2016 ¹ 08/231-

1904/ÏÐ).

45) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Êàðïîâ³÷ Âàíä³ Âîëîäèìèð³âí³

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Âåðõîâèíí³é, 55 (ñåêö³ÿ 3) ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9105) (â³ä

09.02.2016 ¹ 08/231-795/ÏÐ).

46) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ ßðåìåíêî Òåòÿí³ ²ëë³âí³ äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.

Ãîðüêîãî, 34 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (Ï-9256) (â³ä 05.04.2016 ¹ 08/231-

1636/ÏÐ).

47) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíàì Ïóñòîâ³ò Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³, Ãîëó-

áèö³ Àíäð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó òà Êîë³ñí³÷åíêî

Òåòÿí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ïàâëåíêà, 3 ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9122) (â³ä

20.01.2016 ¹ 08/231-467/ÏÐ).

48) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Øåâ÷óêó Âàëåð³þ Ïåòðîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Ëåí³íà, 35 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (Ï-9380) (â³ä 19.04.2016 ¹ 08/231-

1896/ÏÐ).

49) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíàì Ë³õíîâó Ïàâëó Ìèêèòîâè÷ó, Ë³õ-

íîâ³é Ìàð³¿ Ìèêîëà¿âí³, Ë³õíîâó Âàëåð³þ Ïàâ-

ëîâè÷ó, Ïðîöê³âó Â³òàë³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, Ïðî-

öê³â ßðîñëàâ³ Â³òàë³¿âí³ òà Ïðîöê³â Ñîô³¿ Â³-

òàë³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Ðîá³òíè÷³é, 2-à ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9304) (â³ä 08.12.2015

¹ 08/231-57/ÏÐ).

50) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Êîâàëü÷óê Â³êòîð³¿ ²ãîð³âí³ äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³  ñïîðóä íà 

âóë. Êàìÿíåöü-Ïîä³ëüñüê³é, 4 ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9069) (â³ä 18.01.2016

¹ 08/231-414/ÏÐ).

51) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ ãðîìàäÿíèíó Ðîìà-

íåíêó Ìèõàéëó Âîëîäèìèðîâè÷ó çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Ãàìàðíèêà, 43-ã â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9274) (â³ä 19.04.2016

¹ 08/231-1899/ÏÐ).

52) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíêàì Êîðîëü ²ðèí³ Â³òàë³¿âí³ òà Àëºêñº-

ºíêî Ëþäìèë³ Íèêèôîð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïîñòîâ³é, 12 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9339) (â³ä

14.12.2015 ¹ 08/231-158/ÏÐ).

53) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ïóíÿê Âàðâàð³ ²ãîð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ôåîäîðè Ïóøèíî¿, 29

(ë³òåðà «Å») ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(Ï-9436) (â³ä 12.04.2016 ¹ 08/231-1776/ÏÐ).

54) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Áóòîð³í³é Ëþäìèë³ Ïåòð³âí³ òà Áîíäà-

ðåíêó Â³êòîðó Ïåòðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ñàäîâîìó, 26 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9275) (â³ä

31.03.2016 ¹ 08/231-1586/ÏÐ).

55) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Ñîêóðó Ëåîí³äó Ìèêîëàéîâè÷ó òà Ëþ-

áîâñüê³é Âàëåíòèí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ìîñêîâñüêî-

ìó, 2 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9276)

(â³ä 05.04.2016 ¹ 08/231-1635/ÏÐ).

56) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ãàâðèëîâó Îëåêñàíäðó Ñåðã³éîâè÷ó

äëÿ áóä³âíèöòâà òàîáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï.

Íàóêè, 44, êîðï. 2 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (Ï-9165) (â³ä 07.04.2016 ¹ 08/231-1717/ÏÐ).

57) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Ñàþê Îêñàí³ ²âàí³âí³ òà Ëóê’ÿí÷èêîâó Ñåð-

ã³þ Â³êòîðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä ó ïðîâ. Áèø³âñüêîìó, 13 ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9196) (â³ä 20.04.2016

¹ 08/231-1944/ÏÐ).

58) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Ëèìàðþ ²âàíó ²âàíîâè÷ó, Ëèìàð Ë³ë³¿

Âîëîäèìèð³âí³, Ëèìàð Ñâ³òëàí³ ²âàí³âí³, ªí³êº-

ºâó Ðàâ³ëþ Ìÿñóìæàíîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×èãèðèíñüê³é, 85 ó Ïî-

ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9258) (â³ä 14.06.2016

¹ 08/231-2588ËÒÐ).

59) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Âåíãåð Âàëåíòèí³ Â³êòîð³âí³ òà Ïºõî-

âó Âàëåð³þ Ãðèãîðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñ-

ëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áîí÷-Áðóºâè÷à, 27 ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9427) (â³ä

13.04.2016 ¹ 08/231-1820/ÏÐ).

60) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Æèë³í³é Â³ð³ Éîñèï³âí³ òà Ñåìåíöþ Â³ê-

òîðó Àíäð³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Êèðèëà Îñüìàêà, 59 ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9289) (â³ä 19.04.2016

¹ 08/231-1903/ÏÐ).

61) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ãðîìàäÿíö³ Áîñ³é Ëþáîâ³ Âàñèë³âí³ äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 48 ó Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9397) (â³ä 30.05.2016

¹ 08/231-2396/ÏÐ).

62) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Þä³íó Ñåðã³þ

Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä ó ïðîâ. Áðîä³âñüêîìó, 7-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21561) (â³ä 26.04.2016

¹ 08/231-1994/ÏÐ).

63) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Øêóð³ Ãàíí³ Îëåê-

ñ³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-

êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåí-

íÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 178 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22184) (â³ä 27.04.2016

¹ 08/231-2008/ÏÐ).

64) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Á³íäåð Ñòåïà-

í³ä³ ²âàí³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 199 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22183) (â³ä

27.04.2016 ¹ 08/231-2010/ÏÐ).

65) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Íîâ³êîâ³é Îëå-

í³ Âîëîäèìèð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 83-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-2140) (â³ä 09.12.2015 ¹ 08/231-

66/ÏÐ).

66) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Êâàñí³öüê³é

Îêñàí³ Ìèêîëà¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä ó ïðîâ. 6-ìó Ñàäîâîìó, 2-á ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-19197) (â³ä 15.06.2016

¹ 08/231-2614/ÏÐ).

67) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Êëèøåâñüê³é

Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Âàòóò³íà, 85-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21577) (â³ä 11.05.2016

¹ 08/231-2102/ÏÐ).

68) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Âîëèíñüê³é Í³-

í³ Ïåòð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 198 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22050) (â³ä

07.04.2016 ¹ 08/231-1694/ÏÐ).

69) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Îðãàíþê Òàìà-

ð³ Âàñèë³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 177 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22181) (â³ä

20.04.2016 ¹ 08/231-1946/ÏÐ).

70) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ ßð÷óê Ëþäìè-

ë³ Ãðèãîð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 128 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22182) (â³ä

12.04.2016 ¹ 08/231-1778/ÏÐ).

71) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Øåâ÷åíêó

Îëåêñ³þ Âàñèëüîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Ëåí³íà, 2-å ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21843) (â³ä 24.05.2016

¹ 08/231-2323/ÏÐ).

72) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ìîðîç Âàëåí-

òèí³ Ìèêîëà¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ñòåöåíêà, 42-à ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (À-2960) (â³ä 19.05.2016 ¹ 08/231-

2229/ÏÐ).

73) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êîðîáêó Ñåð-

ã³þ Â³êòîðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà Ñòîëè÷íîìó øîñå, 31-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-13906) (â³ä 09.02.2016

¹ 08/231-799/ÏÐ).

74) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Îäàðè÷ Íàòà-

ë³¿ Îëåêñàíäð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Çàëåæí³é, 12-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (À-21324) (â³ä 09.02.2016 ¹ 08/231-

797/ÏÐ).

75) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ëèçþêó Îëåê-

ñàíäðó Âàñèëüîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîìñîìîëüñüê³é, 10-à ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-18255) (â³ä

26.04.2016 ¹ 08/231-1996/ÏÐ).

76) Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Äåðêà÷ó ²ãîðþ Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó ðèòóàëü-

íèõ ïîñëóã íà âóë. Êðàéí³é, 10-à ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ª-1329) (â³ä 16.06.2016

¹ 08/231-2627/ÏÐ).

77) Ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê äëÿ îïðàöþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ

(àáî ïðàâà îðåíäè íà íèõ) íà çåìåëüíèõ òîðãàõ

(ª-1328) (â³ä 21.06.2016 ¹ 08/231-2671/ÏÐ).

78) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1320) (â³ä 23.03.2016

¹ 08/231-1427/ÏÐ).

79) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1325) (â³ä 11.05.2016

¹ 08/231-2113/ÏÐ).

80) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1322) (â³ä 30.03.2016

¹ 08/231-1561/ÏÐ).

81) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1293) (â³ä 08.12.2015

¹ 08/231-44/ÏÐ).

82) Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ ×åðíîò³ Íàòàë³¿ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëü-

éîíó íà âóë. Àíäð³ÿ Ìàëèøêà, 3-ä ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ª-1298) (â³ä 23.12.2015

¹ 08/231-307/ÏÐ).

83) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Âàñèëüîê-ËÒÄ» äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

íà âóë. Ìèðîï³ëüñüê³é, 1 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî (À-22119)

(â³ä 10.05.2016 ¹ 08/231-2086/ÏÐ).

84) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÒÖ «ÎÌÅÃÀ» äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 43-ã

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-18728) (â³ä

21.01.2016 ¹ 08/231-476/ÏÐ).

85) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Áóêë³ÿ» äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ íà ïðîñï.

Ì³íñüêîìó (á³ëÿ àâòîñòàíö³¿ «Ïîë³ññÿ») ó Ïîä³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³ (À-21797) (â³ä 22.06.2016 ¹ 08/231-

2698/ÏÐ).

86) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâî-ïðîìèñëîâà êîìïà-

í³ÿ «Ð³Êî» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ç íàäáó-

äîâîþ äâîõ ïîâåðõ³â ï³ä ðîçì³ùåííÿ îô³ñíèõ

ïðèì³ùåíü, ïîäàëüøî¿ ¿õ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ íà âóë. Íîâîçàáàðñüê³é, 2/6, ë³òåðà

«Ã» â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21527)

(â³ä 18.12.2015 ¹ 08/231-260/ÏÐ).

87) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÎÊÅÀÍ» äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó
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íà âóë. Óðèöüêîãî, 1-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (À-21605) (â³ä 23.12.2015 ¹ 08/231-

295/ÏÐ).

88) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òåððà+» äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ âèðîáíè÷èõ íåæèòëîâèõ áóäèíê³â íà âóë.

Áåðåæàíñüê³é, 6-à òà 6-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (À-21533) (â³ä 09.12.2015 ¹ 08/231-

88/ÏÐ).

89) Ïðî ïîíîâëåííÿ ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐ-

ÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÏÅÐØÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÀÍÊ» äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëó-

àòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Àíäð³-

¿âñüê³é, 4 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíå-

ñåííÿ çì³í äî íüîãî (À-19147) (â³ä 21.01.2016

¹ 08/231-477/ÏÐ).

90) Ïðî ïîíîâëåííÿ ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíî-

ìó òîâàðèñòâó «ÀÁÑ-ÓÊÐ» äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîì-

ïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåí-

íÿìè ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì

ïàðê³íãîì íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é, 26 ó Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî

íüîãî (À-19112) (â³ä 08.02.2016 ¹ 08/231-

766/ÏÐ).

91) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 10.09.2015 ¹ 1032/1896 «Ïðî âíå-

ñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 30.07.2003 ¹ 75-6-00072 (â ðåäàêö³¿

óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà ïðî âíåñåííÿ çì³í òà

äîïîâíåíü äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 14.10.2011 ¹ 75-6-00526) íà ïðîñï.

Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, 16/39 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà» (À-22314) (â³ä 11.03.2016

¹ 08/231-1301/ÏÐ).

92) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05.02.98

¹ 215 «Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ó ïðèâàòíó

âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëèõ áóäèíê³â ³ ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü» (À-20654) (â³ä 12.02.2016 ¹ 08/231-

854/ÏÐ).

93) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 26.12.2014 ¹ 801/801 «Ïðî ïåðå-

äà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàêñè-

ìåíêó ªâãåí³þ Â³êòîðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ê³ðîâà, 39-à ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» (À-22039) (â³ä 05.04.2016

¹ 08/231-1640/ÏÐ).

94) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 10.09.2015 ¹ 961/1825 «Ïðî âè-

çíà÷åííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îïðà-

öþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ (àáî ïðàâà îðåí-

äè íà íèõ) íà çåìåëüíèõ òîðãàõ» (ª-1312) (â³ä

14.06.2016 ¹ 08/231-2595/ÏÐ).

95) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 16.03.2006 ¹ 317/3408 «Ïðî çà-

òâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðè-

çíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóê-

ö³îíàõ òà êîíêóðñàõ) ï³ä çàáóäîâó» (ª-1324) (â³ä

20.04.2016 ¹ 08/231-1940/ÏÐ).

96) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

íà âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 45 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÀÃÐÎÔ²ÐÌÀ «ÒÐÎßÍÄÀ» äëÿ áëà-

ãîóñòðîþ ïàì’ÿòêè ïðèðîäè «Êð³ñòåðîâà ã³ðêà»

(À-21940) (â³ä 05.07.2016 ¹ 08/231-2857/ÏÐ).

97) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

ïðîâ. Çàâîäñüêîìó, 1 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Åíðàíçàë³çîáåòîí» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-á³ç-

íåñîâîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïî-

áóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ (À-22401) (â³ä 01.07.2016

¹ 08/231-2780/ÏÐ).

98) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

íà âóë. Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî (íà òåðèòî-

ð³¿ â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ¹ 2) ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÓÄÑÏÅÖÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ áóä³â-

íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî êâàðòàëó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ãðîìàä-

ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ (À-20795) (â³ä 01.07.2016

¹ 08/231-2779/ÏÐ).

99) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

íà âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 1/2 (ë³ò. «Á») ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó ô³ðì³ «Âîëíà» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç äîáóäî-

âîþ ðåñòîðàíó òà ïîäàëüøèìè éîãî åêñïëóàòà-

ö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì (À-22101) (â³ä 30.03.2016

¹ 08/231-1548/ÏÐ).

100) Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òå-

ðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Åëåêòðèê³â, Íàáåðåæíî-

Ðèáàëüñüêî¿ äîðîãè ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (â³ä 01.07.2016 ¹ 08/231-2790/ÏÐ).

101) Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òå-

ðèòîð³¿ ì³ñöåâîñò³ Ìèê³ëüñüêà Ñëîá³äêà, ùî

âêëþ÷àº âóëèö³ Ïàíåëüíó, ×åëÿá³íñüêó, çàë³ç-

íè÷í³ êîë³¿, âóëèö³ 1-ó Ñàäîâó, Ñàäîâî-Íàáåðåæ-

íó â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà (â³ä

17.06.2016 ¹ 08/231-2658/ÏÐ).

102) Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òå-

ðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ,

Åðíñòà, ²âàíà Ïóëþÿ, âçäîâæ ð³÷êè Ñîâêè òà âåðõ-

í³ì êàñêàäîì Ñîâñüêèõ ñòàâê³â ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (â³ä 07.07.2016 ¹ 08/231-

2892/ÏÐ).

103) Ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêî-

ìó óí³âåðñèòåòó ïðàâà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿

íàóê Óêðà¿íè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ íàâ÷àëüíîãî êîðïóñó íà âóë. Äîâíàð-Çàïîëü-

ñüêîãî, 7 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(À-21865) (â³ä 01.02.2016 ¹ 08/231-626/ÏÐ).

104) Ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìó-

íàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðèºìñòâó «Öåíòð

ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2»

Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

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

ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-11861) (â³ä

22.03.2016 ¹ 08/231-1411/ÏÐ).

105) Ïðî ïåðåäà÷ó ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó

òîâàðèñòâó «ÓÊÐÏÐÎÌÒÅÏËÈÖß» çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ æèò-

ëîâèõ áóäèíê³â (ó òîìó ÷èñë³ ñîö³àëüíå æèòëî,

äîñòóïíå òà ³íøå) ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáó-

òîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ïåòðà Ðàä÷åíêà, 27-

29 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-6262)

(â³ä 30.06.2016 ¹ 08/231-2776/ÏÐ).

106) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÓÑÒÀÍÃ ÀÂÒÎÏËÞÑ»

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè íà âóë. Åëåê-

òðîòåõí³÷í³é,  43 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³  

ì. Êèºâà (À-22462) (â³ä 23.05.2016 ¹ 08/231-

2298/ÏÐ).

107) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÎËÞÑ-ÖÅÍÒÐ» çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ï³äçåìíî¿

áóä³âë³ ï³ä áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé êîìïëåêñ

ç ïîäàëüøîþ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâó-

âàííÿì íà âóë. Ãåîðã³ÿ Ê³ðïè, 2-á ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-6945).(â³ä 25.01.2016

¹ 08/231-507/ÏÐ).

108) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâà-

ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÒÖ

«ÎÌÅÃÀ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ òîðãîâåëüíèõ ïàâ³ëüéîí³â íà âóë. Ùåðáà-

êîâà, 47-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (À-22168) (â³ä 06.04.2016 ¹ 08/231-

1665/ÏÐ).

109) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâà-

ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïðîåêò-

Áþðî» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íå-

æèòëîâî¿ áóä³âë³ îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ ó ïðîâ.

Ìèõàéë³âñüêîìó, 10/2 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7087) (â³ä 18.05.2016

¹ 08/231-2224/ÏÐ).

110) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÑÒÐÅÉÒ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ìàãàçèíó ïðî-

äîâîëü÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â íà ïðîñï.

Ë³ñîâîìó, 4 (ë³ò. À) ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (À-21913) (â³ä 01.06.2016 ¹ 08/231-2443/ÏÐ).

111) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÐ²Í²Ò²-ÁÑ» çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

áóä³âë³ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ íà

âóë. Óìàíñüê³é, 47-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (Ä-7295) (â³ä 03.06.2016 ¹ 08/231-

2449/ÏÐ).

112) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÀÊÎ ÒÎÐÃ» çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñ-

íî¿ áóä³âë³ ³ç ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèìè ïðèì³ùåí-

íÿìè íà âóë. Ìåòðîëîã³÷í³é, 14-á (ë³ò. Á) ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7260) (â³ä 08.12.2015

¹ 08/231-35/ÏÐ).

113) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-

äÿíèíó Ãð³ãîðÿíó Þð³þ Ëþäâèêîâè÷ó äëÿ ðå-

êîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä ãðîìàäñüêó

(òîðãîâî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ) íà âóë. Àêàäå-

ì³êà Òóïîëåâà, 18-å ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (Ä-7050) (â³ä 02.02.2016 ¹ 08/231-

650/ÏÐ).

114) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-

ñòâó «Êîíöåðí Ãàëíàôòîãàç» íà ïåðåòèí³ âóë.

Ãåðî¿â Êîñìîñó òà ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

êîìïëåêñó) (Ê-25772) (â³ä 24.02.2016 ¹ 08/231-

1105/ÏÐ).

115) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðè-

ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³-

àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» íà âóë.

Æóëÿíñüê³é, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì

ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà

êâàðòèðíîìó îáë³êó (Ê-24681) (â³ä 19.04.2016

¹ 08/231-1894/ÏÐ).

116) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óò-

ðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 19 â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëå-

íåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

(Ê-25791) (â³ä 29.03.2016 ¹ 08/231-1540/ÏÐ).

117) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-

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

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ïóíêòó ïðèéîìó âòîðñèðîâèíè 

(Ê-25673) (â³ä 22.03.2016 ¹ 08/231-1409/ÏÐ).

118) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè Ì³í³ñòåðñòâó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà-

¿íè íà âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, 7 ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü òà îçå-

ëåíåííÿ òåðèòîð³¿ (Ê-25768) (â³ä 10.05.2016

¹ 08/231-2073/ÏÐ).

119) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïîä³ë çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó, 95 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ê-26601) (â³ä 19.04.2016

¹ 08/231-1907/ÏÐ).

120) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Ëîã³ñòè÷íèé ñêëàä ¹ 1» íà âóë. Àë-

ìà-Àòèíñüê³é, 35-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿

ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü (Ê-25471) (â³ä 13.04.2016

¹ 08/231-1809/ÏÐ).

121) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð «Ðàäî-

ãîð» íà âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 9-ä (ë³òåðà À) â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ç ïðèì³ùåí-

íÿìè àäì³í³ñòðàòèâíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ òà íàäàííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ (Ê-26264)

(â³ä 23.03.2016 ¹ 08/231-1430/ÏÐ).

122) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà âóë. Àíàòîë³ÿ Ëó-

íà÷àðñüêîãî, 1-á ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³

çàêëàäó êóëüòóðè (òåàòð ëÿëüîê) (Ê-25892) (â³ä

24.03.2016 ¹ 08/231-1455/ÏÐ).

123) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-

ñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» íà

âóë. Ìîíòàæíèê³â, 97 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

áóä³âåëü òà ñïîðóä âèðîáíè÷î¿ áàçè, ùî çàáåç-

ïå÷èòü âîäîïîñòà÷àííÿ ó ì. Êèºâ³ (Ê-25531) (â³ä

29.02.2016 ¹ 08/231-1190/ÏÐ).

124) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà âóë.

Ìàðøàëà Ãðå÷êà, 20-ä ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ äîøê³ëüíî-

ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 486 ç ïîäàëüøîþ

åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì (Ê-25885)

(â³ä 19.05.2016 ¹ 08/231-2243/ÏÐ).

125) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ òåõ-

í³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³-

ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ ÌÀÐÊÅÒ

ËÞÊÑ» íà ïåðåòèí³ âóë. ×åðâîíîãâàðä³éñüêî¿

òà âóë. ×åðâîíîòêàöüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîì-

ïëåêñó (Ê-26316) (â³ä 11.03.2016 ¹ 08/231-

1308/ÏÐ).

126) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç åêñ-

ïëóàòàö³¿ ³ ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó «Æèòëî-

Ñåðâ³ñ» íà âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿, 4-á ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ â³äêðè-

òî¿ àâòîñòîÿíêè (Ê-25862) (â³ä 06.04.2016

¹ 08/231-1685/ÏÐ).

127) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿â-

ñüêèé ìåòðîïîë³òåí» á³ëÿ ï³âäåííîãî ìîñòîâî-

ãî ïåðåõîäó (ïîðÿä ç ÒÅÖ-5) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ âåíòèëÿö³éíîãî ê³îñêó (Ê-26498) (â³ä

18.05.2016 ¹ 08/231-2213/ÏÐ).

128) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Ìåðèä³àíà Ñîþç», ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊ-

Ö²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÒÐÅÑÒ «ÊÈ¯ÂÅËÅÊ-

ÒÐÎÌÎÍÒÀÆ» íà âóë. Òàìïåðå, 11-à ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòî-

âîãî ïðèçíà÷åííÿ (Ê-26294) (â³ä 13.04.2016

¹ 08/231-1799/ÏÐ).

129) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ×óéêó Âîëîäèìèðó Ãåí-

íàä³éîâè÷ó íà âóë. Çàëåæí³é, 14-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òàîáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24071) (â³ä 14.04.2016 ¹ 08/231-

1835/ÏÐ).

130) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñóâîðîâ³é Ëàðèñ³ Ìè-

êîëà¿âí³ íà âóë. Ãðàäèíñüê³é, 6-ã ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ òîðãîâåëüíîãî

ïðèçíà÷åííÿ (Ê-26254) (â³ä 20.04.2016 ¹ 08/231-

1934/ÏÐ).

131) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãð. Áóðäóíó Îëåêñ³þ Ìèêîëàéîâè÷ó

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

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-24447) (â³ä 13.04.2016 ¹ 08/231-1796/ÏÐ).

132) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òèìîùóê Ë³ë³¿ Ñåðã³¿âí³

íà âóë. Ñàäîâ³é, 8 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òàîáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-26168) (â³ä 14.04.2016 ¹ 08/231-1828/ÏÐ).

133) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ôîðèñü Îëåí³ Àíäð³¿âí³

íà âóë. Ìèêîëè Êðàñíîâà, 38 ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äó-

àëüíîãî ãàðàæà (Ê-26148) (â³ä 29.03.2016

¹ 08/231-1531/ÏÐ).

134) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñîòíèêîâ³é Îëåêñàíäð³

Îëåêñàíäð³âí³ íà âóë. Ëóãîâ³é, 27-à ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
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ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25770) (â³ä 24.03.2016

¹ 08/231-1463/ÏÐ).

135) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áóòåíêî Ìàð³¿ Â’ÿ÷åñëà-

â³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Ì³æîçåð-

íå», íà âóë. 3-é Îçåðí³é, ä³ë. 3 ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíî-

ãî ñàä³âíèöòâà (Ê-26413) (â³ä 18.04.2016 

¹ 08/231-1860/ÏÐ).

136) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñ³äóíó Ñåðã³þ Ìèêî-

ëàéîâè÷ó íà âóë. 78-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 43 ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ êîëåêòèâíîãî ñà-

ä³âíèöòâà (Ê-25813) (â³ä 06.04.2016 ¹ 08/231-

1676/ÏÐ).

137) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìèõàéëåöþ Îëåêñàí-

äðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 12-â

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23330) (â³ä

27.04.2016 ¹ 08/231-2034/ÏÐ).

138) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìèõàéëåöü Âàëåíòèí³

²âàí³âí³ ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 12-á ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23329) (â³ä 26.04.2016 ¹ 08/231-

1967/ÏÐ).

139) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìèõàéëåöü Íàòàë³¿ Äìèò-

ð³âí³ ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 12-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä (Ê-23331) (â³ä 26.04.2016 ¹ 08/231-

1969/ÏÐ).

140) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êóçüìåíêî ßðîñëàâ³ Ñåð-

ã³¿âí³ íà âóë. Ãâàðä³éñüê³é, 72-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-21132) (â³ä 11.05.2016 ¹ 08/231-

2121/ÏÐ).

141) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Îñ³ºâñüê³é Àíòîí³í³ Ìè-

êîëà¿âí³ íà âóë. Êðèëîâà, 75-ã ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä (Ê-21912) (â³ä 24.03.2016 ¹ 08/231-

1465/ÏÐ).

142) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïàðõîìåíêî Ãàëèí³ Ñå-

ìåí³âí³ íà âóë. Ìàëîçåìåëüí³é, 9-æ ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23104) (â³ä 29.03.2016 ¹ 08/231-

1528/ÏÐ).

143) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ôåñåíêó Àíäð³þ Â³ê-

òîðîâè÷ó íà âóë. ×åðâîíîôëîòñüê³é, 32-à â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26318) (â³ä 11.04.2016

¹ 08/231-1734/ÏÐ).

144) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Õîäàê³âñüêî-

ìó Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó íà âóë. Âàòóò³íà, 

76-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ÷àñòèíè æèò-

ëîâîãî áóäèíêó (Ê-26491) (â³ä 12.04.2016

¹ 08/231-1769/ÏÐ).

145) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êî÷êàëüîâó Àíòîíó

Îëåêñ³éîâè÷ó íà âóë. Ìèêîëè Òðóáëà¿í³, 79 ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24933) (â³ä 06.04.2016

¹ 08/231-1680/ÏÐ).

146) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ôåä÷åíêó Îëåêñàíäðó

Ñåðã³éîâè÷ó íà âóë. Æîâòíåâ³é, 38-à ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26348) (â³ä 18.04.2016

¹ 08/231-1865/ÏÐ).

147) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Äæåãóð Îëüç³ Ìèõàéë³âí³ íà

âóë. Ìàëîçåìåëüí³é, 3-å ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-

ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà ñïî-

ðóä (Ê-26425) (â³ä 12.04.2016 ¹ 08/231-1768/ÏÐ).

148) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïëàõîòíþêó Â³êòîðó

Âîëîäèìèðîâè÷ó íà âóë. Ëóãîâ³é, 10-á ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26304) (â³ä 24.03.2016

¹ 08/231-1462/ÏÐ).

149) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñ³ì÷óê Äàð’¿ Âîëîäèìè-

ð³âí³ íà âóë. Ãåíåðàëà Â³òðóêà, 33 ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24049) (â³ä 05.04.2016 ¹ 08/231-

1645/ÏÐ).

150) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Öåñ³ Òåòÿí³ Âàëåíòèí³â-

í³ ó 4-îìó ïðîâ. ²âàíà Ôðàíêà, 31 ó Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-22372) (â³ä 24.02.2016 ¹ 08/231-

1112/ÏÐ).

151) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äåðåëþêó Ãðèãîð³þ

²âàíîâè÷ó íà âóë. Áåðåçíåâ³éà, 30-ì ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-22706) (â³ä 30.03.2016 ¹ 08/231-

1559/ÏÐ).

152) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ãóðºâ³é Îëåí³ ªâãåí³âí³

íà âóë. Ãîãîëÿ, 16-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

(Ê-22784) (â³ä 29.03.2016 ¹ 08/231-1526/ÏÐ).

153) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³

Àíàòîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25930)

(â³ä 13.04.2016 ¹ 08/231-1813/ÏÐ).

154) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîìàðåâè÷ó

Îëåêñàíäðó Âàñèëüîâè÷ó íà âóë. ßã³äí³é, 60/7

«ª» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24521) (â³ä

11.04.2016 ¹ 08/231-1740/ÏÐ).

155) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñåðã³ºíêó

Ìèêîë³ Îëåêñàíäðîâè÷ó íà âóë. ßã³äí³é, 60/1

«Ê» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³â-

íèöòâà æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä (Ê-24514) (â³ä 12.04.2016 ¹ 08/231-

1774/ÏÐ).

156) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëîãâèíåíêó

Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêî-

ìó, 55 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23656) (â³ä

14.04.2016 ¹ 08/231-1826/ÏÐ).

157) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìèõàëü÷åíêî

Âàëåíòèí³ Ìèêîëà¿âí³ íà ïðîñï. Íàóêè, 58 ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà

³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà (Ê-23336) (â³ä 13.04.2016

¹ 08/231-1818/ÏÐ).

158) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êîíäðàòåíêî

Òåòÿí³ ªãîð³âí³ íà âóë. ßã³äí³é, 60/7 «Ó» ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24515) (â³ä 07.04.2016

¹ 08/231-1711/ÏÐ).

159) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîøóá³ Âà-

ëåð³þ Ëåîí³äîâè÷ó íà âóë. Ëóãîâ³é, 25 ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà-

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26051) (â³ä 12.04.2016

¹ 08/231-1773/ÏÐ).

160) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³

Àíàòîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25922)

(â³ä 13.04.2016 ¹ 08/231-1812/ÏÐ).

161) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³

Àíàòîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25916)

(â³ä 07.04.2016 ¹ 08/231-1713/ÏÐ).

162) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ä³ Ñ³ºíà ßðîñëàâó Âÿ÷å-

ñëàâîâè÷ó íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî

áóä³âíèöòâà òà ãàðàæà (Ê-26123) (â³ä 13.04.2016

¹ 08/231-1817/ÏÐ).

163) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãîëîâàòþêó

Ïàâëó Àíäð³éîâè÷ó íà âóë. Òðóõàí³âñüê³é, 4-à ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ áó-

ä³âë³ ðåñòîðàíó (Ê-25286) (â³ä 13.04.2016

¹ 08/231-1815/ÏÐ).

164) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äîáðÿíñüêîìó Äìèòðó Âÿ-

÷åñëàâîâè÷ó íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî

áóä³âíèöòâà òà ãàðàæà (Ê-26125) (â³ä 12.04.2016

¹ 08/231-1772/ÏÐ).

165) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êðåì³íñüêî-

ìó Îëåêñàíäðó ²âàíîâè÷ó ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26428) (â³ä 07.04.2016 ¹ 08/231-

1708/ÏÐ).

166) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Íèæí³é Ìàé¿

Ìèêîëà¿âí³ íà âóë. ×åðâîíîôëîòñüê³é â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî æèò-

ëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà 

(Ê-26529) (â³ä 11.04.2016 ¹ 08/231-1738/ÏÐ).

167) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ×àí Ìàé Ëàí

íà âóë. Äîíñüê³é, 19 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

(Ê-26011) (â³ä 05.04.2016 ¹ 08/231-1655/ÏÐ).

168) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Øåëåñòó Áîã-

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

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24252) (â³ä 05.04.2016

¹ 08/231-1656/ÏÐ).

169) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Íîñêî Îëåí³

Ìèõàéë³âí³ íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26429) (â³ä 27.04.2016

¹ 08/231-2023/ÏÐ).

170) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áîáêîâó Âî-

ëîäèìèðó Þð³éîâè÷ó íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøè-

íè ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26514) (â³ä

07.04.2.016 ¹ 08/231-1710/ÏÐ).

171) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êðåì³íñüê³é

Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (ïðèñàäèáíî¿ ä³ëÿíêè) (Ê-26427) (â³ä 07.04.2016

¹ 08/231-1706/ÏÐ).

172) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áèê Òåòÿí³ ²âà-

í³âí³ íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèö-

òâà òà ãàðàæó (Ê-26128) (â³ä 12.04.2016 ¹ 08/231-

1771/ÏÐ).

173) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ìàòâ³ºíêî Íàòàë³¿ Àíàòî-

ë³¿âí³ íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèö-

òâà òà ãàðàæà (Ê-26132) (â³ä 11.04.2016 ¹ 08/231-

1739/ÏÐ).

174) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíêàì Ñåìåí÷óê

Îëåí³ Ôåäîð³âí³ òà Ñåìê³â Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³ íà

âóë. Ñð³áíîê³ëüñüê³é, 16-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ äèòÿ÷îãî ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëü-

íîãî êîìïëåêñó (Ê-24507) (â³ä 18.05.2016

¹ 08/231-2209/ÏÐ).

175) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïå-

ðàòèâó æèòëîâî-áóä³âåëüíèé êîîïåðàòèâ «ÁÅ-

ÐÅÇÍßÊÈÆÈÒËÎÁÓÄ» íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é òà

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

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â ³íæåíåð-

íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (êð³ì îá’ºêò³â

äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó) (Ê-26343) (â³ä 29.03.2016

¹ 08/231-1523/ÏÐ).

176) Ïðî ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî ïåðåâ³ðêè

ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàáóäîâíèê³â (³í-

âåñòîð³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà íà ï³ä-

ñòàâ³ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ï³ñëÿ 2006 ðîêó.

177) Ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.11.2005 ¹ 75-6-00251, óêëà-

äåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðè-

ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÊ «Òðà-

âåðòèí» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 831/3406.

178) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóð-

áîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016-2018 ðîêè».

179) ²íôîðìàö³ÿ ãîëîâè Íàãëÿäîâî¿ ðàäè

Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Õîë-

äèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä» Ñëîí÷àêà

Â. Â. ùîäî ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ãîëîâè ïðàâë³í-

íÿ — Ïðåçèäåíòà Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿â-

ì³ñüêáóä» Êóøí³ðà ². Ì. ùîäî ô³íàíñîâî-ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä»

òà ñèòóàö³¿ íàâêîëî áóä³âíèöòâ ó ïðîâóëêó

Ñâÿòîøèíñüêîìó, 2 ³ íà âóëèö³ Îìåëÿíîâè-

÷à-Ïàâëåíêà, 4-6.

180) ²íôîðìàö³ÿ íà÷àëüíèêà êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» Áðà-

ã³íñüêîãî Â. Â. ùîäî ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî

îá´ðóíòóâàííÿ áóä³âíèöòâà ä³ëüíèö³ Ñèðåöüêî-

Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿ (íà æèòëîâèé ìàñèâ Âèíîãðà-

äàð) òà áóä³âíèöòâà, ùî âåäåòüñÿ á³ëÿ ñòàíö³¿

ìåòðî «Ãåðî¿â Äí³ïðà».

181) ²íôîðìàö³ÿ íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Êðèùåí-

êà À. ª. ïðî ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ íàâêîëî áó-

ä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà ó ïðîâóëêó Ñâÿòîøèí-

ñüêèé, 2.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
20. 22397�08 Товариство з

обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
просп. Бажана Миколи
100 м до вул. Гмирі
Бориса (навпроти)

21. 22413�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
просп. Бажана Миколи
біля шляхопроводу на
просп.Григоренка, станція
м. "Позняки"

22. 22446�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
просп. Бажана Миколи
з'їзд з Південного мосту
біля проїзду до вул.
Осокорської

23. 22407�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район,
просп. Бажана Миколи на
розі з вул. Гмирі,1а

24. 22506�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
просп. Бажана Миколи
напроти буд.7

25. 06801�04�П�З ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
просп. Бажана Миколи
станція м. "Позняки"

26. 23281�08 ТОВ
"Автобансервіс"

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

8,9 Дарницький район,
просп. Бажана Миколи, 
1�д

27. 22400�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
просп. Бажана Миколи,
26 напроти через дорогу
просп. Бажана Миколи

28. 24887�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

2,32 Дарницький район,
просп. Бажана Миколи,
ЗБ літера А

29. 24890�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

2,32 Дарницький район,
просп. Бажана Миколи,
ЗБ літера А

30. 15192�07 СПД Бориско
Наталія Семенівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,87 Дарницький район,
Харківське шосе, 152

31. 06412�04�П�1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Харківське шосе, 201
заїзд на АЗС

32. 13850�07 ПН Погребняк Гліб
Володимирович

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

2 Деснянський район, вул.
Закревського Миколи
/вул. Драйзера Теодора

33. 13849�07 ПН Погребняк Гліб
Володимирович

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

2 Деснянський район, вул.
Закревського Миколи,
27/2

34. 12783�06 Приватне
акціонерне
товариство "БЛІЦ�
ІНФОРМ"

Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій до 5 кв.м

0 Деснянський район, вул.
Кіото, 25, вихід на вул.
Мурманську

35. 10063�05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Бальзака Оноре де 300 м
до просп. Ватутіна
Генерала

36. 09644�05�П�1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Драйзера Теодора
перехрестя з просп.
Маяковського
Володимира,
розподілювач

37. 09645�05�П�1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Драйзера Теодора
перехресття з просп.
Маяковського
Володимира,
розподілювач

38. 23278�08 ТОВ
"Автобансервіс"

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

8,9 Деснянський район, пров.
Карельський, 3�а

39. 23287�08 ТОВ
"Автобансервіс"

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

8,9 Деснянський район,
просп. Ватутіна Генерала,
11

40. 16180�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Деснянський район,
просп. Маяковського
Володимира /вул.
Драйзера Теодора

41. 21018�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район,
просп. Гагаріна Юрія, 21�а
біля АЗС "ТНК"

42. 21898�08�П�1 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Сергієнка Івана /вул.
Сосюри Володимира

43. 16199�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дніпровський район, пл.
Дарницька
(Ленінградська)
центральна клумба

44. 21098�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район,
просп. Возз'єднання, 16

45. 21099�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

64 Дніпровський район,
просп. Ватутіна
Генерала/130 м до
зупинки "парк Дружби
народів" у напрямку
Троєщини 

46. 23279�08 ТОВ
"Автобансервіс"

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

8,9 Оболонський район, вул.
Богатирська, 1�г/АЗС

47. 23280�08 ТОВ
"Автобансервіс"

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

8,9 Оболонський район, вул.
Богатирська, 2�з /АЗС

№ № дозволу Розповсюджувачі
реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування
рекламного засобу

1. 10372�05 ТОВ "Альхор" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького),
130

2. 14339�07 ПП "Буст Лайт" Банер, панно на захисній
будівельній сітці

990 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького),
44 /вул. Жилянська

3. 13726�06 Спільне
українсько�
польське
підприємство
"НЕЛЬСОН"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

5,6 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 1

4. 10339�05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Малевича Казимира
(Боженка), 17

5. 10336�05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Малевича Казимира
(Боженка), 40

6. 10337�05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Малевича Казимира
(Боженка), 56 ,
автостоянка

7. 13319�06 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Малевича Казимира
(Боженка), 82

8. 21184�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Голосіївський район, вул.
Саксаганського,
50/20/вул. Тарасівська

9. 07452�05�П�1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит на фасаді будинку
(скролінг)

7,2932 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 69

10. 09822�05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

14,5864 Голосіївський район, вул.
Тарасівська (парний бік),
на розі з вул. Жилянською
(розподільча клумба)

11. 15139�07 ПП "Ей�Петрол" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
просп. Глушкова
Академіка, 10

12. 23284�08 ТОВ
"Автобансервіс^

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

8,9 Голосіївський район,
просп. Глушкова
Академіка, 10

13. 01295�03 ТОВ Сільгосппід�
приємство
"Деметра"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

17,28 Дарницький район,
Бориспільське шосе (350
м до повороту 
на с. Щасливе)

14. 22448�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Ахматової Анни, 16�А

15. 22398�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 1/2,
станція м. "Позняки"

16. 25703�10 Повне товариство
"Заставне
товариство
"Скарбниця"

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

6 Дарницький район, вул.
Декабристів біля будинку
№ 2

17. 08414�05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська набережна
/310м до повороту на
АЗС, в бік просп. Бажана
Миколи

18. 21541�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, пл.
Харківська (розподільча
смуга) навпроти буд. 
№ 201�203 на
Харківському шосе

