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ÐÎÇÏÎ×ÀÂÑß çãàäàíèé çàõ³ä ³ç
íåâåëèêî¿ ³ñòîð³¿ ïðî äîëó÷åííÿ
äî áþäæåòó ãðîìàäñüêîñò³.

Áþäæåò ó÷àñò³ — öå çàõ³äíèé
âèíàõ³ä, ùî äóæå øâèäêî «ïðè-
æèâñÿ» ó ñâ³ò³. Íå ïðîéøëî ³ 20
ðîê³â, ÿê éîãî âñòèãëè âïðîâà-
äèòè ïîíàä 1,5 òèñÿ÷³ ì³ñò Ï³âí³÷-
íî¿ Àìåðèêè òà ªâðîïè. ² îñü,
÷åðãà íàðåøò³ ä³éøëà ³ äî íàñ. Ó
2016 ðîö³ ç ³í³ö³àòèâè Àãåíòñòâà
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó
USAID ðîçïî÷àëàñÿ íåâïèííà òà
êðîï³òêà ðîáîòà ç âïðîâàäæåí-
íÿ ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó ³ íà òå-
ðåíàõ íàøî¿ äåðæàâè.

Çà ô³íàíñóâàííÿ ö³º¿ æ îðãà-
í³çàö³¿ áóëî ðîçðîáëåíî óí³êàëü-
íó åëåêòðîííó ñèñòåìó Ãðîìàä-
ñüêèé ïðîåêò, çàâäÿêè ÿê³é ¿¿ ðîç-
ðîáíèêè íàìàãàëèñÿ óí³ô³êóâà-

òè ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ïðàö³ òà óïå-
ðåäèòè áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ ó äà-
íèé ïðîöåñ. Ïàðàëåëüíî ç öèì,
²íñòèòóòîì áþäæåòó òà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü (ïðî-
åêò USAID «Çì³öíåííÿ ì³ñöåâî¿
ô³íàíñîâî¿ ³í³ö³àòèâè (ÇÌÔ²-II)
âïðîâàäæåííÿ») áóëî â³ä³áðàíî 15
ì³ñò äëÿ çàñòîñóâàííÿ íîâîââå-
äåííÿ, õî÷à áàæàþ÷èõ áóëî íà-
áàãàòî á³ëüøå. «Âëàäè ð³çíèõ íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â ïîáà÷èëè ïî-
òåíö³àë öüîãî ïðîöåñó ³ çâåðíó-
ëèñÿ äî íàñ ç ïðîõàííÿì äîëó-
÷èòè äî ïðîãðàìè, àëå, íà æàëü,
ìè ìîãëè ñï³âïðàöþâàòè ëèøå
ç 15 ì³ñòàìè», — ïîÿñíèâ ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð ²ÁÑÅÄ Â’ÿ÷å-
ñëàâ Çóáåíêî.

«Ìè ãîòîâ³ áóëè ñï³âïðàöþ-
âàòè ç êîæíèì ì³ñòîì íåçàëåæ-

íî â³ä ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ, îá-
ñÿãó áþäæåòó. Äëÿ íàñ áóëî ãî-
ëîâíå ãîòîâí³ñòü òà áàæàííÿ çà-
ïðîâàäèòè öåé ³íñòðóìåíò», —
äîäàëà ñòàðøèé åêîíîì³ñò
ÇÌÔ²-II Îëåíà Í³æíèê.

Íà äàíèé ìîìåíò çãàäàí³ 15
ì³ñò ïîä³ëåíî íà äâ³ ãðóïè: ïåð-
øà ãðóïà — ì³ñòà, ÿê³ óæå çàïðî-
âàäèëè Áþäæåòó÷àñò³ (Êè¿â,Ëüâ³â,
Ð³âíå, ×åðí³âö³, Õìåëüíèöüêèé,
Áåðäÿíñüê, Êðàìàòîðñüê, Ìåë³òî-
ïîëü) òà ì³ñòà, ÿê³ áóäóòü ïðàöþ-
âàòè ó 2017-ìó, ùîá ðåàë³çóâàòè
ïðîåêòè ó 2018 ðîö³ (Òåðíîï³ëü,
Æèòîìèð, Áàðàí³âêà, Ðîìíè, Îõ-
òèðêà, Â³ëüíîã³ðñüê, Æîâò³ Âîäè).

Ùî ñòîñóºòüñÿ ì³ñò ïåðøî¿
ãðóïè,òî ¿õíº íàñåëåííÿ ïðîÿâè-
ëî íåàáèÿêó àêòèâí³ñòü ïî ïî-
äàííþ ïðîïîçèö³é. Ðåêîðäñìå-
íîì, çâ³ñíî, º Êè¿â — 520 ïîäà-
íèõ ïðîåêò³â, îäíàê çà ê³ëüê³ñ-
òþ ãîëîñóþ÷èõ îñ³á (ïî â³äíî-
øåííþ äî çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íà-
ñåëåííÿ) ë³äåðîì º ïîêè ùî Ìå-
ë³òîïîëü — ó ãîëîñóâàíí³ áðàëî
ó÷àñòü 5,8 % íàñåëåííÿ.

Îêðåìèì ïèòàííÿì º ðåàë³-
çàö³ÿ ïðîåêò³â ïåðåìîæö³â. Íå-
çâàæàþ÷è íà òå, ùî ôàõ³âöÿìè
ÇÌÔ²-II, ñïèðàþ÷èñü íà ³íîçåì-
íèé äîñâ³ä, áóëî ðîçðîáëåíî ìå-
òîäîëîã³þ òà ªäèíå ïîëîæåííÿ
ùîäî Áþäæåòó ó÷àñò³, êîæíå ç
ì³ñò — ïàðòíåð³â ðîçðîáèëî ñâî¿
âëàñí³ ïðîåêòè ïîëîæåíü.

«Ó ïîíåä³ëîê, 12 ãðóäíÿ, Êè-
¿âðàäà çàòâåðäèëà Áþäæåò ñòî-
ëèö³ íà 2017 ð³ê. Íàãàäàº, ó öüî-
ìó äîêóìåíò³ çàêëàäåíî 50 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü íà ðåàë³çàö³þ ïðî-
åêò³â, çàïðîïîíîâàíèõ êèÿíàìè
â ðàìêàõ Áþäæåòó ó÷àñò³. Ìè ãî-
òîâ³ ïåðåðîçïîä³ëèòè êîøòè äëÿ
âèêîíàííÿ ð³çíèõ ³í³ö³àòèâ ãðî-
ìàäñüêîñò³. Ìàáóòü, áóäå áàãàòî
ïðîáëåì, àëå âàæëèâèé ðåçóëü-
òàò, òå, ùî ð³âåíü íàøî¿ ãðîìàä-
ñüêîñò³ äóæå âèñîêèé. Ìåøêàí-
ö³ ì³ñòà ïîâí³ñòþ ãîòîâ³, çàéìà-
òèñÿ öèìè ïðîåêòàìè», — íàãî-
ëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Ö³êàâî, ùî ñòîñóºòüñÿ ãàëó-
çåé, ÿê³ âèêëèêàþòü íàéá³ëüøó
çàö³êàâëåí³ñòü êèÿí, ùî ïðàãíóòü
çì³í, áåçóìîâíèìè ë³äåðàìè º
ñïîðò ³ îñâ³òà — 92 ³ 78 ïðîåêò³â
â³äïîâ³äíî. Òðîõè ìåíøå óâàãè
ä³ñòàëîñÿ êóëüòóð³ é òóðèçìó (65)
³ êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâó ì³ñ-
òà (60). ßê çàçíà÷èëè îðãàí³çàòî-
ðè, â ö³ëîìó îõîïëåí³ âñ³ ãàëóç³.

Ó÷àñíèêè ôîðóìó ç³éøëèñÿ
íà äóìö³, ùî º íþàíñè ó âïðîâà-
äæåíí³ Áþäæåòó ó÷àñò³ ÿê ìåòî-
äîëîã³¿ òàê ³ åëåêòðîííî¿ ñèòó-
àö³¿. Âîäíî÷àñ, òàêîæ º âåëèêå
ñïîä³âàííÿ, ùî óñ³ì ì³ñòàì-ó÷àñ-
íèêàì âäàñòüñÿ, âðåøò³-ðåøò,
ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ïðîãðàìè íà âñ³
100 %. Òàê öå, ÷è í³ — ïîêàæå
÷àñ �

Êè¿â — ðåêîðäñìåí Áþäæåòó
ó÷àñò³ â Óêðà¿í³
� Çàâäÿêè çàïðîâàäæåííþ öüîãî ô³íàíñîâîãî ìåõàí³çìó ïðÿìî¿ äåìîêðàò³¿ 

ìåøêàíö³ ñàì³ ìîæóòü âèð³øóâàòè, íà ùî ñàìå âèòðà÷àòè êîøòè ç ì³ñöåâî¿ ñêàðáíèö³

Ó ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ 
çàõîäè ç íàãîäè 
Äíÿ âøàíóâàííÿ 
ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ 
íàñë³äê³â àâàð³¿ 
íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ

Äî Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â ë³êâ³-

äàö³¿ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ 14 ãðóäíÿ 2016

ðîêó â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ çàïëàíî-

âàíî ïàì’ÿòí³ çàõîäè. Òàê ñüîãîäí³ â

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ çà ó÷àñòþ êå-

ð³âíèöòâà äåðæàâè â³äáóäåòüñÿ ïî-

êëàäàííÿ êâ³ò³â äî Ìåìîð³àëüíîãî

êóðãàíó ãåðî¿â ×îðíîáèëÿ íà òåðèòî-

ð³¿ öåðêâè Ñâ. Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà òà

ïàì’ÿòíîãî çíàêà «Âî¿íàì ×îðíîáè-

ëÿ» (ïðîñï. Ìèðó, 16). Ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³, â øêîë³ ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 282

(âóë. Çàêðåâñüêîãî, 65-à) ïðîâåäóòü

â³äêðèòèé óðîê-ðåêâ³ºì «Ã³ðêèé ïîëèí

çîð³ ïî ³ìåí³ ×îðíîáèëü» (ïî÷àòîê î

14.30); â øêîë³ ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 259

(ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 21-ã) — âå÷³ð-

ïàì’ÿò³ «Âîíè ïåðøèìè êèíóëèñü ó

á³é. Â³äëóííÿ ×îðíîáèëÿ» (íà çàõ³ä

çàïðîøåíî ë³êâ³äàòîð³â íàñë³äê³â êà-

òàñòðîôè íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ. Ïî-

÷àòîê î 14.20); â øêîë³ ²-²²² ñòóïåí³â

¹ 292 (âóë. Äàíüêåâè÷à, 5) — ë³òåðà-

òóðíî-ìóçè÷íà êîìïîçèö³ÿ «Ïàì’ÿò-

òþ íåñêîðåí³» (ïî÷àòîê î 14.30). Ìå-

òà îñâ³òí³õ çàõîä³â — îñìèñëåííÿ òà

óñâ³äîìëåííÿ ìàñøòàá³â òðàã³÷íèõ

ïîä³é, âèõîâóâàííÿ â ó÷í³â ãëèáîêî¿

ïîâàãè äî ëþäåé, ÿê³ â³ääàëè ñâîº

æèòòÿ â ³ì’ÿ ìàéáóòíüîãî æèòòÿ ëþä-

ñòâà, ïî÷óòòÿ ãîðäîñò³ çà ñâ³é íàðîä,

â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà áëàãîïîëó÷÷ÿ íà-

øî¿ äåðæàâè, ïî÷óòòÿ ñïðèéìàííÿ ÷ó-

æîãî áîëþ ÿê ñâîãî.

Ïåðåêðèòòÿ âóëèöü
â ì³ñò³ ïðîòÿãîì 
íîâîð³÷íèõ ñâÿòêóâàíü

Êè¿â ãîòóºòüñÿ äî âåñåëèõ íîâîð³÷-

íèõ ñâÿò ³ç ð³çäâÿíèìè ÿðìàðêàìè ³

çîíàìè ðîçâàã. Ó öåíòð³ ñòîëèö³, íà

Ñîô³éñüê³é òà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîùàõ,

ðîçïî÷àòî âñòàíîâëåííÿ áóäèíî÷ê³â

äëÿ íîâîð³÷íîãî ì³ñòå÷êà. Ãîëîâí³

ñâÿòêóâàííÿ òàêîæ â³äáóäóòüñÿ ³ íà

Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî¿çä³. Àáè ãîñò³

ä³éñòâà â³ä÷óâàëè ñåáå ó áåçïåö³, áó-

äå çàêðèòî ïðî¿çä äëÿ òðàíñïîðòó íà

âèùåçàçíà÷åíèõ ïëîùàõ òà ïðî¿çä³.

Çîêðåìà, íà ä³ëÿíö³ â³ä áóäèíêó

¹ 23 íà âóë. Ñîô³éñüê³é äî Ìèõàéë³â-

ñüêî¿ ïëîù³ òà íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é

íà ä³ëÿíö³ â³ä ïðîâ. Ìàêñèìà Ðèëü-

ñüêîãî äî Âîëîäèìèðñüêîãî ïðî¿çäó:

19 ãðóäíÿ—íà Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêî-

ëàÿ, êîëè çàïàëÿòü âîãí³ íà ãîëîâí³é

ÿëèíö³ ñòîëèö³, òðàíñïîðò íå êóðñóâà-

òèìå ç 16.00 äî 21.00;

31 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç 20.00 äî

02.00 ïåðøîãî ñ³÷íÿ 2017 ðîêó;

1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ç 14.00 äî 20.00;

Íà Ð³çäâî, 7 ñ³÷íÿ ç 11.00 äî 14.00.

Òàêîæ ó Íîâîð³÷íó í³÷ ïðàöþâà-

òèìå ôóí³êóëåð ó ö³ëîäîáîâîìó ðå-

æèì³.

íîâèíè

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ ôîðóìó «Çàïðîâàäæåííÿ Áþäæåòó ó÷àñò³ â ì³ñòàõ Óêðà¿íè» ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ çàÿâèâ, ùî ó ñòîëèö³ ãîòîâ³ ï³äòðèìóâàòè
ò³ ïðîåêòè, ÿê³ ðåàëüíî ïîë³ïøàòü æèòòÿ ì³ñòà é ñïðèÿòèìóòü éîãî ðîçâèòêó

Ïî÷èíàþ÷è ç 2014 ðîêó ÷èííîþ âëàäîþ Êèºâà
çðîáëåíî íèçêó âàæëèâèõ êðîê³â ó á³ê ºâðîïå-
¿çàö³¿ íàøî¿ êðà¿íè. ² îäíèì ³ç öèõ ³íñòðóìåíò³â
º Áþäæåò ó÷àñò³. Îäíàê, ÿê ³ êîæíå íîâîââåäåí-
íÿ, ç íèì ïîâ’ÿçàíî áåçë³÷ ïèòàíü, â³äïîâ³ä³ íà
ÿê³ é íàìàãàëèñÿ íàäàòè ó÷àñíèêè â÷îðàøíüîãî
ôîðóìó íà òåìó «Âïðîâàäæåííÿ Áþäæåòó ó÷àñò³
ó ì³ñòàõ Óêðà¿íè».

Äåíèñ ÃÀÐÊÀÂÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹133 (1672) | ñåðåäà | 14 ãðóäíÿ 2016 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про присвоєння Київській дитячій музичній школі № 33 
Солом’янського району м. Києва імені В. Пухальського

Рішення Київської міської ради № 335/1339 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Присвоєння юридичним особам

та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історич*
них подій» та Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та
об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13.11.2013 № 432/9920, вра*
ховуючи результати проведення громадського обговорення (протокол від 08 жовтня 2015 року № 1), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèñâî¿òè Êè¿âñüê³é äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é

øêîë³ ¹ 33 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

³ì’ÿ âèäàòíîãî ìóçè÷íîãî ä³ÿ÷à, ï³àí³ñòà, êîì-

ïîçèòîðà Âîëîäèìèðà Â’ÿ÷åñëàâîâè÷à Ïó-

õàëüñüêîãî.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³é-

íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про проведення 22.12.2016 пленарного засідання III сесії 
Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 1175 від 09 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра*

їні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки*
ївської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міс*
та Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого нака*
зом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1. Ïðîâåñòè 22 ãðóäíÿ 2016 ðîêó î 10.00 ïëå-

íàðíå çàñ³äàííÿ III ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII

ñêëèêàííÿ ó çàë³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, 4-é ïîâåðõ).

2. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñ-

íèòè îðãàí³çàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çà-

áåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïëåíàð-

íîãî çàñ³äàííÿ III ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII

ñêëèêàííÿ.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ äîâåñòè äî â³äîìà íà-

ñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè, ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-

ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðà-

ö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на вулиці Жукова, 27*31 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 352/1356 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 51 — 53 Закону України «Про природно*заповідний фонд
України», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи чис*
ленні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

0,221003 ãà (êîä ä³ëÿíêè 62:030:080) íà âóëèö³

Æóêîâà, 27-31 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

ñòàòóñ ñêâåðó, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³-

øåííÿ (ïëàí-ñõåìà).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ

çåìåëüíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñ-

òà Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³

ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó êî-

ðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðå-

ºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó, ùî âèçíà÷åíà ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

Про присвоєння імені Леся Курбаса середній загальноосвітній
школі № 206 у Святошинському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 329/1333 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про присвоєння юридичним осо*
бам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат іс*
торичних подій» та Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним осо*
бам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв
і дат історичних подій у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13.11.2013 № 432/9920,
враховуючи результати проведення громадського обговорення (протокол від 22 липня 2016 року № 8), Київ*
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèñâî¿òè ³ì’ÿ Ëåñÿ Êóðáàñà — ðåæèñåðà,

òåàòðàëüíîãî ä³ÿ÷à, àêòîðà ñåðåäí³é çàãàëüíî-

îñâ³òí³é øêîë³ ¹ 206 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì³ñòà Êèºâà.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³é-

íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.
Київський міський голова

В. Кличко

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ òà

áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà

äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ

íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà» (³ç çì³-

íàìè òà äîïîâíåííÿìè), à ñàìå: äîäàòè ñêâåð

çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ äî ïåðåë³êó ñêâå-

ð³â Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (òàáëèöÿ 2).