19. 21478�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, пл.
Харківська (розподільча
смуга) навпроти вул.
Колекторної

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 1205 від 26 липня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

207 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова  В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.11.2016 ¹1205

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується
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48. 16187�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район, вул.
Електриків

49. 16181�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район, вул.
Івашкевича Ярослава
/вул. Вишгородська

50. 25503�09 ТОВ "Медіа�Груп" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

72 Оболонський район, вул.
Тимошенка Маршала
напроти ринку "Явір�95"
(на розподілювачі)

51. 23337�08 ТОВ
"Автобансервіс"

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

8,9 Оболонський район, вул.
Полярна, 19

52. 23286�08 ТОВ
"Автобансервіс"

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

8,9 Оболонський район, вул.
Скляренка, 5�б

53. 16195�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район,
Нова Кільцева дорога 
500 м до повороту 
на вул. Міську

54. 08412�05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, пл.
Оболонська (Дружби
Народів) (вул.
Малиновського
Маршала, перехрестя з
вул. Йорданською)

55. 25505�09 ТОВ "Медіа�Груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
просп. Бандери Степана
(Московський) (ел. опора
№ 215)

56. 22493�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Оболонський район,
просп. Бандери Степана
(Московський) з'їзд на
вул. Електриків, АЗС
"Золотий Гепард"

57. 14307�07�П�1 ТОВ "ДІЄСА" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

93,8 Оболонський район,
просп. Бандери Степана
(Московський), 23

58. 23285�08 ТОВ
"Автобансервіс"

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

8,9 Оболонський район,
просп. Бандери Степана
(Московський), 6�а

59. 16185�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда
/вул. Архипенка
Олександра

60. 16184�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда
/вул. Тимошенка

61. 19968�07�П�2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2,9 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 10�а 

62. 12662�06 Приватне
акціонерне
товариство
"Індастріал Медіа
Нетворк" 

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 

1,58 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 20�А (фасад
будинку виходить на вул.
Прирічну) 

63. 25510�09 ТОВ "Княжна плюс" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 

4,7833 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 6 корп. 4 

64. 21001�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ" 

Щит, що стоїть окремо
(скролінг) 

7,41 Печерський район, бульв.
Дружби Народів / пл.
Героїв Великої
Вітчизняної'війни,
напроти вул. Мазепи
Івана 

65. 21612�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 

36 Печерський район, бульв.
Дружби Народів
розв'язка мосту
Патона/виїзд на
Набережне шосе 

66. 20989�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ" 

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 

18 Печерський район, бульв.
Дружби Народів, 36/1
біля мосту між ел. оп. 
№ 162 та 160 

67. 22434�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд" 

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки (бульварна
частина) між буд. 15 
та 15�А 

68. 21936�08�П�1 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА" 

Щит, що стоїть окремо
(скролінг) 

6,8238 Печерський район, бульв.
Лесі Українки / вул.
Кутузова вхід до станції 
м. "ГІечерська" 

69. 21998�08�П�1 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА" 

Щит, що стоїть окремо
(скролінг) 

6,8238 Печерський район, бульв.
Лесі Українки біля станції
м. "Печерська" 

70. 21365�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 

36 Печерський район, бульв.
Лесі Українки на
перехресті вул.
Госпітальної 

71. 22470�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд" 

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 

18 Печерський район, бульв.
Лесі Українки на розі вул.
Шовковичної та Басейної 

72. 22461�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд" 

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 1/4
(бульварна частина,
напроти магазину "Neri
Karra")

73. 17036�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 1/4 №1

74. 17037�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 1/4 ,№2

75. 17038�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 1/4 №3

76. 22423�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 12

77. 21794�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 13

78. 22456�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 15

79. 22427�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 17
(бульварна частина,
напроти магазину
"Інтертоп")

80. 22426�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 19
(бульварна частина) біля
магазину "Антошка"

81. 22445�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 20 (№1)

82. 22442�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 20 (№2)

83. 22424�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 20�22
бульварна частина

84. 22440�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 20�22
напроти "Паркет�центру"

85. 22469�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 21

86. 04946�04�П�1 ГОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 21 (№1)

87. 15220�07�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 21�А

88. 22447�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 2�4
(бульварна частина)

89. 21438�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 24 на
пішохідній частині

90. 22476�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 27 біля
пішохідного переходу

91. 16962�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 28 № 1

92. 22459�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 3
(бульварна частина)

93. 22431�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 3
(бульварна частина)
(№2)

94. 22462�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 3
(бульварна частина)
навпроти турагенства
"Екоплант"

95. 22455�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 3
(бульварна частина)
напроти магазину
"Біомеблі"

96. 21514�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 3
(навпроти) розподільча
смуга, рух в бік вул.
Басейної

97. 22460�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 3 (напроти
салону "Системи
безпеки")

98. 23446�08 ТОВ "САМ
ПРИЙШОВ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

6 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 34

99. 22437�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 5
(бульварна частина)

100 22464�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 5
(бульварна частина,
напроти салону меблів
"Армоні")

101 22499�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 5
бульварна частина

102 21486�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 6

103 22450�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 6
(бульварна частина)

104 03215�04�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 7

105 17249�07�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 7 (№1)

106 22422�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 7/9
(бульварна частина)

107 22444�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 7�9
(бульварна частина)

108 22451�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 7�Б
(бульварна частина)
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109 22452�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 7�Б
(бульварна частина),
напроти магазину
"Ренесанс"

110 22435�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 9
(бульварна частина)

111 22453�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 9
(бульварна частина,
напроти жіночої
консультації)

112 22149�08�П�1 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Алмазова Генерала
(Кутузова), 1 (біля УВК)
бульв. Лесі Українки

113 23469�08 ДП "Ідеал �
Дистрибуція"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,69 Печерський район, вул.
Басейна, 10

114 15937�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Басейна, 23

115 18948�07 ТОВ"КАН" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

33,36 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська)/вул.
Басейна, 1�3/2 літ. А

116 18947�07 ТОВ "КАН" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

39,86 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська)/вул.
Басейна, 1�3/2 літ. А

117 18946�07 ТОВ "КАН" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

29,94 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська)/вул.
Басейна, 1�3/2 літ. А

118 18945�07 ТОВ "КАН" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

30,66 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська)/вул.
Басейна, 1�3/2 літ. А

119 05718�04 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська),
111/113 (біля паркану
парковки палацу
"Україна")

120 14192�07 СПД Голець Наталія
Петрівна

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,92 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 131

121 16790�07 ТОВ "Прайм � груп" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

122 16789�07 ТОВ "Прайм � груп" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

123 16791�07 ТОВ "Прайм � груп" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

124 17340�07 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі) (беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

125 17093�07 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі) (беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

126 17094�07 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі) (беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

127 17095�07 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі) (беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

128 17341�07 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі) (беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

129 16535�07 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі) (беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

130 17098�07 ТОВ "Гірайм � груп" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі) (беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

131 17096�07 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі) (беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

132 05717�04�П�1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,2837 Печерський район, вул.
Еспланадна (біля Палацу
спорту)

133 22057�08 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 3

134 21877�08�П�1 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

8,4 Печерський район, вул.
Лесі Українки / вул.
Кутузова (біля магазину
"Антошка") 

135 21609�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

12 Печерський район, вул.
Омеляновича�Павленка
Михайла (Суворова), 1

136 21580�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

24 Печерський район, вул.
Омеляновича�Павленка
Михайла (Суворова),
18/20 (навпроти)

137 21275�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, вул.
Омеляновича�Павленка
Михайла (Суворова), 19

138 21223�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Паркова напроти буд. 3/5

139 20978�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, вул.
Лумумби Патріса, 13

140 14946�07�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, вул.
Січневого повстання
напроти буд. 14 у
Козятинському провулку

141 08553�05�П�1 ТОВ "УКС" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,24 Печерський район, вул.
Скоропадського Павла, 2

142 21319�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, вул.
Старонаводницька, 40
пішохідна частина до буд.
№40

143 26006�10 ТОВ"ПХ ГРУП" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,98 Печерський район, вул.
Хрещатик /Заньковецька,
15/4

144 16149�07 ТОВ "Українська
реклама"

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

90 Печерський район, вул.
Хрещатик, 5

145 16150�07 ТОВ "Українська
реклама"

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

90 Печерський район, вул.
Хрещатик, 5

146 14064�07 ТОВ "Прайм � груп" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

85,2 Печерський район, вул.
Хрещатик, 7/11

147 15595�07�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Печерський район,
Дніпровський узвіз
(естакада до
Набережного шосе)

148 14914�07 ТОВ"УКС" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,24 Печерський район,
Залізничне шосе, 49

149 21707�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район,
Кловський узвіз напроти
буд.4

150 08816�05�П�1 ТОВ "УКС" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

0,62 Печерський район,
Набережно�Печерська
дорога /вул. Будіндустрії

151 21338�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район,
Паркова дорога 250 м від
вул. Грушевського
Михайла, 3/5

152 21880�08�П�1 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район,
Патона міст (з'їзд на
Набережне шосе)

153 14766�07�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суперсайт)

180 Печерський район, пл.
Героїв Великої
Вітчизняної війни
(розподільчий трикутник)

154 06787�04�П�1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, пл.
Либідська перехрестя з
вул. Великою
Васильківською, перед
мостом

155 16186�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе)
/вул. Теліги Олени

156 23277�08 ТОВ
"Автобансервіс"

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

8,9 Подільський район, вул.
Гречка Маршала, 13�а

157 08805�05�П�1 ТОВ "УКС" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,24 Подільський район, вул.
Межигірська, 54

158 22052�08 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

12 Подільський район, вул.
Набережна, пішохідний
міст, пл. Поштова

159 22521�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Набережно�
Хрещатицька, 11,
навпроти

160 16175�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

108 Подільський район, вул.
Набережно�
Хрещатицька, 10

161 07979�05 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ
ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД"

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

2,4 Подільський район, вул.
Сирецька напроти буд. 
№ 127 на вул.
Кирилівській (Фрунзе)

162 16213�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Тумба, об'ємно� просторова
конструкція, що стоїть
окремо

12,6 Подільський район, пл.
Контрактова/ вул.
Покровська

163 22003�08�П�1 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

8,4 Подільський район, пл.
Поштова біля McDonalds

164 22048�08 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

12 Подільський район, 
пл. Поштова напроти
Річкового вокзалу

165 21466�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Подільський район,
станція м. "Поштова
площа"/Боричів узвіз

166 06373�04�П�1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся /вул.
Верховинця Василя 

167 16202�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський, 40

168 16197�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Солом'янський район,
вул. Борщагівська/ вул.
Гетьмана Вадима

169 20441�08 УКРАЇНСЬКО�
БРИТАНСЬКЕ
СПІЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОМОРА"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1 Солом'янський район,
вул. Кудряшова, 3 

170 20443�08 УКРАЇНСЬКО�
БРИТАНСЬКЕ
СПІЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОМОРА"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,25 Солом'янський район,
вул. Кудряшова, 3

171 20442�08 УКРАЇНСЬКО�
БРИТАНСЬКЕ
СПІЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОМОРА"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,25 Солом'янський район,
вул. Кудряшова, 3

172 21565�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
вул. Народного
Ополчення, 7

173 16201�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Солом'янський район,
вул. Протасів Яр поворот
на вул. Городню (№ 2)
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174 16200�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Солом'янський район,
вул. Протасів Яр проти
буд. 12 (№ 1)

175 23917�08�П�1 ТОВ "Прайм�груп" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка
/вул. Володимирська

176 21250�08 ТОВ "ЕКО 
XXI СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка
навпроти виходу з станції
м. "Університет"

177 14567�07�П�1 ТОВ "Прайм�груп" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

24 Шевченківський район,
Володимирський узвіз, 1
(Європейська площа)

178 01279�03�П�1 ТОВ "ОКТАГОН�
АУТДОР"

Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Бульварно�
Кудрявська
(Воровського), 35

179 22570�08�П�1 ТОВ "Прайм�груп" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

18 Шевченківський район,
вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 22

180 14383�07�П�1 ТОВ "Прайм�груп" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

18 Шевченківський район,
вул. Володимирська, 19

181 09839�05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АгітПлакат"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Володимирська,
23/27

182 21766�08�П�1 ТОВ "Прайм�груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

12 Шевченківський район,
вул. Володимирська,
40/2 /Ярославів Вал
(зелена зона)

183 23338�08 ТОВ
"Автобансервіс"

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

8,9 Шевченківський район,
вул. Глибочицька, 53

184 22010�08�П�1 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Дегтярівська, 17
хлібозавод

185 16198�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Шевченківський район,
вул. Довженка
Олександра, 16 /вул.
Дегтярівська, №1

186 12502�06 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
вул. Жилянська, 160

187 21955�08�П�1 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Золотоустівська
(Златоустівська), 20

188 17729�07�П�З ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Франка Івана, 25

189 22020�08�П�1 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

12 Шевченківський район,
вул. Толстого Льва, 11/61
навпроти

190 22513�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
вул. Мельникова, 83а

191 21208�08 ТОВ "ЕКО 
XXI СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

36 Шевченківський район,
вул. Михайлівська, 1�3

192 21434�08 ТОВ "Прайм�груп" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район,
вул. Теліги Олени 200 м
від вул. Гонти (напроти) в
бік руху до станції 
м. "Дорогожичі"

193 16968�07 ГОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Прорізна, 2 №1

194 22545�08 ФО�П Романюк
Юрій Богданович

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,4 Шевченківський район,
вул. Пушкінська, 10

195 22547�08 ФО�П Романюк
Юрій Богданович

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1 Шевченківський район,
вул. Пушкінська, 10

196 15607�07 ТОВ "Прайм�груп" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

78 Шевченківський район,
вул. Хрещатик, 18/2

197 08809�05�П�1 ТОВ "УКС" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,24 Шевченківський район,
вул. Хрещатик, 19�а опора
№ 29