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок Національному музею «Меморіал жертв Голодомору»
на вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування Національного 

музею «Меморіал жертв Голодомору»
Рішення Київської міської ради № 534/1538 від 08 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельних ділянок Національному музею «Меморіал жертв Голодомору» на вул. Лаврській, 3 у Печерському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом Укра*
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко*
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

Íàö³îíàëüíîìó ìóçåþ «Ìåìîð³àë æåðòâ Ãîëî-

äîìîðó» íà âóë. Ëàâðñüê³é, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,78 ãà;

4,42 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ «Ìåìîð³àë

æåðòâ Ãîëîäîìîðó» çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28249).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій біля будинку 24/26 

на вул. Чорнобильській 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 346/1350 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статті 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речо*

вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс*
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за*
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово*комунального господарства Укра*
їни від 10.04.2006 № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська місь*
ка рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 1,01 ãà, ðîçòàøîâàí³é á³ëÿ áóäèíêó

24/26 íà âóë. ×îðíîáèëüñüê³é ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî ð³øåí-

íÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ

çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1 Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³

ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó êî-

ðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðå-

ºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-
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í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî

ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-

êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005

¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì

òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 

2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

Про перейменування бібліотек Централізованої 
бібліотечної системи Солом’янського району м. Києва: 

імені В. Чапаєва для дітей на імені І. Світличного 
та публічної бібліотеки імені В. Чкалова на «Солом’янська» 

в Солом’янському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 336/1340 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про присвоєння юридичним осо*
бам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат іс*
торичних подій», «Про засудження комуністичного та націонал*соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та Порядку найменування об’єктів міського під*
порядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фі*
зичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві, затвердженого рішенням Київ*
ської міської ради від 13.11.2013 № 432/9920, враховуючи результати проведення громадського обговорення
(протокол від 02 вересня 2015 року № 1), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè á³áë³îòåêó ³ìåí³ Â. ×àïà-

ºâà äëÿ ä³òåé Öåíòðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ñèñ-

òåìè Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà á³á-

ë³îòåêó ³ìåí³ ²âàíà Îëåêñ³éîâè÷à Ñâ³òëè÷íîãî —

ïîåòà, ÷ëåíà Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, ë³-

òåðàòóðîçíàâöÿ ³ êðèòèêà òà ïóáë³÷íó á³áë³îòå-

êó ³ìåí³ Â. ×êàëîâà Öåíòðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷-

íî¿ ñèñòåìè Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

íà á³áë³îòåêó «Ñîëîì’ÿíñüêà» â Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³é-

íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання 
II сесії Київради VIII скликання 06.10.2016

Рішення Київської міської ради № 167/1171 від 06 жовтня 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¿âðàäè VIII ñêëèêàííÿ 06.10.2016

òàê³ ïèòàííÿ:

1. Çàãàëüí³ ïèòàííÿ:

1) Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.12.2015 ¹ 25/25

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîð-

íèõ àêò³â íà 2016 ð³ê» (â³ä 31.08.2016 

¹ 08/231-Ç 639/ÏÐ).

2) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³, ïðîñïåêòó,

ïëîù³ òà ìîñòó ó ì³ñò³ Êèºâ³ (â³ä 22.03.2016

¹ 08/231-1415/ÏÐ).

3) Ïðî óòî÷íåííÿ íàçâ, ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü

òà ïðîâóëê³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ (â³ä 30.05.2016 ¹ 08/231-

2368/ÏÐ).

4) Ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

óòâîðåííÿ íàãëÿäîâèõ ðàä êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (â³ä 30.03.2016

¹ 08/231-1564/ÏÐ).

5) Ïðî ñòâîðåííÿ Äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿

øêîëè «Äàðíèöÿ» (â³ä 11.07.2016 ¹08/231-2898/ÏÐ).

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

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî âïðîâàäæåííÿ

äåðæàâíîãî ñâÿòà — Äíÿ óêðà¿íñüêî¿ âèøèâàí-

êè (â³ä 11.07.2016 ¹ 08/231-2901/ÏÐ).

7) Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðà-

ìè «Óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 2016-

2018 ðîêè» (â³ä 18.07.2016 ¹ 08/231-3069/ÏÐ).

8) Ïðî çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãðóïà âïðîâàäæåííÿ

ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíèõ

³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà» âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (â³ä 29.08.2016

¹ 08/231-3566/ÏÐ).

9) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî çâàí-

íÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà», çàòâåð-

äæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01

÷åðâíÿ 2000 ðîêó ¹ 141/862 «Ïðî âñòàíîâëåí-

íÿ çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà»

òà çàîõî÷óâàëüíèõ â³äçíàê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî

ãîëîâè» (â³ä 24.06.2016 ¹ 08/231-2742/ÏÐ).

10) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³ íà ïåðåòèí³ âóëèöü Áîæê³â ßð òà Íå÷óÿ Ëå-

âèöüêîãî ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (â³ä

16.05.2016 ¹ 08/231 —2159/ÏÐ).

11) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ì³ëþòåíêà, 7 ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (â³ä 19.07.2016

¹ 08/231-3100/ÏÐ).

12) Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Îáî-

ëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (â³ä 09.06.2016

¹ 08/231-2558/ÏÐ).

13) Ïðî ìàéíîâ³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç áóä³â-

íèöòâîì æèòëîâîãî êîìïëåêñó â ïðîâ. ×åñëàâà

Áºë³íñüêîãî, 6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (â³ä

04.12.2015 ¹ 08/231-15/ÏÐ).

14) Ïðî áåçîïëàòíå ïðèéíÿòòÿ äî êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà ïàì’ÿòíèêà áîëãàðñüêîìó ãåðîºâ³ êàï³òàíó

Ïåòêó Âîºâîä³ (â³ä 01.07.2016 ¹ 08/231-2789/ÏÐ).

15) Ïðî ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

òà ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ ÊÏ ÓÇÏ Äåñíÿíñüêî-

ãî ðàéîíó (â³ä 21.07.2016 ¹ 08/231-3135/ÏÐ).

16) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðà-

âî îðåíäè (áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ «Áëàãîä³é-

íèé ôîíä «Ñèëüíà íàö³ÿ», áóëüâ. Ïåðîâà, 23-á,

ë³ò. À) (â³ä 20.07.2016 ¹ 08/231-3133/ÏÐ).

17) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

(ÃÎ «Äîáðîáóò òà áåçïåêà», âóë. Àëìà-Àòèíñüêà,

105/2) (â³ä 10.08.2016 ¹ 08/231-3392/ÏÐ).

18) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Àíòîíþêó Ïàâëó Ñåìåíîâè÷ó äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàðíè-

êîâ³é, 18-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 

(Ï-9336) (â³ä 22.06.2016 ¹ 08/231-2715/ÏÐ).

19) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Ëóøï³ºíêó Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè-

÷ó òà Ëóøï³ºíêó Ñòàí³ñëàâó Âîëîäèìèðîâè÷ó

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.

Ñàäîâ³é, 18 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(Ï-9392) (â³ä 12.05.2016 ¹ 08/231-2133/ÏÐ).

20) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ëóê³íó ªâãåíó ²ëë³÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äæåðåëüí³é,

15 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9132) (â³ä

11.05.2016 ¹ 08/231-2106/ÏÐ).

21) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ìèñþêåâè÷ Îëüç³ Îëåêñ³¿âí³ äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êðèëî-

âà, 36 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9111)

(â³ä 12.05.2016 ¹ 08/231-2134/ÏÐ).

22) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ñóõîâîìó ²âàíó Ïèëèïîâè÷ó äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Óðàëü-

ñüê³é, 11/8-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(Ï-9357) (â³ä 26.04.2016 ¹ 08/231-1992/ÏÐ).

23) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Ïðèñòóï³ Àíòîíó Âîëîäèìèðîâè÷ó òà Ãàé-

äàºíêî Àíòîí³í³ Ïàâë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëåãà Êîøîâî-

ãî, 25 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-1016)

(â³ä 07.04.2016 ¹ 08/231-1720/ÏÐ).

24) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Êðèøíþ ²âàíó Ôåäîðîâè÷ó äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàðêà ×å-

ðåìøèíè, 6 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(Ï-9252) (â³ä 29.03.2015 ¹ 08/231-1518/ÏÐ).

25) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ïîëÿêîâ³é Îëåí³ Ñòåïàí³âí³ äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàêàðïàò-

ñüê³é, 30-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 

(Ï-9354) (â³ä 07.04.2016 ¹ 08/231-1719/ÏÐ).

26) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ ãðîìàäÿíö³ Òàëàíä³é

Íàä³¿ Ôåäîð³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïèëèïêà,

18 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9356) (â³ä

11.05.2016 ¹ 08/231-2104/ÏÐ).

27) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Êîðêóíä³ Âàëåíòèí³ Ïåòð³âí³ äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàð-

ïàòñüê³é, 68 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(Ï-9403) (â³ä 22.06.2015 ¹ 08/231-2714/ÏÐ).

28) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-

äÿíàì Íåñ³í³é Âàëåð³¿ Âîëîäèìèð³âí³ òà Ïîëÿêîâ³é

Êàòåðèí³ Òðîõèì³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Ëóãîâ³é, 45 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (Ï-9395) (â³ä. 30.05.2016 ¹ 08/231-2393/ÏÐ).

29) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ëèòîâêî Îëåí³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ëàçóð-

íîìó, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 

(Ï-9361) (â³ä 24.05.2016 ¹ 08/231-2321/ÏÐ).

30) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Àíäðþùåíêî Íàòàë³¿ Ñòåïàí³âí³

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Çàêàðïàòñüê³é, 30 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9365) (â³ä 13.04.2016

¹ 08/231-1821/ÏÐ).

31) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì ×åðíåöüêîìó Ìèêîë³ Àäàìîâè÷ó, ×åð-

íåöüê³é Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³ òà ×åðíåöüêîìó Àí-

äð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñîã³ðñüê³é, 25-à ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9181) (â³ä

30.05.2016 ¹ 08/231-2394/ÏÐ).

32) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Îñóõîâñüê³é Ëþäìèë³ Îëåêñ³¿âí³ òà Îñó-

õîâñüêîìó Ìàêñèìó Îëåêñàíäðîâè÷ó äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà,

156 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9375)

(â³ä 18.05.2016 ¹ 08/231-2219/ÏÐ).

33) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Òêà÷åíêî Ãàëèí³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàð³÷í³é, 44-à

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9136) (â³ä

30.05.2016 ¹ 08/231-2392/ÏÐ).

34) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Öèìáàëó Îëåêñàíäðó Âàëåð³éîâè÷ó

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 

âóë. Çàâàëüí³é, 13-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (Ï-8856) (â³ä 20.01.2016 ¹08/231-450/ÏÐ).

35) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Âîëîä³íó Âî-

ëîäèìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà Ñòîëè÷íîìó øîñå, 28-ã ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-12805) (â³ä

19.05.2016 ¹ 08/231-2251/ÏÐ).

36) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êðèâåöüêîìó

Êîñòÿíòèíó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñ-

í³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 220-á ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-11575) (â³ä

17.05.2016 ¹ 08/231-2191/ÏÐ).

37) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Âîëîâåíêó Àí-

äð³þ Àíäð³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 21-ë ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21844) (â³ä 10.12.2015

¹ 08/231-98/ÏÐ).

38) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Äîáðîãîðñüê³é

Íàòàë³¿ Îëåêñàíäð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Ïîâ³òðîôëîòñüê³é, ÇÇ-á ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-10356) (â³ä

28.12.2015 ¹ 08/231-340/ÏÐ).

39) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ðèá÷åíêó

Àíàòîë³þ Àíäð³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïðîð³çí³é, 3 ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-18147) (â³ä 08.06.2016

¹ 08/231-2539/ÏÐ).

40) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó ×åðíºâó ªãî-

ðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Â÷èòåëüñüê³é, 20 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22428) (â³ä 29.08.2016

¹ 08/231-3598/ÏÐ).

41) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ ßêóø Òåòÿí³ ²âà-

í³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëà-

çóðí³é, 15 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 

(À-6354) (â³ä 19.01.2016 ¹ 08/231-432/ÏÐ).

42) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Çàäîðîæí³é Íà-

òàë³¿ Âàñèë³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.

Áðîä³âñüê³é, 222-î ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà (À-19139) (â³ä 20.01.2016 ¹ 08/231-469/ÏÐ).

43) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êàð³êîâó ²ãî-

ðþ Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ãîëîñ³¿âñüêîìó, 11 ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-13539) (â³ä

28.03.2016 ¹ 08/231-1491/ÏÐ).

44) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ãðèá÷óê Çî¿ Ãðè-

ãîð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 

âóë. Êàëèíîâ³é, 27-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà (À-22152) (â³ä 12.04.2016 ¹ 08/231-1782/ÏÐ).

45) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Âåë³ãóð³ ²íç³

Âîëîäèìèð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Â³òàâñüê³é, 33-ä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-10783) (â³ä 23.05.2016

¹ 08/231-2289/ÏÐ).
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46) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Êîâðèæåíêî

Ëþäìèë³ Ìèêîëà¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

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

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22091) (â³ä 19.05.2016

¹ 08/231-2253/ÏÐ).

47) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1337) (â³ä 09.08.2016

¹ 08/231-3384/ÏÐ).

48) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1336) (â³ä 09.08.2016

¹ 08/231-3385/ÏÐ).

49) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1339) (â³ä 11.08.2016

¹ 08/231-3416/ÏÐ).

50) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1341) (â³ä 25.08.2016

¹ 08/231-3537/ÏÐ).

51) Ïðî ïîíîâëåííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíî-

ìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíèé êîìåðö³éíèé ïðî-

ìèñëîâî-³íâåñòèö³éíèé áàíê» äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ íå-

æèòëîâèõ áóä³âåëü áàíêó íà âóë. ßðîñëàâ³â Âàë,

7 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåí-

íÿ çì³í äî íüîãî (À-13721) (â³ä 29.03.2016

¹ 08/231-1520/ÏÐ).

52) Ïðî ïîíîâëåííÿ ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈ-

ªÌÑÒÂÓ «ßÐÎÑËÀÂ» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

êîìïëåêñó áóä³âåëü ³ ñïîðóä äëÿ îðãàí³çàö³¿

øâåéíîãî âèðîáíèöòâà ç îá’ºêòàìè òîðã³âë³ òà

êàôå íà âóë. Àâòîçàâîäñüê³é, 2 â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî (À-22238)

(â³ä 21.06.2016 ¹ 08/231-2670/ÏÐ).

53) Ïðî ïîíîâëåííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó

òîâàðèñòâó «Óí³âåðñàì ¹ 22» äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 02.11.2004 ¹ 62-6-00174

íà ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî, 17 ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî 

(À-21223) (â³ä 21.07.2016 ¹ 08/231-3139/ÏÐ).

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

êî¿ ðàäè â³ä 26.04.2007 ¹ 494/1155 «Ïðî çà-

òâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðè-

çíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóê-

ö³îíàõ) ï³ä çàáóäîâó» (â³ä 08.06.2015 ¹ 08/231-

2550/ÏÐ).

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

êî¿ ðàäè â³ä 25.03.2010 ¹ 471/3909 «Ïðî íà-

äàííÿ äîçâîëó íà îïðàöþâàííÿ çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê ùîäî ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê àáî ïðàâà ¿õ îðåíäè íà çåìåëüíèõ òîð-

ãàõ» (ª-1338) (â³ä 16.08.2016 ¹ 08/231-3460/ÏÐ).

56) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.09.2015 ¹ 1012/1876 «Ïðî

ïîíîâëåííÿ ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðà-

òèâó «Ðàéäóæíèé» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãà-

ðàæ³â íà âóë. Ðàéäóæí³é ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà» (À-22240) (â³ä 18.02.2016 

¹ 08/231-966/ÏÐ).

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

êî¿ ðàäè â³ä 18.03.2004 ¹ 118/1328 «Ïðî äî-

ïîâíåííÿ äî ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðè-

çíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóê-

ö³îíàõ) ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

ï³ä çàáóäîâó» (ª-1335) (â³ä 16.08.2016 

¹ 08/231-3461/ÏÐ).

58) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íèõ äîêóìåíòàö³é

³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè íà 15 êì Æèòîìèðñüêîãî øîñå ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà êîëåêòèâó ³íäèâ³äóàëü-

íèõ çàáóäîâíèê³â «×àéêà» äëÿ áóä³âíèöòâà 

òà îáñëóãîâóâàííÿ êîòåäæíèõ ìàëîïîâåðõî-

âèõ áóä³âåëü (À-21504) (â³ä 13.07.2016 

¹ 08/231-2973/ÏÐ).

59) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íèõ äîêóìåíòàö³é

³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè íà íàáåðåæí³é Äí³ïðîâñüê³é, 14 ó Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ë²ÂÎÁÅÐÅÆÆß ÏËÞÑ» äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâî-îô³ñíîãî òà êóëüòóðíîãî îçäîðîâ÷îãî

êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ³íôðàñòðóêòóðè (À-21971)

(â³ä 27.07.2016 ¹ 08/231-3230/ÏÐ).