198 08813�05�П�1 ТОВ "УКС" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,24 Шевченківський район,
вул. Хрещатик, 38/2

199 17097�07 ТОВ "Прайм�груп" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі) (беклайт)

2,16 Шевченківський район,
вул. Хрещатик, 52

200 03669�04�П�1 ТОВ "УКС" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,24 Шевченківський район,
вул. Хрещатик, 7/11

201 21188�08 ТОВ "ЕКО 
XXI СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Шевченківський район,
Кудрявський узвіз, 3

202 15613�07 ТОВ "Прайм�груп" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

10 Шевченківський район,
пл. Бессарабська, 2

203 15879�07�П�2 ТОВ "Прайм�груп" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

9,42 Шевченківський район,
пл. Бессарабська, 2

204 21966�08�П�1 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

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

12,96 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 16 з'їзд
з вул. Чорновола
В'ячеслава

205 22526�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 25

206 21231�08 ТОВ "ЕКО 
XXI СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 34
навпроти входу до
Медичної Академії

207 22522�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 98/2

Керівник апарату В. Бондаренко   

Керівник апарату В. Бондаренко   

Про переоформлення ліцензії, виданої 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТР КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ «ПРАВО»
Розпорядження № 1177 від 29 листопада 2016 року

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

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 199925

ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àí-

íÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó), âèäàíó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐ

ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÎÂÈÕ ÏÎÑËÓÃ «ÏÐÀÂÎ» (³äåíòè-

ô³êàö³éíèé êîä 35789902, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ:

04212, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Òèìîøåíêà, áóäèíîê 11),

íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³-

òåé äîøê³ëüíîãî â³êó).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 199925 ó ñôåð³ äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè (âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé äî-

øê³ëüíîãî â³êó), âèäàíó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-

ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐ ÊÎÍÑÀË-

ÒÈÍÃÎÂÈÕ ÏÎÑËÓÃ «ÏÐÀÂÎ» âèçíàòè íåä³éñ-

íîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1201 від 30 листопада 2016 року

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

1. Ñêàñóâàòè 11 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.11.2016 ¹ 1201

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1202 від 30 листопада 2016 року

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

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1 27768�11 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Маркет�Сервіс"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3,3 Солом'янський район, просп. 1
Повітрофлотський, 52

2 32933�13 ТОВ "РОЯЛТІ�
РЕНТ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Дарницький район, вул. Гришка
Михайла, 3�а

3 32929�13 ТОВ "РОЯЛТІ�
РЕНТ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Дарницький район, вул. Гришка
Михайла, 3�а

4 39539�13 ТОВ "Наша
правда"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,68 Шевченківський район, вул. Мала
Житомирська /Софіївська, 3/4

5 39540�13 ТОВ "Наша
правда"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,68 Шевченківський район, вул. Мала
Житомирська /Софіївська, 3/4

6 40228�14 ТОВ "Наша
правда"

Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,9225 Шевченківський район, вул. Мала
Житомирська / вул. Софіївська,
3/4

7 40229�14 ТОВ "Наша
правда"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

4,14 Шевченківський район, вул. Мала
Житомирська / вул. Софіївська,
3/4

8 32930�13 ТОВ "РОЯЛТІ�
РЕНТ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

15 Дарницький район, вул. Гришка
Михайла, 3�а

9 50467�15 ТОВ "ВІТАМІН � 1" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,4 Оболонський район, вул.
Тимошенка Маршала, 14�а

10 50600�15 ТОВ "ВІТАМІН � 1" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,4 Солом'янський район, вул.
Липківського Василя Митрополита
(Урицького), 25

11 53611�15 ТОВ "Наша
правда"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

4 Шевченківський район, вул.
Софіївська, 2�а

1. Ñêàñóâàòè 6 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
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Керівник апарату 
В. Бондаренко   

Керівник апарату В. Бондаренко   

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.11.2016 ¹ 1202

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.11.2016 ¹ 1203

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1203 від 30 листопада 2016 року

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

1. Ñêàñóâàòè 24 äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами

Розпорядження № 1204 від 30 листопада 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

22 äîçâîëè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1 29599�12s ТОВ "КОМФІ
ТРЕЙД"

Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

18,496 Дарницький район, просп.
Григоренка Петра, 26

2 29600�12 ТОВ "КОМФІ
ТРЕЙД"

Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

18,496 Дарницький район, просп.
Григоренка Петра, 26

3 29404�12 ТОВ "КОМФІ
ТРЕЙД"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3,542 Дарницький район, просп.
Григоренка Петра, 26

4 30846�12 ТОВ "КОМФІ
ТРЕЙД"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

33,55 Дарницький район, просп.
Григоренка Петра, 26

5 30940�12 ТОВ "КОМФІ
ТРЕЙД"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

33,55 Дарницький район, просп.
Григоренка Петра, 26

6 50410�15 ФО�П Грибінюк
Лариса Іванівна

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

7,76 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 18

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 40778�14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,128 Голосіївський район, вул.
Заболотного Академіка, 20

2 32553�13 Публічне акціонерне
товариство "ПІРЕУС БАНК
МКБ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,4 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 44

3 39391�13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,5 Дарницький район, вул.
Мишуги Олександра, 7а

4 10195�05 ФІЛІЯ "ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ІМЕКСБАНК" У М.КИЄВІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,75 Дарницький район, вул.
Тростянецька, 8�В 

5 40730�14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,15 Дарницький район, вул.
Тростянецька, 8�В

6 33877�13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Деснянський район, вул.
Радунська, 5�А

7 39239�13�П�1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,5 Деснянський район, вул.
Хоткевича Гната
(Червоногвардійська), 1�А

8 39505�13�П�1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,876 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
75/2

9 33541�13�П�1 ПУБЛІЧНЕ АКЦIOHEPHE
ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

16,8 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
75/2,літ. А

10 28997�11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,02 Дніпровський район, вул.
Малишка Андрія, 5

11 32835�13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,0475 Дніпровський район, вул.
Миколайчука Івана
(Серафимовича), 7�А

12 32629�13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,3 Дніпровський район, вул.
Шептицького Андрея
Митрополита (Луначарського),
24

13 30612�12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 10/1

14 38725�13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 8

15 28412�11 ФІЛІЯ "ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ІМЕКСБАНК" У М.КИЄВІ"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

4,2 Печерський район, вул.
Первомайського Леоніда, 4

16 32033�12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Банер, панно на
тимчасовій споруді,
паркані

4,2 Печерський район, вул.
Старонаводницька напроти буд.
8/Лейпцизька, 16А

17 32034�12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Банер, панно на
тимчасовій споруді,
паркані

4,2 Печерський район, вул.
Старонаводницька напроти буд.
8/Лейпцизька, 16А

18 50310�15 ТОВ "Дельта Текс" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,336 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13

19 50309�15 ТОВ "Дельта Текс" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13

20 32733�13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,75 Подільський район, просп.
"Правди", 33 / пров. Квітневий

21 38985�13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,6375 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський, 35�А

22 49035�15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

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

2,28 Солом'янський район, пл.
Севастопольська, 1, літера А

23 28750�11 ФІЛІЯ "ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ІМЕКСБАНК" У М.КИЄВІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,385 Шевченківський район, вул.
Щербакова, 72

24 28533�11 ФІЛІЯ "ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ІМЕКСБАНК" У М. КИЄВІ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

4,30238 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 22

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.11.2016 ¹ 1204

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 08379�05 Приватне підприємство
"Метеор"

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

36 Голосіївський район,
просп. Голосіївський 
(40� річчя Жовтня), 8 
(на паркані заводу)
/Московська плеша

2. 22458�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
просп. Бажана Миколи/
вул. Дніпро�
дзержинська,226�228

3. 22486�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи/вул. Дні�
продзержинська,
226�228 1

4. 03846�04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район.
Харківське шосе (на розі з
вул. Кунанбаева)

5 12468�06�П�1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Миропільська
/вул.Малишка, 37 (над
підземним переходом )

6. 22497�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
просп. Бандери Степана
(Московський), 12а,
пл.Тульська

7. 02604�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER�V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Оболонський район,
просп. Оболонський, 15
(біля виходу ст .м.
"Мінська", на тротуарі)

8. 02285�03�П�1 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Дружби Народів біля пл.
Героїв Великої
Вітчизняної війни
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9. 05524�04 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МАРФІН
БАНК"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,625 Печерський район, вул.
Коновальця Євгена
(Щорса), 15, корп.1 літ."А"

10. 20962�08 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мазепи Івана, 26�а

11. 20677�08 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
бульв. Кольцова між ел.
оп. №1 12 та №118 в
напрямку вул. Симиренка
на розподільчій смузі

12. 02920�04�ЗМ� 1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Святошинський район,
Велика Кільцева дорога (в
районі ринку, напроти
АЗС)

13. 06698�04�ЗМ� 1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
Велика Кільцева дорога
/вул. Зодчих, 66

14. 13700�06�П�1 ТОВ"ОКТАГОН�
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
вул. Дев’ятого Травня
/50м від вул. Якутської

15. 15215�07 ТОВ "ОКТАГОН�
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Святошинський район,
просп. Академіка
Корольова /вул.
Булгакова, (на
розподілювачі).

16. 07909�05�ЗМ� 1�П�2 ТОВ "ОКТАГОН�
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 4

17. 22495�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
просп. Перемоги, 108/1

18. 21119�08 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Перемоги, 123
через дорогу навпроти

19. 22472�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Перемоги, 95

20. 09836�05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

12 Шевченківський район,
вул. Хмельницького
Богдана, 49

21. 12922�06 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит на фасаді
будинку (скролінг)

6,8238 Шевченківський район,
вул. Г'ончара Олеся, 24

22. 12920�06 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит на фасаді
будинку (скролінг)

6,8238 Шевченківський район,
вул. Гончара Олеся, 32а

Керівник апарату В. Бондаренко   

Керівник апарату В. Бондаренко   

Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, 
які претендують на зайняття вакантної посади директора 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1208 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, вра+
ховуючи протокол № 2 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
директора Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 02 грудня 2016 року:

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äî-

äàþòüñÿ.

2. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко

Про нагородження Почесною грамотою Київської 
міської державної адміністрації
Розпорядження № 433 від 16 червня 2016 року

Відповідно до Положення про Почесну грамоту Київської міської державної адміністрації, затверджено+
го розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра+
ції) від 21 січня 2011 року № 65, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 17 березня 2011
року за № 5/864:

1. Íàãîðîäèòè Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà çíà÷í³ òðóäî-

â³ çäîáóòêè ó â³äïîâ³äí³é ãàëóç³ ÷è ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³, äîñÿãíåííÿ âèçíà÷íèõ óñï³õ³â ó ñïîðò³, íàóêî-

â³é, òâîð÷³é òà áëàãîä³éí³é ä³ÿëüíîñò³, áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, çðàçêîâå âèêîíàííÿ ñëóæáî-

âèõ îáîâ’ÿçê³â:

ÀÍÄÐÓÙÅÍÊÀ Â³êòîðà Ïåòðîâè÷à - ðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó

³ìåí³ Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà

ÁÀËÀÑÈÍÎÂÈ×À Áîãäàíà Îëåêñàíäðîâè÷à - íà÷àëüíèêà â³ää³ëó àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè óïðàâë³ííÿ

àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî

ãîëîâè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

ÁÈÒßÊÀ Þð³ÿ Ïðîêîïîâè÷à - ïåðøîãî ïðîðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî

óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî, ÷ëåíà ðàäè

Íàóêîâî- äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ô³íàíñîâîãî ïðàâà,

äîêòîðà þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà

ÂÅÐÍÈÄÓÁÀ Ðîìàíà Ìèõàéëîâè÷à - ïðîðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè Íàö³îíàëüíîãî

ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà,

äîêòîðà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê

ÄÐÎÇÄÎÂÀ Îëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à - ãîëîâó Âèùî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ àäâîêàòóðè

Óêðà¿íè

ÏÀÂËÎÂÑÜÊÓ Ðóñëàíó Îëåêñàíäð³âíó - ãîëîâíîãî ë³êàðÿ - ãîëîâíîãî åêñïåðòà Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî öåíòðó ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè

ÏÀÍ×ÅÍÊÎ Ëåñþ Ìèêîëà¿âíó - â÷åíîãî ñåêðåòàðÿ Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî

óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà

ÏÀÒÅË² Ôåäîðó Ïåòð³âíó - çàñíîâíèêà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ì³é áóäèíîê"

ÏÅËÜÖ Ä³àíó ²âàí³âíó - äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ³ñòîðè÷íîãî àðõ³âó Óêðà¿íè

ÐÀÔÀËÜÑÜÊÓ ²ííó Âëàäèñëàâ³âíó - ãîëîâó Ðàäè àäâîêàò³â ì. Êèºâà

ÒÀÖ²ß Âàñèëÿ ßêîâè÷à - ðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó

³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî, ÷ëåíà ðàäè Íàóêîâî-

äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ô³íàíñîâîãî ïðàâà, äîêòîðà

þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà

ÒÎÐÁ²ÍÀ Ãðèãîð³ÿ Ìèðîñëàâîâè÷à - ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè Íàö³îíàëüíîãî

ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà,

äîêòîðà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê

×ÅÐÍßÂÑÜÊÎÃÎ Â³êòîðà Àíàòîë³éîâè÷à - ãîëîâó êîì³ñ³¿ Öåíòðàëüíî¿ ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿

åêñïåðòèçè ¹ 1 ì. Êèºâà

×ÈÆÎÂÀ Äåíèñà Àíàòîë³éîâè÷à - äèðåêòîðà Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

"Ì³é âèá³ð", þðèñòà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.12.2016 ð. ¹ 1208

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади директора

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Çàïðîïîíóéòå íàïðÿìêè óäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç óðàõóâàííÿì

éîãî îñíîâíèõ çàâäàíü.

2. Âèçíà÷òå ìåòó òà îñíîâí³ ïðèíöèïè ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

îêðåìî çà êîæíèì ð³âíåì ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ³ç âèçíà÷åííÿì îïòèìàëüíîãî ñîö³àëüíîãî ïàêåòó

ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çà êîæíèì ³ç ð³âí³â ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

3. Çàïðîïîíóéòå îñíîâí³ çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñ-

òà Êèºâà.
Керівник апарату В. Бондаренко

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Âèðîáíè÷î-åêñïëóàòàö³éíå

ï³äïðèºìñòâî "ÂÄ-Ïîáóò"

×ÈÆÎÂÓ Óëÿíó Àíàòîë³¿âíó - àðõ³â³ñòà Öåíòðàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî àðõ³âó Óêðà¿íè

ÞØÊÎ Àëëó Ìèðîí³âíó - âèêëàäà÷à êàôåäðè òðóäîâîãî ïðàâà Íàö³îíàëüíîãî

þðèäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî,

íàóêîâîãî êîíñóëüòàíòà Íàóêîâî-äîñë³äíîãî

³íñòèòóòó ô³íàíñîâîãî ïðàâà, êàíäèäàòà þðèäè÷íèõ

íàóê

2. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè âèäàòêè íà âèãîòîâëåííÿ òà âðó÷åííÿ ïî÷åñíèõ ãðàìîò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç êîøòîðèñîì, ùî äîäàºòüñÿ, çà ðàõóíîê ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Íà-

ãîðîäè» íà 2012-2016 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 1 ëèñòîïàäà 2012

ðîêó ¹ 226/8510.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

16.06.2016 ¹ 433

КОШТОРИС 
витрат на виготовлення та вручення Почесних грамот 

Київської міської державної адміністрації 

Найменування Кількість одиниць Ціна за 1 одиницю 
без ПДВ (грн)

Загальна сума 
з ПДВ (20%) (грн)

Папка "Почесна грамота" КМДА,
Папка вкладинка

16 25,00 480,00

Про організаційно+правові заходи щодо утворення 
Центру соціально+психологічної реабілітації дітей та молоді 

з функціональними обмеженнями Дарницького району
міста Києва шляхом виділу

Розпорядження № 1228 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридич+

них осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», на виконання рішення Київської міської
ради від 19 березня 2015 року № 274/1139 «Про створення Центру соціально+психологічної реабілітації дітей
та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району міста Києва»:

1. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç âèä³ëó Öåíòðó ñîö³àëüíî-

ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç ôóíê-

ö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó

ì³ñòà Êèºâà ç³ ñêëàäó Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá

äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñ-

òà Êèºâà òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîì³ñ³¿ ç âèä³ëó Öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõî-

ëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç ôóíêö³î-

íàëüíèìè îáìåæåííÿìè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó

ì³ñòà Êèºâà ç³ ñêëàäó Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá

äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó

ì³ñòà Êèºâà:
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 24 червня 2016 року № 469 «Про благоустрій
окремих територій Труханового острова та о. Гідропарк 

у Дніпровському районі міста Києва»
Розпорядження № 1229 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Укра+
їні», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Ки+
єва», з метою забезпечення утримання місць масового відпочинку населення в місті Києві в належному ста+
ні:

1. Óíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 ÷åðâíÿ 2016

ðîêó ¹ 469 «Ïðî áëàãîóñòð³é îêðåìèõ òåðèòî-

ð³é Òðóõàíîâîãî îñòðîâà òà î. Ã³äðîïàðê ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà»:

1.1. Çàãîëîâîê âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Ïðî áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é Âåíåö³àíñüêîãî,

Äîëîáåöüêîãî òà Òðóõàíîâîãî îñòðîâ³â ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³».

1.2. Ïóíêò 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Çä³éñíèòè áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é Âåíåö³-

àíñüêîãî, Äîëîáåöüêîãî òà Òðóõàíîâîãî îñòðî-

â³â ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³».

1.3. Ïóíêò 4 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

äàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñ-

òèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè çà ðàõó-

íîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà çàëó÷åíèõ

êîøò³â».

2. Äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 ÷åðâíÿ 2016

ðîêó ¹ 469 «Ïðî áëàãîóñòð³é îêðåìèõ òåðèòî-

ð³é Òðóõàíîâîãî îñòðîâà òà î. Ã³äðîïàðê ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà» (â ðåäàêö³¿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 18 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 721 «Ïðî âíå-

ñåííÿ çì³í ó äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24

÷åðâíÿ 2016 ðîêó ¹ 469 «Ïðî áëàãîóñòð³é îêðå-

ìèõ òåðèòîð³é Òðóõàíîâîãî îñòðîâà òà î. Ã³äðî-

ïàðê ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà») âè-

êëþ÷èòè.
Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, виданої 
ПРИВАТНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ГІМНАЗІЇ

Розпорядження № 1230 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно+

сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 460825

ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ ïî-

÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè, íàäàííÿ áàçîâî¿ çà-

ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, íàäàííÿ ïîâíî¿ çà-

ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, âèäàíó ÏÐÈÂÀÒÍ²É

Ë²ÍÃÂ²ÑÒÈ×Í²É Ã²ÌÍÀÇ²¯ (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

26051839, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02222, ì. Êè¿â,

âóëèöÿ Áåðåòò³, áóäèíîê 7), íà ë³öåíç³þ íà ïðà-

âî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çà-

ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿

îñâ³òè, áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ïîâ-

íî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 460825 ó ñôåð³ çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ ïî÷àòêîâî¿ çà-

ãàëüíî¿ îñâ³òè, íàäàííÿ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ îñâ³òè, íàäàííÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ îñâ³òè) âèäàíó ÏÐÈÂÀÒÍ²É Ë²ÍÃÂ²Ñ-

ÒÈ×Í²É Ã²ÌÍÀÇ²¯, âèçíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

1. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1.1. Ïðîâåñòè ï³äãîòîâêó çàêëàä³â îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, äî ðî-

áîòè â óìîâàõ åï³äåì³÷íîãî ï³äéîìó çàõâîðþ-

âàíîñò³ íà ãðèï òà ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ ³íôåêö³¿

(äàë³ — ÃÐ²), ñòâîðèòè íåîáõ³äíèé çàïàñ ïðîòè-

â³ðóñíèõ, ë³êóâàëüíèõ ïðåïàðàò³â, àíòèñåïòè÷-

íèõ òà äåç³íô³êóþ÷èõ çàñîá³â, çàñîá³â ³íäèâ³äó-

àëüíîãî çàõèñòó ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ñïåö³-

àëüíî¿ ìåäè÷íî¿ àïàðàòóðè, òåñò-ñèñòåì.

1.2. Îðãàí³çóâàòè òà ïðîâåñòè ï³äâèùåííÿ êâà-

ë³ô³êàö³¿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ç ïèòàíü ä³àãíîñòè-

êè, ë³êóâàííÿ òà ïðîô³ëàêòèêè ãðèïó òà ÃÐ².

1.3. Çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ çàáîðó ìàòå-

ð³àëó â³ä õâîðèõ íà ãðèï òà ÃÐ² ç òÿæêîþ êë³í³÷-

íîþ êàðòèíîþ ç ìåòîþ ³äåíòèô³êàö³¿ çáóäíèêà

çàõâîðþâàííÿ.

1.4. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ïåðåäñåçîí-

íî¿ ³ìóíîïðîô³ëàêòèêè ãðèïó â ãðóïàõ åï³äå-

ì³÷íîãî ðèçèêó çà ðàõóíîê àñèãíóâàíü, ïåðåä-

áà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê íà

âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Çäî-

ðîâ’ÿ êèÿí» íà 2012-2016 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 áåðåç-

íÿ 2012 ðîêó ¹ 208/7545 (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 æîâòíÿ 2013 ðî-

êó ¹ 25/9613).

1.5. Çàáåçïå÷èòè â ïåðåäåï³äåì³÷íèé ïåð³îä

2016-2017 ðîê³â îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ùåïëåíü ïðîòè ãðèïó

ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì çàêëàä³â îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ, øî íàäàþòü ïåðâèííó òà åêñòðåíó ìå-

äè÷íó äîïîìîãó, ïðàö³âíèêàì ïðèéìàëüíèõ â³ä-

ä³ëåíü çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çàñíîâàíèõ

íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà, à òàêîæ ïðàö³âíèêàì òà âè-

õîâàíöÿì áóäèíê³â äèòèíè, ï³äïîðÿäêîâàíèõ

Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.6. Íà ïåð³îä ìîæëèâîãî ³íòåíñèâíîãî ï³ä-

éîìó çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà ÃÐ² ïåðåäáà-

÷èòè çàëó÷åííÿ äîäàòêîâîãî ìåäè÷íîãî ïåðñî-

íàëó äëÿ ñâîº÷àñíîãî íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè íàñåëåííþ.

1.7. Ïåðåäáà÷èòè âèä³ëåííÿ äîäàòêîâî¿ ê³ëü-

êîñò³ ë³æîê äëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ õâîðèõ òà îïåðà-

òèâíå ¿õ ðîçãîðòàííÿ ó ðàç³ çàãîñòðåííÿ åï³äå-

ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

1.8. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ çàêëàäàìè îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ, çàñíîâàíèìè íà êîìóíàëüí³é

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

ñàí³òàðíî-îñâ³òíüî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ

ïðî çàõîäè ³íäèâ³äóàëüíî¿ ³ êîëåêòèâíî¿ ïðîô³-

ëàêòèêè ãðèïó òà ÃÐ², íåîáõ³äíîñò³ ñâîº÷àñíî-

ãî çâåðíåííÿ çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ó ðàç³

ïîÿâè îçíàê çàõâîðþâàííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ó ïåðåäåï³äåì³÷íèé ïåð³îä 2016-2017 ðî-

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.12.2016 ð. ¹ 1228

СКЛАД 
комісії з виділу Центру соціально+психологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району 

міста Києва зі складу Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Дарницького району міста Києва

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

àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Êàëàøíèê Ìèêîëà Âîëîäèìèðîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Êîëîáîâà ßðîñëàâà Âàëåð³¿âíà äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ

ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé ãà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Íîâ³ê Ëþäìèëà Ôåäîð³âíà äèðåêòîð Öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿

ä³òåé òà ìîëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè

Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà

Ñìèðíîâ Ñåðã³é Ëüâîâè÷ äèðåêòîð Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé

òà ìîëîä³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà

Керівник апарату В. Бондаренко

2.1. Âæèòè çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç âèä³ëîì Öåíòðó ñî-

ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìî-

ëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè Äàðíèöü-

êîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà ç³ ñêëàäó Öåíòðó ñîö³-

àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Äàð-

íèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

2.2. Ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ ìàéíà Öåíòðó

ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Äàð-

íèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

2.3. Çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåíòàðèçàö³¿ ñêëàñòè

ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ, ÿêèì âèçíà÷èòè âñ³ ïðà-

âà òà îáîâ’ÿçêè, ìàéíî Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá

äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó

ì³ñòà Êèºâà, ùî ïåðåõîäèòü äî Öåíòðó ñîö³àëü-

íî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç

ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè Äàðíèöüêîãî

ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, òà ïîäàòè éîãî íà çàòâåð-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-

ö³¿).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про організацію профілактичних заходів щодо захисту 
населення м. Києва від захворювань на грип та гострі 

респіраторні інфекції в епідемічний період 2016+2017 років
Розпорядження № 1214 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», наказу Міністерства охорони здо+
ров’я України від 06 листопада 2015 року № 732 «Про затвердження нормативно+правових актів з питань ор+
ганізації та проведення санітарно+протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і по+
ширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня
2016 року за № 115/28245, з метою запобігання виникненню епідемічних ускладнень та захисту населення
міста Києва від захворювань на грип та гострі респіраторні інфекції:

ê³â îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ùåïëåíü ïðîòè ãðèïó ïðàö³âíèêàì

òà ìåøêàíöÿì çàêëàä³â, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é,

ï³äïîðÿäêîâàíèõ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïî-

ë³òèêè.

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ðîç’ÿñíþâàëüíî-ïðî-

ñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè ç ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíî-

âèõîâíîãî ïðîöåñó ùîäî ïðîâåäåííÿ ïðîô³-

ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü ïðîòè ãðèïó òà ñïðèÿòè â

ïåðåäåï³äåì³÷íèé ïåð³îä 2016-2017 ðîê³â îð-

ãàí³çàö³¿ ¿õ ïðîâåäåííÿ.

4. Êåð³âíèêàì êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» òà êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Êè¿âïàñòðàíñ» çàáåçïå÷èòè â ïå-

ðåäåï³äåì³÷íèé ïåð³îä 2016-2017 ðîê³â îðãà-

í³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ ïðàö³âíèêàì â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó ùåïëåíü ïðîòè ãðèïó.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ôàðìàö³ÿ»

çàáåçïå÷èòè àïòå÷íó ìåðåæó äîñòàòíüîþ ê³ëü-

ê³ñòþ ïðîòèâ³ðóñíèõ, ë³êóâàëüíèõ ³ â³òàì³ííèõ

ïðåïàðàò³â, çàñîá³â íåñïåöèô³÷íî¿ ïðîô³ëàê-

òèêè ãðèïó ³ ÃÐ², à òàêîæ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíî-

ãî çàõèñòó (ìàñêè, ãóìîâ³ ðóêàâè÷êè òîùî) òà

áåçïåðåðâíó ¿õ ðåàë³çàö³þ.

6. Ïðîñèòè Äåðæàâíó óñòàíîâó «Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð Ì³í³ñòåðñòâà îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè»:

6.1. Çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó çà

öèðêóëÿö³ºþ â³ðóñ³â, çà ñòàíîì çàõâîðþâàíî-

ñò³ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà íà ãðèï òà ÃÐ². â ïåð-

øó ÷åðãó — â îðãàí³çîâàíèõ êîëåêòèâàõ, à òà-

êîæ ó îñ³á ç òÿæêèì êë³í³÷íèì ïåðåá³ãîì õâîðî-

áè.

6.2. ²íôîðìóâàòè âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³-

í³ñòðàö³þ) ïðî ñòàí çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà

ÃÐ² ³ íåîáõ³äí³ ïðîô³ëàêòè÷í³ òà ïðîòèåï³äåì³÷-

í³ çàõîäè.

7. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì çàáåçïå÷èòè:

7.1. Ïðîâåäåííÿ êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ,

óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè

âëàñíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ ðîáîòè ç ïðîô³ëàêòèêè

ãðèïó òà ÃÐ².

7.2. Çä³éñíåííÿ êîìïëåêñó ðîá³ò äëÿ ï³äòðè-

ìàííÿ íåîáõ³äíîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó â

äèòÿ÷èõ, îñâ³òí³õ, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ

óñòàíîâàõ, æèòëîâèõ ïðèì³ùåííÿõ, íà òðàíñ-

ïîðò³ òîøî.

8. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè:

8.1. Âèñâ³òëåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

8.2. ²íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ùîäî åï³äåì³÷-

íî¿ ñèòóàö³¿ â ì³ñò³, îñîáèñòî¿ òà ñóñï³ëüíî¿ ïðî-

ô³ëàêòèêè ãðèïó òà ÃÐ² ÷åðåç êîìóíàëüí³ çàñî-

áè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿..

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³ä-

íî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
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Про реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу
компенсуючого типу (санаторного) № 151 Подільського району 

м. Києва на вулиці Маршала Гречка, 10+А
Розпорядження № 1219 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре+
гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ áóä³âë³ äîøê³ëü-

íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó êîìïåíñóþ÷îãî òè-

ïó (ñàíàòîðíîãî) ¹ 151 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà íà âóëèö³ Ìàðøàëà Ãðå÷êà, 10-À.

2. Âèçíà÷èòè Ïîä³ëüñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ãå-

íåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îð-

ãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ

â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ïðîåêòíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêòà, çà-

çíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàí-

íÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðî-

á³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòà-

ö³¿ îá’ºêòà.

4. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë áëà-

ãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051.

5. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é

àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè

òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.

Голова В. Кличко

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора
до реалізації проекту «Облаштування футбольного поля 

із штучного покриття та супутньою спортивною інфраструктурою
ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва на вул. Голосіївській, 12

у Голосіївському районі»
Розпорядження № 1213 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк+
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже+
нерно+транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі+
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно+транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен+
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протоколи від 08 липня 2016 року № 85/2016, від 02 вересня 2016 року № 87/2016 та від 20
жовтня 2016 року № 89/2016), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Îáëàøòóâàí-

íÿ ôóòáîëüíîãî ïîëÿ ³ç øòó÷íîãî ïîêðèòòÿ òà

ñóïóòíüîþ ñïîðòèâíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ ë³öåþ

«Ãîëîñ³¿âñüêèé» ¹ 241 ì³ñòà Êèºâà ïà âóë. Ãî-

ëîñ³¿âñüê³é, 12 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³».

3. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ-

÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåííÿ

³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòè-

ö³éíå àãåíòñòâî»:

4.1. Ðîçðîáèòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçè-

ö³¿ ùîäî îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

4.2. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³

ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ ç Äåïàðòàìåíòîì îñ-

â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì çåìåëü-

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

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

ö³¿), óïðàâë³ííÿì îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

4.3. Íàäàòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïî-

êàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ òà

ïðîïîçèö³¿ ùîäî óìîâ êîíêóðñó äî Äåïàðòà-

ìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äëÿ ï³äãîòîâêè óìîâ êîíêóðñó.

5. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè

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

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

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ãî-

ëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ çà çàïèòàìè êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

«Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» íàäàâàòè íå-

îáõ³äí³ âèñíîâêè ïîãîäæåííÿ òà ìàòåð³àëè äëÿ

ï³äãîòîâêè îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïî-

êàçíèê³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåê-

òó â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

6. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ ïî çàëó-

÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèò-

ëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåð-

øåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó

Про реконструкцію з прибудовою до будівлі загальноосвітнього
навчального закладу І+III ступенів «Середня загальноосвітня

школа № 242» Подільського району м. Києва на проспекті 
«Правди», 64+г

Розпорядження № 1222 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре+

гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ç ïðèáóäîâîþ äî

áóä³âë³ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëà-

äó I-III ñòóïåí³â «Ñåðåäíÿ çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêî-

ëà ¹ 242» Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà

ïðîñïåêò³ «Ïðàâäè», 64-ã.

2. Âèçíà÷èòè Ïîä³ëüñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíó’ àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ãå-

íåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îð-

ãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ

â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêòà, çàçíà-

÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáî-

â’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³ä-

ðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âè-

çíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºê-

òà.

4. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë áëà-

ãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051.

5. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî

âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.

Голова В. Кличко

Про проектування та будівництво мереж каналізування 
до дошкільного навчального закладу № 211 

на вул. Сергія Колоса, 167 у Солом’янському районі
Розпорядження № 1221 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України «Про ре+
гулювання містобудівної діяльності», з метою поліпшення каналізування дошкільного навчального закладу
№ 211 на вул. Сергія Колоса, 167 у Солом’янському районі, створення належних умов для виховання дітей та
своєчасного введення об’єкта в експлуатацію:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî ìå-

ðåæ êàíàë³çóâàííÿ äî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-

ãî çàêëàäó ¹ 211 íà âóë. Ñåðã³ÿ Êîëîñà, 167 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, Ñîëîì’ÿíñüêó

ðàéîííó â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ.

3. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà çàòâåðäæåííÿ

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.3. Âèçíà÷èòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíåðàëüíó ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â ðàç³ ïîòðå-

áè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðàâà êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.6. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051.

3.7. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïî-

êðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî íà

ïîâíó øèðèíó ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ïî âñ³é äîâæè-

í³ ðîçðèòòÿ ³ ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â òà ïåðåäàòè ¿õ

çà àêòîì êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Øëÿõî-

âî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óò-

ðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà

íèõ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

3.8. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

áóä³âíèöòâî îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñ-

ò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

3.9. Ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà

³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê òà íà íàñòóïí³ ðîêè.

4. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõó-

âàííÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà âñüîãî ìàéíà îá’ºêòà ï³ñ-

ëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.12.2016 ð. ¹ 1213

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Îáëàøòóâàííÿ ôóòáîëüíîãî ïîëÿ ³ç øòó÷íîãî ïîêðèòòÿ òà ñóïóòíüîþ ñïîðòèâíîþ ³íôðàñòðóê-

òóðîþ ë³öåþ «Ãîëîñ³¿âñüêèé» ¹ 241 ì³ñòà Êèºâà íà âóë. Ãîëîñ³¿âñüê³é, 12 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.

Керівник апарату В. Бондаренко

ïîðÿäêó ïðîâåñòè ³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ ³ç çà-

ëó÷åííÿ ³íâåñòîðà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

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

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

çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 136,8 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 28, ë³ò.

«À»

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,8 êâ.ì. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë.
Áåðåçíÿê³âñüêà, 28 ë³ò. «À».

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ».

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 10) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,8 êâ.ì.

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

ãðèâåíü.

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

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

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

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíîòåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàäáàâêè 10 % ïî÷àòêîâî¿
ö³íè.

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

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

5. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 11 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.

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

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060,
ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè», â ïîíåä³ëîê –
÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ – ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà
ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ –òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

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

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

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.

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

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

Ó çâ'ÿçêó ³ç ââåäåííÿì â åêñïëóàòàö³þ áóäèíê³â çà àäðåñîþ: âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, ¹ 109,109-À,
111,113,3,9-Â,11-À,11-Á,11-Â,1/1,1/2 TOB «ÕÎËÄ ÃÐÓÏ» ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç
óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì,
çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð. ¹869, íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì
ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ð. ¹307. Ïåðåë³ê òà ïåð³îäè÷í³ñòü ðîá³ò
(â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 25.12.2013 ð. ¹603 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ íîðì ÷àñó ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â, íîðì îáñëóãîâóâàííÿ äëÿ ðîá³òíèê³â ïðè óòðèìàíí³ áóäèíê³â, ñïîðóä ³
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é» äîäàºòüñÿ.

Ðîçðàõóíîê òàðèô³â ðîçì³ùåíèé íà ñàéò³ www.municipal.kiev.ua:8080 

Òàðèô ãðí/ì2 â ì³ñÿöü ç ÏÄÂ:        á. 109 – 6,97 ãðí

á. 109-À – 6,46 ãðí

á. 111 – 6,86 ãðí

á. 113 – 7,11 ãðí

á. Ç – 6,64 ãðí

á. 9-Â – 6,70 ãðí

á. 11-À – 6,91 ãðí

á. 11-Á – 6,48 ãðí

á. 11-Â – 7,27 ãðí

á. 1/1 – 6,25 ãðí

á. 1/2 – 6,81 ãðí

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, 9-â, ç 9.00 äî 16.00,
ïðîòÿãîì 14 äí³â.

ÏÀÒ «ÍÄÓ» ïðèéìå íà ðîáîòó:
1 -àðõ³âàð³óñà (1 ÷îë.)
2 – îáðîáëþâà÷ ³íôîðìàö³éíîãî ìàòåð³àëó (2 ÷îë.) 
Âàêàíñ³¿ â³äêðèò³ äëÿ ïðàö³âíèê³â ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
Óìîâè ïðàö³: íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ð³âåíü çàðïëàòí³ – 1750 ãðí 
Îáîâ'ÿçêîâå çíàííÿ ïàêåòà îô³ñíèõ ïðîãðàì, ä³ëîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.
ì.Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, á.17/8.
Êîíòàêòíà îñîáà: Îëåíà Êîçàêîâà 
Òåë. 067-245-87-46

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

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 280,00 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó ï³äâàë³ Ã³ìíàç³¿ «Êè¿âñüêà
Ðóñü”» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ãìèð³, 2-â, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè
364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2016
– 3 731 570,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 9 328,93 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå
øîñå, 168-ê).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó– 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá.323. Äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Ïëóã³íà Äìèòðà Åäóàðäîâè÷à íà ðîçãëÿä
öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Àíäð³ÿø Þ.Ì. äî Ïëóã³íà Ä.Å., òðåòÿ îñîáà: Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ â ì. Êèºâ³ ïðî
ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 19 ãðóäíÿ 2016 ð. îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó
ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 17).

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç éîãî ó÷àñò³.

Ñóääÿ Øåâ÷óê Î.Ï.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 235033 íà ³ì’ÿ

Øàïîâàëîâà Îëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-à (êàá.310)

âèêëèêàº íà 12.12.2016 ðîêó î 14.00 Ìèõàéëîâñüêîãî ²ãîðà Âîëîäèìèðîâè÷à â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à

ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ìèõàéëîâñüêî¿ Íàä³¿ Ñòàí³ñëàâ³âíè äî Ìèõàéëîâñüêîãî ²ãîðÿ Âîëîäèìèðîâè÷à

ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó.

Â³äïîâ³äà÷  âèêëèêàºòüñÿ  â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî   íåÿâêè   ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ

â éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Ñ.À. Ñàâèöüêèé

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëèõ áóä³âåëü: 

ë³ò. «À» ïëîùåþ 13,20 êâ.ì, ë³ò. «Á» ïëîùåþ 18,80 êâ.ì, ë³ò. «Â ïëîùåþ 21,30 êâ.ì, ë³ò. «Ä» ïëîùåþ 315,20 êâ.ì,
ë³ò. «Å» ïëîùåþ 349,70 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñàðàòîâñüêà, 22.

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ áóä³âë³: ë³ò. «À» ïëîùåþ 13,20 êâ.ì, ë³ò. «Á» ïëîùåþ 18,80 êâ.ì, ë³ò. «Â» ïëîùåþ 21,30 êâ.ì, ë³ò. «Ä» ïëîùåþ
315,20 êâ.ì, ë³ò. «Å» ïëîùåþ 349,70 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ñàðàòîâñüêà, 22.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âêóëüòóðàñåðâ³ñ».
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ – 3 693 100 (òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò äåâ'ÿíîñòî òðè òèñÿ÷³ ñòî) ãðèâåíü.
ÏÄÂ – 738 620 (ñ³ìñîò òðèäöÿòü â³ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 4 431 720 (÷îòèðè ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà òðèäöÿòü îäíà òèñÿ÷à ñ³ìñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 443 172 (÷îòèðèñòà ñîðîê òðè òèñÿ÷³ ñòî ñ³ìäåñÿò äâ³) ãðèâí³.
Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: êîä ä³ëÿíêè 91:022:004; ïëîùà Ç 827,81 êâ.ì.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.
3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿
á³ðæ³ «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè» á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.
4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 28 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè». Ïî÷àòîê î 10.00.
5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè», â ïîíåä³ëîê – ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ – ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî
14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ – òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.
6.Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü,áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê»,
êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».
7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 443 172 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà
ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê», êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà
á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».
8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñàðàòîâñüêà, 22.
10.Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060,ì.Êè¿â, âóë.Îëüæè÷à,13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè», òåë.: (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

Â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.12.2015
¹ 60/60 (ç³ çì³íàìè),Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, íà öåé ÷àñ, âèä³ëåíî 60,0 ìëí ãðí íà ïðèäáàííÿ (áóä³âíèöòâî) æèòëà
äëÿ ÷åðãîâèê³â êâàðòèðíîãî îáë³êó.

Â ìåæàõ âèä³ëåíèõ êîøò³â Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóº ïðèäáàòè îäíîê³ìíàòí³ òà äâîê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ç
òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì, ó áóäèíêàõ, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ ó ²²²-²V êâàðòàëàõ 2017 ðîêó.

Çàáóäîâíèêè ìîæóòü íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

- ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601

- ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23

- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23
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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
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Îïóáë³êîâàíî êîíöåïö³þ íîâîãî Ñòàòóòó ñòîëèö³

ÍÀ ÎÔ²Ö²ÉÍÎÌÓ ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ îïóáë³-
êîâàíî êîíöåïö³þ íîâîãî Ñòàòóòó ì³ñòà Êèºâà.

Ðîáî÷à ãðóïà ó ñêëàä³ åêñïåðò³â, íàóêîâö³â, ïðàâ-
íèê³â, óðáàí³ñò³â ïðàöþâàëà íàä êîíöåïö³ºþ Ñòàòó-
òó áëèçüêî 6 ì³ñÿö³â. Íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà ¿¿ ïðå-
çåíòóâàëè ãðîìàäñüêîñò³.

«ß êàòåãîðè÷íî ïîãîäæóþñü ³ç òåçîþ, ÿêó àê-
òèâíî âèêîðèñòîâóþòü êèÿíè, àêòèâ³ñòè, óðáàí³ñ-
òè: «Í³÷îãî äëÿ íàñ áåç íàñ». Ñàìå òîìó ÿ íàïî-
ëåãëèâî çàïðîøóþ óñ³õ, õòî îï³êóºòüñÿ ïîäàëüøèì
ðîçâèòêîì ì³ñòà, äåïóòàò³â, óñ³õ íåáàéäóæèõ äî
íàøî¿ ç âàìè ëîêàëüíî¿ Êîíñòèòóö³¿ òà ðåàë³çàö³¿
÷åðåç íå¿ ïðàâ ãðîìàäè íà ì³ñòî, äîëó÷èòèñÿ äî
îïðàöþâàííÿ êîíöåïö³¿, àáè íåâäîâç³ ìè ç âàìè
ìàëè ïîâíîö³ííèé äîêóìåíò, ÿêèé áóäå íå ñîðîì-
íî âèíîñèòè íà ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ òà ãîëî-
ñóâàííÿ Êè¿âðàäè. Öåé äîêóìåíò íå ïîâèíåí áó-
òè íàïèñàíèé äëÿ îêðåìèõ ëþäåé, ï³ä ÿêóñü îäíó
êàäåíö³þ. Öå äîêóìåíò ïåðøî÷åðãîâî äëÿ ì³ñòÿí,
äëÿ ì³ñòà íå ÿê òåðèòîð³¿, à ÿê îêðåìîãî îðãàí³ç-

ìó», — çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñ³é
Ðåçí³êîâ.

Â³í óêîòðå íàãîëîñèâ, ùî ïîðóøåííÿ ïóíêò³â Ñòà-
òóòó áóäå ïðèâîäîì ó ñóä³ îñêàðæèòè áóäü-ÿêå ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ àáî â÷èíîê
ðÿäîâîãî ãðîìàäÿíèíà.

«ßê Êîíñòèòóö³ÿ ìàº âèùó þðèäè÷íó ñèëó â
êðà¿í³, òàê ³ Ñòàòóò áóäå äîì³íóâàòè íàä óñ³ìà ëî-
êàëüíèìè àêòàìè çàäëÿ çàõèñòó ³íòåðåñ³â òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè», — ðåçþìóâàâ Îëåêñ³é Þð³éî-
âè÷.

Ïðîïîçèö³¿, çàóâàæåííÿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ùî-
äî íàïîâíåííÿ ïðîåêòó íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ìîæíà íàä-
ñèëàòè:

— çàñòóïíèêó ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñ³þ Ðåçí³êîâó
çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â, 01044;

— äî Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ
çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 50-á, ì. Êè¿â, 01001;

— íà åëåêòðîííó ïîøòó dsk@kievcity. gov. ua �

Êèÿíè-ó÷àñíèêè ÀÒÎ òà ðîäèíè Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 
îòðèìàþòü ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó

ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà ïåðåäáà÷èëà íà
íàñòóïíèé ð³ê êîìïëåêñ çàõîä³â
äëÿ ïîñèëåííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó êèÿí-ó÷àñíèê³â â³éíè íà ñõîä³
êðà¿íè, à òàêîæ ðîäèí çàãèáëèõ
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ ³ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿
Ñîòí³. Çîêðåìà, 56100 òèñ. ãðí ìà-
òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìàþòü îòðè-
ìàòè 22,2 òèñÿ÷³ îñ³á.

«Ìè é íàäàë³ ï³äòðèìóâàòèìå-
ìî ö³ êàòåãîð³¿ êèÿí, ³ íå ëèøå íà-
äàííÿì àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè. Ñêàæ³ìî, ïðîäîâæèìî ïî-
êðèâàòè âèòðàòè íà ÆÊÏ, íà áåç-
êîøòîâíå ïîõîâàííÿ çàãèáëèõ
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà âèãîòîâëåííÿ ³
âñòàíîâëåííÿ íàäãðîáê³â, íà äî-
ðîãîâàðò³ñíå ë³êóâàííÿ. Ñåðåä ³í-
øîãî, íà ñóìó ïîíàä 2202 òèñÿ÷³
ãðèâåíü çàáåçïå÷èìî îçäîðîâëåí-
íÿ ä³òåé ó÷àñíèê³â ÀÒÎ äî 7 ðîê³â
ó ñóïðîâîä³ ìàòåð³, áàòüêà àáî îñî-
áè, ÿêà ¿õ çàì³íþº»,— íàãîëîñèâ êå-
ð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, òàêîæ ðîç-
øèðþâàòèìåòüñÿ ìåðåæà êîì-
ïëåêñíî¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íî¿ äîïîìîãè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ. À
òèì, õòî ìàº ïîðóøåííÿ îïîðíî-

ðóõîâîãî àïàðàòó, áóäå çàáåçïå-
÷åíî ìàêñèìàëüíó äîñòóïí³ñòü äî
ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-
òà, øëÿõîì ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç ³í-
âàë³äí³ñòþ �

Ñåðåäíÿ çàðïëàòà ó ì³ñò³ â 1,7 ðàçà
á³ëüøà, í³æ â Óêðà¿í³

Ó ÑÒÎËÈÖ² ñåðåäíÿ çàðîá³òíà
ïëàòà çà 9 ì³ñÿö³â ñòàíîâèòü ïî-
íàä 8 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

«Ùî ñòîñóºòüñÿ ñåðåäíüîì³-
ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà 9 ì³-
ñÿö³â â Êèºâ³ âîíà ñêëàëà 8 òèñ.231
ãðí, ó òîé ÷àñ, êîëè ó êðà¿í³ â ö³-
ëîìó — 4 òèñ. 989 ãðí. Òîáòî çà-
ðîá³òíà ïëàòíÿ ó ì³ñò³ â 1,7 ðàçà
á³ëüøà, í³æ â Óêðà¿í³»,— ïîâ³äî-
ìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ³íäåêñ ñïî-
æèâ÷èõ ö³í ó ñòîëèö³ âèð³ñ íà 5,9%.

Ðàçîì ³ç òèì, íàãîëîñèâ Ãåí-
íàä³é Ïë³ñ, æîäíà óñòàíîâà àáî
ï³äïðèºìñòâî, ùî ô³íàíñóºòüñÿ
ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó, çàáîðãîâà-
íîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè âçàãà-
ë³ íå ìàº.

«Öå îçíà÷àº, ùî ð³âåíü æèò-
òÿ ó Êèºâ³ ïîë³ïøóºòüñÿ, íàâ³òü
íåçâàæàþ÷è íà ò³ ñîö³àëüí³ íà-
âàíòàæåííÿ, ÿê³ ìàþòü ãðîìàäÿ-
íè. ² çâè÷àéíî, ìè õî÷åìî, ùîá
öåé ð³âåíü ñèñòåìíî çðîñòàâ»,—
ï³äêðåñëèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ �

Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Êè¿â» 
ïðèâ³òàâ ì³ëüéîííîãî ïàñàæèðà

ÍÀ ÌÈÍÓËÎÌÓ òèæí³ êîëåê-
òèâ Ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó
«Êè¿â» (Æóëÿíè) â³òàâ ì³ëüéîí-
íîãî ïàñàæèðà 2016 ðîêó. Åëåê-
òðîííà ñèñòåìà ï³äðàõóíêó âè-
çíà÷èëà, ùî ùàñëèâ÷èê âèëå-
òèòü ³ç àåðîïîðòó «Êè¿â» ðåé-
ñîì Êè¿â-Âðîöëàâ (Ïîëüùà) àâ³à-
êîìïàí³¿ WizzAir 29 ëèñòîïàäà
î 15.40. Íèì ñòàëà Êàðîë³íà Êàð-
ïîâè÷, ÿêà íà ñâ³é äåíü íàðî-
äæåííÿ ðàçîì ³ç ÷îëîâ³êîì ëå-
ò³ëà äî Âðîöëàâà íà â³äïî÷è-
íîê.

Êîëè ì³ëüéîííà ïàñàæèðêà
ïðîõîäèëà ðåºñòðàö³þ íà ðåéñ,
³ç-çà ñò³éêè ðåºñòðàö³¿ âèñòðèá-
íóëà ñïðàâæíÿ áàëåðèíà, ÿêà âè-
êîíàëà ñâÿòêîâèé òàíîê äëÿ ïå-
ðåìîæíèö³. Òàêîæ Êàðîë³íà Êàð-
ïîâè÷ îòðèìàëà ïàì’ÿòí³ ïîäàðóí-
êè òà ïðèâ³òàííÿ, à îñîáëèâèì
ñþðïðèçîì â³ä àåðîïîðòó ñòàëà
ïîñëóãà Priority line — ñïðîùåíå
ïðîõîäæåííÿ âñ³õ âèä³â êîíòðî-
ëþ, ïåðåäïîëüîòíå î÷³êóâàííÿ â
á³çíåñ-çàë³ òà ³íäèâ³äóàëüíèé
òðàíñôåð äî ë³òàêà �

Ïðèïèíåíî ä³ÿëüí³ñòü íåëåãàëüíîãî
êàçèíî, ÿêå ôóíêö³îíóâàëî â ï³äâàë³
ãîòåëþ
ÑÒÎËÈ×ÍÎÞ ïðîêóðàòóðîþ
ñï³ëüíî ç ïðàö³âíèêàìè Óïðàâë³í-
íÿ çàõèñòó åêîíîì³êè ó ì³ñò³ Êèºâ³
Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêîíîì³-
êè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè
âèÿâëåíî òà ïðèïèíåíî ä³ÿëü-
í³ñòü íåëåãàëüíîãî êàçèíî, ÿêå
áóëî ðîçòàøîâàíå ó ï³äâàëüíî-
ìó ïðèì³ùåíí³ ãîòåëüíî-ðåñòî-
ðàííîãî êîìïëåêñó íà âóë. Ãåðî-
¿â Ñåâàñòîïîëÿ. Ó õîä³ îáøóê³â ó
ïðèì³ùåíí³ ïðàâîîõîðîíö³ âè-
ëó÷èëè 7 ïîêåðíèõ ñòîë³â, áëèçü-
êî 2 òèñ. ô³øîê äëÿ ãðè â ïîêåð íà

ñóìó 1,7 ìëí ãðí. Êð³ì òîãî, äî-
ïèòàíî 4 ñï³âðîá³òíèê³â çàêëà-
äó òà 19 ãðàâö³â.

Íàðàç³ ïðîâîäÿòüñÿ ñë³ä÷³ ä³¿
ùîäî âñòàíîâëåííÿ îðãàí³çàòî-
ðà ãðàëüíîãî á³çíåñó �

Ó ìåð³¿ â³äáóäåòüñÿ 
Ïåðøà ñåñ³ÿ äèòÿ÷î-þíàöüêîãî 
ïàðëàìåíòó

ÑÜÎÃÎÄÍ², äî Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â ñå-
ñ³éí³é çàë³ Êè¿âðàäè â³äáóäåòüñÿ Ïåðøà ñåñ³ÿ äèòÿ-
÷î-þíàöüêîãî ïàðëàìåíòó. 120 äåëåãàò³â â³ä ñòîëè÷-
íî¿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ îáãîâîðþâàòèìóòü íàãàëüí³
ïèòàííÿ ìîëîä³, ðîçãëÿíóòü òà çàòâåðäÿòü ìîëîä³æ-
í³ ïðîåêòè, ùî º âàæëèâèìè äëÿ ì³ñòà.

Ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ ðîáî÷èõ çàñ³äàíü þí³ äåëåãà-
òè âæå íàïðàöþâàëè ³äå¿ ïðîåêò³â òà ð³øåíü íàãàëü-
íèõ ïèòàíü, ùî õâèëþþòü ìîëîäü ñòîëèö³, ñåðåä
ÿêèõ: ñòâîðåííÿ ³íòåðàêòèâíî¿ ìàïè ³ñòîðè÷íèõ
ì³ñöü Êèºâà ³ç âðàæåííÿìè ä³òåé, çàáåçïå÷åííÿ ñó-
÷àñíîãî òà áåçïå÷íîãî äîçâ³ëëÿ ó äèòñàäî÷êàõ, ùî
â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì ïîòðåáàì äîøê³ëüíÿò òà áàãà-
òî ³íøèõ ë³äåðñüêèõ, ïðàâîâèõ ³ åêîëîã³÷íèõ ïðîåê-
ò³â-ïðîïîçèö³é.

Óñ³õ íåáàéäóæèõ çàïðîøóþòü äîëó÷èòèñÿ äî îá-
ãîâîðåííÿ. Ñâî¿ ïðîåêòè, ³äå¿ ÷è ïðîïîçèö³¿ íàäñè-
ëàéòå íà åëåêòðîííó ïîøòó äèòÿ÷î-þíàöüêîãî ïàð-
ëàìåíòó: p_d_k@ukr. net.

Óñ³ ³í³ö³àòèâè áóäóòü ðîçì³ùåí³ íà áëîç³ ïàðëà-
ìåíòó òà äîñòóïí³ äëÿ îáãîâîðåííÿ çà ïîñèëàííÿì:
http://youthparlam. blogspot. com �
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