60) Ïðî íàäàííÿ Íàö³îíàëüíîìó ìóçåþ «Ìå-

ìîð³àë æåðòâ Ãîëîäîìîðó» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ Íàö³îíàëü-

íîãî ìóçåþ «Ìåìîð³àë æåðòâ Ãîëîäîìîðó» íà

âóë. Ëàâðñüê³é, 3 ó Ïå÷åðñüêîìó. ðàéîí³ ì. Êèº-

âà (À-19516) (â³ä 25.05.2016 ¹ 08/231-2361/ÏÐ).

61) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Îçäîðîâ÷èé òàá³ð «Ë³äåð» çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó äèòÿ÷îãî îçäîðîâ-

÷îãî òàáîðó íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 16 â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-4401) (â³ä 20.07.2016

¹ 08/231-3123/ÏÐ).

62) Ïðî ïåðåäà÷ó ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐ-

ÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÏÐÎÌÇÂ’ßÇÎÊÁÓÄ»

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ

áóä³âåëü ç áóä³âíèöòâîì æèòëîâèõ áóäèíê³â ç

ñóïóòíüîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ ãðîìàäñüêîãî ïðè-

çíà÷åííÿ òà îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà ïðîñï.

Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 9-6 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7240) (â³ä 25.08.2016 

¹ 08/231-3535/ÏÐ).

63) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÎÁÑËÓ-

ÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÁÓ-

Ä²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ «ÍÀÃ²ÐÍÀ 18/16» äëÿ

çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó íà

âóë. Íàã³ðí³é, 18/16 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (À-22517) (â³ä 04.07.2016 

¹ 08/231-2820/ÏÐ).

64) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ»

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà ðå-

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

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

ïîäàðñòâà (êð³ì îá’ºêò³â äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó)

íà âóë. Áîãàòèðñüê³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (Ä-7174) (â³ä 30.08.2016 ¹ 08/231-

3633/ÏÐ).

65) Ïðî ïåðåäà÷ó ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐ-

ÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÈÉ ÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÇÂÀÐÊÀ»,

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ» òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÐÀÄÈÖ²¯

ÏËÞÑ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿

êîìïëåêñó áóä³âåëü òà ñïîðóä ç äîáóäîâîþ òà

ðîçøèðåííÿì äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ

çàêëàä³â ç âëàøòóâàííÿì àâòîïàðê³íãó íà ïðîñï.

Ìîñêîâñüêîìó, 23 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (Ä-7168) (â³ä 10.12.2015 ¹08/231-101/ÏÐ).

66) Ïðî ïåðåäà÷ó ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐ-

ÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÕ²ÌÏÎÑÒÀ×» çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà

åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿,

åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (òðàíñïîðòíà ï³ä-

ñòàíö³ÿ) òà äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà (êð³ì 

îá’ºêò³â äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó) íà ïåðåòèí³ ïðîñï.

Ìîñêîâñüêîãî òà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà â

Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7033) (â³ä

16.05.2016 ¹ 08/231-2162/ÏÐ).

67) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÎÂÅÉØÈÍ ÃÐÓÏ»

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ìèêîëè Çà-

êðåâñüêîãî, 22 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(Ä-7578) (â³ä 18.08.2016 ¹ 08/231-3490/ÏÐ).

68) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÎËÎÑ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëü-

íîãî ïàâ³ëüéîíó íà âóë. ²âàíà Ôåäîðîâà, 29 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-4372) (â³ä

05.07.2016 ¹ 08/231-2853/ÏÐ).

69) Ïðî ïåðåäà÷ó ÌÀËÎÌÓ ÁÀÃÀÒÎÏÐÎÔ²ËÜ-

ÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒ»

ó ÔÎÐÌ² ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-

Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó äëÿ ïðèé-

ìàííÿ âòîðñèðîâèíè íà áóëüâ. Ìàð³¿ Ïðèéìà-

÷åíêî, 1/27 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 

(À-21270) (â³ä 09.02.2016 ¹ 08/231-787/ÏÐ).

70) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Àñëàíÿ-

íó Ðóñëàíó Òåìóðîâè÷ó äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ êàôå íà âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é, 

56-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22207)

(â³ä 28.03.2016 ¹ 08/231-1490/ÏÐ).

71) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-

ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÐÄ²Ñ» äëÿ

ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âè-

ðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà âóë. Áåðêî-

âåöüê³é, 1 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(Ä-7169) (â³ä 08.08.2016 ¹ 08/231-3374/ÏÐ).

72) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀ-

ÐÈÑÒÂÓ 3 ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÁËÅÌ ÁÎËÞ» äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà 

âóë. Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüê³é, 10-á ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ì. Êèºâà (À-22427) (â³ä 04.07.2016

¹ 08/231-2821/ÏÐ).

73) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàí-

íÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëü-

íîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» íà âóë. Äå-

ì³¿âñüê³é, 9 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿

æèòëîâîãî áóäèíêó (Ê-25843) (â³ä 18.04.2016

¹ 08/231-1868/ÏÐ).

74) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-

Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ÉÍÅ

Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÓÊÐÀ¯ÍÀ-ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß» íà

âóë. Ïðèòèñüêî-Ìèê³ëüñüê³é, 4/6 ó Ïîä³ëüñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ç ðåñòîðàíîì 

(Ê-25350) (â³ä 01.03.2016 ¹ 08/231-1194/ÏÐ).

75) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-

Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÑÏÅÊÒ-ÑÅÐÂ²Ñ» ó ïðîâ. Êóðå-

í³âñüêîìó, 17 (ë³ò. «Á», ë³ò. «Ä») â Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26325)

(â³ä 20.04.2016 ¹ 08/231-1935/ÏÐ).

76) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-

Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÐÅÍÒÀË ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÃÐÓÏ»

íà âóë. ×èñòÿê³âñüê³é, 2-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ áóä³âë³ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó (Ê-26327) (â³ä

20.04.2016 ¹ 08/231-1933/ÏÐ).

77) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð «Ðàäîãîð»

íà âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 7-â (ë³òåðà À) â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ç ïðèì³ùåí-

íÿìè àäì³íñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ òà íàäàííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ (Ê-26263)

(â³ä 22.03.2016 ¹ 08/231-1406/ÏÐ).

78) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó

«Ô³ðìà «ÕÎÇ²ÌÏÅÊÑ» íà âóë. Àêàäåì³êà Áóòëå-

ðîâà, 6 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ö³ë³ñíîãî ìàé-

íîâîãî êîìïëåêñó (Ê-26075) (â³ä 27.04.2016

¹ 08/231-2012/ÏÐ).

79) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó íà

ï³äñòàâ³ âëàñíîñò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè «Àð³-

àäíà» íà âóë. Ãàéäàðà, 22 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ (îô³ñíî-ñêëàäñüêèõ ïðèì³-

ùåíü) (Ê-25513) (â³ä 07.04.2016 ¹ 08/231-

1699/ÏÐ).

80) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷-

íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó

òîâàðèñòâó ô³ðì³ «Ôóíäàìåíò» íà âóë. Êîëåê-

òîðí³é, 2/89 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áà-

çè (Ê-25783) (â³ä 22.03.2016 ¹ 08/231-1494/ÏÐ).

81) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-

ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà â óðî÷èù³ Íàòàëêà â Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ñòâîðåííÿ ëàíäøàôòíî-

ðåêðåàö³éíîãî ïàðêîâîãî êîìïëåêñó «Îáîëîíü»

(Ê-26549) (â³ä 17.05.2016 ¹ 08/231-2190/ÏÐ).

82) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Íàö³îíàëü-

íèé àêàäåì³÷íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ìåí³ ²âà-

íà Ôðàíêà» òà Íàö³îíàëüíîìó íàóêîâî-äîñë³ä-

íîìó ðåñòàâðàö³éíîìó öåíòðó Óêðà¿íè íà ïðîñï.

Íàóêè, 52 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñëóæáîâèõ òà

ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü (Ê-25817) (â³ä 19.04.2016

¹ 08/231-1891/ÏÐ).

83) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé

ìåòðîïîë³òåí» íà ïëîù³ Ëèá³äñüê³é òà ïëîù³ Ëè-

á³äñüê³é, 10 ó Ïå÷åðñüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîíàõ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ âåíòèëÿö³éíîãî ê³îñêó ¹ 109 òà äâîõ

âèõîä³â ç ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî

«Ëèá³äñüêà» (Ê-25935) (â³ä 13.04.2016 ¹ 08/231-

1805/ÏÐ).

84) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷-

íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÀÍ²Ò», ïóáë³÷íîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò ¹ 4»

ó 20-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³â-

ùèíà-Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà (Ê-27139) (â³ä 25.07.2016 ¹ 08/231-3165/ÏÐ).

85) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè Íàö³îíàëüíîìó òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòå-

òó Óêðà¿íè «Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò»

íà ðîç³ âóë. Áîðùàã³âñüêî¿ òà âóë. Àêàäåì³êà ßí-

ãåëÿ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óïî-

ðÿäêóâàííÿ òà áëàãîóñòðîþ ³ñíóþ÷îãî ñêâåðó

(Ê-26267) (â³ä 23.03.2016 ¹ 08/231-1436/ÏÐ).

86) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-

ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà âçäîâæ ïðîñï. Âàòóò³íà ì³æ ïðîñï.

Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî òà âóë. Îíîðå äå

Áàëüçàêà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óò-

ðèìàííÿ, áëàãîóñòðîþ òà îáñëóãîâóâàííÿ çå-

ëåíèõ çîí ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (Ê-26236) (â³ä

26.04.2016 ¹ 08/231-1998/ÏÐ).

87) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìîëëåð Â³ð³ Òèìîô³¿âí³ íà

âóë. Æàìáèëà Æàáàºâà, 9 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà 

(Ê-23856) (â³ä 03.02.2016 ¹ 08/231-678/ÏÐ).

88) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áàóë³ Àíô³ñ³ Âîëîäèìèð³â-

í³ íà âóë. Çàëåæí³é, 10-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-26155) (â³ä 11.04.2016 ¹ 08/231-1737/ÏÐ).

89) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïàéêîâ³é Îëåí³ Ìèêîëà¿â-

í³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî-1», íà

âóë.51-³é Ñàäîâ³é, ä³ë.5-Á ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèö-

òâà (Ê-24456) (â³ä 29.03.2016 ¹ 08/231-1529/ÏÐ).

90) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Íåÿäë³é ²ðèí³ Îëåêñ³¿âí³ íà

âóë. Áåðåçíåâ³é, 32-ã ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

(Ê-20498) (â³ä 26.04.2016 ¹ 08/231-1976/ÏÐ).

91) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Âëàñîâ³é Àëë³ Áîðèñ³âí³ íà

âóë. Øåâ÷åíêà, 7-6 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

(Ê-26769) (â³ä 24.05.2016 ¹ 08/231-2313/ÏÐ).

92) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóç÷åíêó Îëåêñàíäðó Ïåò-

ðîâè÷ó íà âóë. Âàòóò³íà, 14-à ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26526) (â³ä 27.04.2016 ¹ 08/231-

2020/ÏÐ).

93) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äðîáèøåâó Îëåãó Âÿ÷å-

ñëàâîâè÷ó íà âóë. Êðèëîâà, 22-æ ó Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23432) (â³ä 05.04.2016 ¹ 08/231-

1649/ÏÐ).

94) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Âåêëè÷ó Îëåêñàíäðó Îëåê-

ñ³éîâè÷ó íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 146-â ó Ãîëîñ³¿â-

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

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25715) (â³ä 11.05.2016

¹ 08/231-2120/ÏÐ).

95) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Øåâöîâó Îëåãó Âàñèëüî-

âè÷ó íà âóë. Äæåðåëüí³é, 23-à ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä (Ê-23067) (â³ä 11.05.2016 ¹ 08/231-

2123/ÏÐ).

96) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Õèìè÷ó Ðîìàíó Ìèêîëàéî-

âè÷ó íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 145- ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä (Ê-23326) (â³ä 12.05.2016 ¹ 08/231-

2149/ÏÐ).

97) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñì³ðíîâó Ãåííàä³þ Â³êòî-

ðîâè÷ó íà âóë. Ïåòðîâñüêîãî, 28 ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27623) (â³ä 25.08.2016 ¹ 08/231-

3533/ÏÐ).

98) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Çàõàð÷óê Îëåêñàíäð³ Ðîìà-

í³âí³ ó ïðîâ. Ëåâàäíîìó, 7-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-26310) (â³ä 11.05.2016 ¹ 08/231-2115/ÏÐ).

99) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áàðäàä³ì Êàòåðèí³ Ñâÿòî-

ñëàâ³âí³ íà âóë. Òðàõòåìèð³âñüê³é, 14-à ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23048) (â³ä 26.04.2016

¹ 08/231-1970/ÏÐ).

100) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áîðèñþê Àëåâòèí³ ²âà-

í³âí³, ÷ëåíó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà «Ã³äðîìåõàí³-

çàòîð-2», íà âóë. 5-³é Íàáåðåæí³é, ä³ë. 11 ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ êîëåê-

òèâíîãî ñàä³âíèöòâà (Ê-26555) (â³ä 12.05.2016

¹ 08/231-2143/ÏÐ).

101) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Øîë³íó Þð³þ Ãðèãî-

ðîâè÷ó íà âóë. Äîáðèé øëÿõ, 80-à ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25550) (â³ä 27.04.2016

¹ 08/231-2027/ÏÐ).

102) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Þìàòîâ³é Â³ð³ ²âàí³âí³

íà âóë. Ãâàðä³éñüê³é, 28 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-25572) (â³ä 26.04.2016 ¹ 08/231-1997/ÏÐ).

103) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Äåãòÿðüîâ³é Àíí³ Ñåðã³-

¿âí³ íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 31 ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23837) (â³ä 04.04.2016

¹ 08/231-1600/ÏÐ).

104) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ðåêåä³ Îëåãó Ëåîí³äî-

âè÷ó íà âóë. Ñàäîâ³é, 34-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà, äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä (Ê-26282) (â³ä 28.03.2016 ¹ 08/231-

1494/ÏÐ).

105) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîðîçîâó Îëåêñàíäðó

Ôåäîðîâè÷ó íà âóë. ×àëîãî, 33-à ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26426) (â³ä 14.04.2016 ¹ 08/231-

1837/ÏÐ).

106) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãð. Ðàòóøíîìó Äìèòðó Àíàòîë³éî-

âè÷ó íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 7 ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23798) (â³ä 04.04.2016

¹ 08/231-1599/ÏÐ).

107) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áîðçä³ Ðà¿ñ³ Âîëîäèìè-

ð³âí³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24531) (â³ä

27.04.2016 ¹ 08/231-2018/ÏÐ).

108) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãð. Ëîç³ Îëåêñ³þ Òèìîô³éîâè÷ó ó

ïðîâ. Ñàäîâîìó, 83-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

(Ê-24768) (â³ä 14.04.2016 ¹ 08/231-1829/ÏÐ).

109) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Äàâèäîâ³é Þë³¿ Þð³¿âí³

íà âóë. Áó÷àíñüê³é ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

(Ê-22830) (â³ä 15.02.2016 ¹ 08/231-893/ÏÐ).

110) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êàëüêó Îëåêñ³þ Ìèêî-

ëàéîâè÷ó ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23707)

(â³ä 25.02.2016 ¹ 08/231-1145/ÏÐ).

111) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿â-

í³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23706) (â³ä

19.02.2016 ¹ 08/231-1020/ÏÐ).

112) Ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.04.2003 ¹ 79-6-00104 (À-

22304) (â³ä 07.06.2016 ¹ 08/231-2513/ÏÐ).

113) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìåðòâÿ÷å-

íêó Ìèêîë³ Îëåêñàíäðîâè÷ó íà âóë. Ëåí³íà, 2-å

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-22701) (â³ä

14.04.2016 ¹ 08/231-1825/ÏÐ).

114) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñêðèïó Ìè-

õàéëó Ñòåïàíîâè÷ó íà âóë. Êîëîñêîâ³é ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26666) (â³ä 24.05.2016

¹ 08/231-2329/ÏÐ).

115) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òåëÿòí³êîâó

Îëåãó Âîëîäèìèðîâè÷ó íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíî-

ãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà òà ãàðàæà (Ê-26131) (â³ä

20.04.2016 ¹ 08/231-1923/ÏÐ).

116) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Àðöåâó Ñòà-

í³ñëàâó Àíàòîë³éîâè÷ó ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó,

55 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23654) (â³ä

24.05.2016 ¹ 08/231-2331/ÏÐ).

117) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Îðåë Êàòåðè-

í³ ²âàí³âí³ íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî

áóä³âíèöòâà òà ãàðàæà (Ê-26135) (â³ä 20.04.2016

¹ 08/231-1924/ÏÐ).

118) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîë³ùóêó ªâ-

ãåíó Îëåêñ³éîâè÷ó íà âóë. Ìàðòèðîñÿíà ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà

³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà (Ê-26735) (â³ä 24.05.2016

¹ 08/231-2332/ÏÐ).

119) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñòåöþí Âà-

ëåíòèí³ Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. Õîðòèöüê³é, 13 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24443) (â³ä

24.05.2016 ¹ 08/231-2330/ÏÐ).

120) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ò³ã³í³é Òåòÿí³

Éîñèï³âí³ íà âóë. Ìàðãàíåöüê³é ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà (Ê-

26515) (â³ä 12.05.2016 ¹ 08/231-2137/ÏÐ).

121) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ²âîõ³í³é Àëë³ Ïàâë³âí³ íà

âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà òà ãà-

ðàæà (Ê-26129) (â³ä 27.04.2016 ¹ 08/231-

2030/ÏÐ).

122) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìàêººâ³é Ëà-

ðèñ³ Îëåêñàíäð³âí³ ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 55 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23655) (â³ä

11.05.2016 ¹ 08/231-2118/ÏÐ).

123) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ì³ùåíêó Â³ê-

òîðó ²âàíîâè÷ó íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 39 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23859) (â³ä

10.05.2016 ¹ 08/231-2075/ÏÐ).

124) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êàáóëîâ³é Àëë³ Ðóñëàí³â-

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

ºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà

òà ãàðàæà (Ê-26124) (â³ä 12.05.2016 ¹ 08/231-

2138/ÏÐ).

125) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äîáðÿíñüê³é Â³êòîð³¿ Àëü-

áåðò³âí³ íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³â-

íèöòâà òà ãàðàæà (Ê-26126) (â³ä 11.05.2016

¹ 08/231-2096/ÏÐ).

126) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îñåöüêîìó

Çàõàðó Âîëîäèìèðîâè÷ó íà âóë. ²âàíà Êóäð³, 34

ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæà (Ê-26416) (â³ä

24.05.2016 ¹ 08/231-2327/ÏÐ).

127) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Õîðîøêó

Îëåêñ³þ Ìèêîëàéîâè÷ó íà âóë. Íîâîïîëüîâ³é,

85-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26736)

(â³ä 24.05.2016 ¹ 08/231-2326/ÏÐ).

128) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ëàïåíêî ²ðè-

í³ Âàñèë³âí³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23562)

(â³ä 12.05.2016 ¹ 08/231-2140/ÏÐ).

129) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áóãàé÷óêó

Ìèõàéëó Àíàòîë³éîâè÷ó íà âóë. Ëèñè÷àíñüê³é,

22 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ áó-

ä³âíèöòâà ãàðàæà (Ê-26737) (â³ä 24.05.2016

¹ 08/231-2328/ÏÐ).

130) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Âîðîí³ Ãàëèí³

Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü òà ñïîðóä (Ê-26559) (â³ä 12.05.2016

¹ 08/231-2144/ÏÐ).

131) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîîïåðàòèâó ïî áóä³âíèö-

òâó òà åêñïëóàòàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ãàðàæ³â «Ëè-

á³äü» íà øîñå Çàë³çíè÷íîìó, 2 ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ ãàðàæ³â (Ê-26532) (â³ä 24.05.2016 ¹ 08/231-

2333/ÏÐ).

132) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê». (Â³ä

29.09.2016 ¹ 08/231-4019/ÏÐ).

133) Ïðî íàäàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîí-

äó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä»

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâó-

âàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáó-

äîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà ïåðå-

òèí³ âóë. Ì³ëþòåíêà òà âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7829) (â³ä

29.09.2016 ¹ 08/231-4018/ÏÐ).

134) Ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óïðàâ-

ë³ííþ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äî-

øê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà âóë. Äåã-

òÿð³âñüê³é, 43-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà (Ä-7715) (â³ä 04.10.2016 ¹ 08/231-

4089/ÏÐ).

135) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 ãðóäíÿ 2015 ðîêó

¹ 016/16 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè âèð³-

øåííÿ äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñî-

ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, âèêîíàííÿ ïå-

ðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì òà äîðó÷åíü âèáîðö³â

íà 2016-2019 ðîêè» (â³ä 19.05.2016 ¹ 08/231-

2227/ÏÐ).

4. Ð³çíå.

Київський міський голова
В. Кличко

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

ділянки громадянці Шаповал Олені Віталіївні 
у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 507/1511 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Шаповал Олені Віталіївні у Голосіївському районі м. Києва та додані докумен*
ти, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним при*
значенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території зелених насаджень
загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 01.04.2015 № 3776/0/12/27*
15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Øàïîâàë Îëåí³

Â³òàë³¿âí³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24446).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про поновлення приватному підприємству «ЕВАР» 
договору оренди земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування кафе*павільйону на просп. 40*річчя 
Жовтня, 87 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 429/1433 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер*
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само*
врядування в Україні» та враховуючи звернення приватного підприємства «ЕВАР» від 30.03.2010 № КОП*0765,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.02.2002 ¹ 79-6-00048 (ç³ çì³-

íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 17.10.2005

¹ 79-6-00363) ïëîùåþ 0,0949 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:79:301:0010), óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì ï³äïðè-

ºìñòâîì «ÅÂÀÐ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ êàôå-ïàâ³ëüéîíó íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ

Æîâòíÿ, 87 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(ñïðàâà ¹ À-18469).

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

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

ëÿíêè â³ä 26.02.2002 ¹ 79-6-00048 (ç³ çì³íàìè,

âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 17.10.2005 ¹ 79-6-

00363), ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî

íîðì çàêîíîäàâñòâà.

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÅÂÀÐ»:

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 ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêî-

âî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.02.2002 ¹ 79-6-00048

(ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 17.10.2005

¹ 79-6-00363).

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26.05.2014 ¹ 05704-4972.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

громадянину Яловому Володимиру Володимировичу 
на вул. Фестивальній у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 519/1523 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Яловому Володимиру Володимировичу на вул. Фестивальній у Голосіївсько*
му районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній
документації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням нале*
жить до комунально*складської території та санітарно*захисної зони залізничних колій (висновок Департа*
менту містобудування та архітектури від 13.03.2015 № 2314/0/12/27*15), керуючись статтями 9, 118 Земель*
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз*
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра*
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßëîâîìó Âîëî-

äèìèðó Âîëîäèìèðîâè÷ó íà âóë. Ôåñòèâàëüí³é

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-23392).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äà ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Жовтанію 
Євгенію Михайловичу у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 517/1521 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Жовтанію Євгенію Михайловичу у Голосіївському районі м. Києва та до*
дані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функ*
ціональним призначенням, а саме: порушення вимог Закону України «Про мораторій на зміну цільового при*
значення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» та
відповідно до рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 «Про затвердження Програми роз*
витку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній час*
тині міста», керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æîâòàí³þ ªâãå-

í³þ Ìèõàéëîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèö-

òâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23612).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
Гаріну Володимиру Володимировичу у пров. Лисогірському, 55 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 515/1519 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Гаріну Володимиру Володимировичу у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївсько*
му районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній
документації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням нале*
жить до території зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та
архітектури від 17.03.2015 № 2606/0/12/27*15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Зако*
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав*
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря*
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãàð³íó Âîëîäè-

ìèðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 55

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêè» êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä (Ê-23á53).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова.

В. Кличко

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

громадянці Тарнавській Світлані Володимирівні 
на вул. Ракетній у Голосіївському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 520/1524 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Тарнавській Світлані Володимирівні на вул. Ракетній у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен*
тації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до
зони зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури
від 02.10.2014 № 9520/0/12/27*14), а також земельна ділянка знаходиться в зоні дії обтяження — розташова*
но дитячий майданчик, який згідно з рішенням Київської міської ради від 12.07.2007 № 1143/1804 «Про захо*
ди щодо збереження та реконструкції дитячих та спортивних майданчиків у місті Києві» підлягає збережен*
ню, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òàðíàâñüê³é Ñâ³òëà-

í³ Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. Ðàêåòí³é ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (K-23096).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Гущину Артему Євгеновичу на вул. Зоряній, 3 у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 522/1526 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Зоряній, 3 у Солом’янському районі м. Ки*
єва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 4 засідання постійної комісії Київської міської ра*
ди з питань містобудування, архітектури та землекористування від 16.02.2016, керуючись статтями 9, 118 Зе*
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що*
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóùèíó Àðòåìó ªâ-

ãåíîâè÷ó íà âóë. Çîðÿí³é, 3 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24530).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Бондаренко Тетяні Віталіївні у пров. Залежному 

у Голосіївському районі міста Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 498/1502 від 15 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Áîíäàðåíêî Òåòÿí³ Â³òàë³¿âí³ ó ïðîâ. Çàëåæ-

íîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26046)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Київському національному університету імені Тараса Шевченка
на вул. Ломоносова, 42 у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва виробничої бази
Рішення Київської міської ради № 505/1509 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки Київському національному університету імені Тараса Шевченка на вул. Ломоносова, 42 у
Голосіївському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає
містобудівній документації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до тери*
торії вулиць та доріг і частково до території багатоповерхової житлової забудови, а також земельна ділян*
ка розташована в межах червоних ліній вулиці (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 01.12.2014
№ 11466/0/12*1/27*14), керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне*
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëü-

íîìó óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà íà

âóë. Ëîìîíîñîâà, 42 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,54 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå

êîðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà âèðîáíè÷î¿ áà-

çè (Ê-23245).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Довженку Сергію Сергійовичу у Святошинському районі міста

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

Рішення Київської міської ради № 504/1508 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Довженку Сергію Сергійовичу у Святошинському районі міста Києва та дода*
ні документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 статті 118 та враховуючи
те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель лісогосподарського призначення, керуючись стат*
тями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак*
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äîâæåíêó

Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì³ñòà Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-26729).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Сироті Аллі Володимирівні на вул. Свято*Георгіївській, 22 

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

будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 496/1500 від 15 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Ñèðîò³ Àëë³ Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. Ñâÿòî-Ãå-

îðã³¿âñüê³é, 22 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-26175)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Карпенко Надії Володимирівні на вул. Свято*Георгіївській, 47 

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

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 499/1503 від 15 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Êàðïåíêî Íàä³¿ Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. Ñâÿòî-

Ãåîðã³¿âñüê³é, 47 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-23855)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
Олійнику Денису Юрійовичу на вул. Вітавській, 30*а 

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

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 500/1504 від 15 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Îë³éíèêó Äåíèñó Þð³éîâè÷ó íà âóë. Â³òàâ-

ñüê³é, 30-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26028)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на бульв. Чоколівському 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 327/1331 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре*
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс*
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за*
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово*комунального господарства Укра*
їни від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Ки*
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 1,19 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà áóëüâ. ×îêî-

ë³âñüêîìó ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

çã³äíî ç äîäàòêîì äî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äî-

äàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1 Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåð-

æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî

ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî» ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

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

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

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 361/1365 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 760*763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ*
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при*
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами
вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî

îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó óêëàñòè îõîðîííèé äîãîâ³ð íà

áóäèíîê ¹ 46 íà âóë. Æèëÿíñüê³é ì. Êèºâà, ÿêèé

º ùîéíî âèÿâëåíèì îá’ºêòîì êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè.

3. Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ,

îäí³ºþ ç ³ñòîòíèõ óìîâ ÿêîãî áóäå çàáåçïå÷åí-

íÿ îðåíäàðåì çáåðåæåííÿ ùîéíî âèÿâëåíîãî îá’-

ºêòà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, êîï³þ íàäàòè äî Äå-

ïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåïàð-

òàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 361/1365

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

№
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності
та форма фінан�

сування

Адреса та характе�
ристика об’єкта не�

рухомості

Призначення, характе�
ристика об’єкта оренди
та орендована площа,

кв. м

Орендна
плата за
місяць,

грн

Графік
проведення
навчальних

занять

Строк, на
який укла�

дається дого�
вір оренди

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Товариство з об�
меженою
відповідальністю
«Хей Дамаск ве�
лика компанія
для навчання
і виховання»
Форма власно�
сті —
приватна
Форма фінансу�
вання — госпроз�
рахункова

вул. Жилянська, 46
Голосіївський район
Нежитловий — 4�
поверховий буди�
нок
Спеціалізована шко�
ла I�
III ступенів з
поглибленим ви�
вченням
англійської мови
№ 44
міста Києва

Загальна площа —
5620,10 кв. м

Розміщення приватних
навчальних закладів 
(погодинно, згідно 
з графіком)

Нежитлові приміщення

II поверх — 186,20 кв. м
III поверх — 251,70 кв. м
IV поверх — 49,20 кв. м 

Загальна площа — 
487,10 кв. м

25000,00
(в т. ч.
ПДВ)

Пн: 15.30�17.00
Вт: 15.30�17.00
Ср: 15.30 �17.00
Чт: 15.30�17.00
Пт: 15.30�17.00
(7,5 годин на
тиждень)

2 роки
364 дні

Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному 
товариству «Райффайзен Банк Аваль» для експлуатації 

та обслуговування нежилого будинку 
на вул. Бульварно*Кудрявській, 40/13 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 434/1438 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону Укра*
їни «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра*
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста*
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Ðàéôôàé-

çåí Áàíê Àâàëü» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ íåæèëîãî áóäèíêó íà âóë. Áóëüâàðíî-Êóä-

ðÿâñüê³é, 40/13 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 30.06.2016

¹ 01014-000215108-014, ñïðàâà Ä-7602).

2. Ïåðåäàòè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

ðèñòâó «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü», çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 25

ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1255 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:178:0003, âè-

òÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000168152015) äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèëîãî áóäèíêó

íà âóë. Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüê³é, 40/13 ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³

íà ìàéíî (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ÷àñòèí íå-

ðóõîìîãî ìàéíà â³ä 22.07.2015 ¹ 1240-1241 òà

â³ä 29.07.2015 ¹ 1268-1269).

3. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Ðàé-

ôôàéçåí Áàíê Àâàëü»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

01.04.2016 ¹ 4534/0/12-4/19-16.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 490/1494 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра*

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-25910)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 488/1492 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра*

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-25911)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 508/1512 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва та додані документи,
враховуючи те, що відповідно до Генерального плану міста територія за функціональним призначенням на*
лежить до території вулиць та доріг (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 24.07.2014
№ 7439/0/12*1/19*14), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне*
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëü-

êî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

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

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-25919).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 489/1493 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра*

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-25909)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого 
у Святошинському районі м. Києва для індивідуального 

житлового, гаражного і дачного будівництва
Рішення Київської міської ради № 511/1515 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6
статті 118 Земельного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель
лісогосподарського призначення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому*
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó

Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Ìèõàéëà ×à-

ëîãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äóàëü-

íîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³â-

íèöòâà (Ê-26772).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  громадянину 
Дроботуну Миколі Івановичу на вул. Некрасова, 6 

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

Рішення Київської міської ради № 502/150 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Дроботуну Миколі Івановичу на вул. Некрасова, 6 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь*
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Äðîáîòóíó Ìèêîë³ ²âàíîâè÷ó íà 

âóë. Íåêðàñîâà, 6 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20234).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

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

земельної ділянки громадянину Адаменку 
Cергію Миколайовичу на вул. Свято*Георгіївській, 6 

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

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 497/1501 від 15 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Àäàìåíêó Ñåðã³þ Ìèêîëàéîâè÷ó íà 

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Національному історико*архітектурному музею 
«Київська фортеця» на вул. Старонаводницькій, 2 

у Печерському районі м. Києва для реставрації 
пам’ятки національного значення

Рішення Київської міської ради № 451/1455 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки Національному історико*архітектурному музею «Київська фортеця» на вул. Старонавод*
ницькій, 2 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодек*
су України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван*
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Київська міська

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íà-

ö³îíàëüíîìó ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíîìó ìóçåþ

«Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ» íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöü-

ê³é, 2 îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,86 ãà (çåìåëüíà

ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ

äëÿ ðåñòàâðàö³¿ ïàì’ÿòêè íàö³îíàëüíîãî çíà-

÷åííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-27530).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія
«Київводоканал» на вул. Генерала Жмаченка, 9 

у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації,
обслуговування та реконструкції споруд каналізаційної 

насосної станції «Комсомольська»
Рішення Київської міської ради № 460/1464 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» на вул. Ге*
нерала Жмаченка, 9 у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За*
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóá-

ë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà

êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» íà âóë. Ãåíåðàëà Æìà-

÷åíêà, 9 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,80 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó äî 31.12.2017 äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿, îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ñïî-

ðóä êàíàë³çàö³éíî¿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿ «Êîìñîìîëü-

ñüêà» çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-21169).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

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

Світлані Іванівні на вул. Боровій, 32*а у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 484/1488 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянці Коваленко Світлані Іванівні на вул. Боровій, 32*а у Голосіївському районі м. Ки*
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне*
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Êîâàëåíêî Ñâ³òëàí³ ²âàí³âí³ íà âóë. Áî-

ðîâ³é, 32-à ó Ãîëîñ¿¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-24472).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà 

âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 6 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-23822)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

1. Çä³éñíèòè çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà ãóðòî-

æèòêó ç ïðèñòîñóâàííÿì ï³ä æèòëîâèé áóäèíîê

ç ïîêâàðòèðíèì çàñåëåííÿì íà âóë. Ë³ñí³é, 

66-ã â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óò-

ðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» (äà-

ë³ — ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä») çàìîâíèêîì ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó:

3.1. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ åêñ-

ïåðòèçè äëÿ âèçíà÷åííÿ ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà îá’ºêò³, çàçíà÷åíîìó ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

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

ïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.6. Âèð³øèòè çåìåëüíî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî

ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ

îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà

âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºê-

òà.

3.8. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.9. Çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ

çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà íà âóë. Ë³ñ-

í³é, 66-ã â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ çã³äíî ç òåðì³-

íàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ïðîåêòîì îðãàí³çàö³¿ áó-

ä³âíèöòâà.

3.10. Ïåðåäàòè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòà-

ö³þ çàê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì îá’ºêò íà âóë. Ë³ñ-

í³é, 66-ã â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ îá’ºäíàííþ

ñï³ââëàñíèê³â, âëàñíèêó àáî åêñïëóàòóþ÷³é îð-

ãàí³çàö³¿.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ çàâåð-

øåííÿ áóä³âíèöòâà ãóðòîæèòêó ç ïðèñòîñóâàí-

íÿì ï³ä æèòëîâèé áóäèíîê ç ïîêâàðòèðíèì çàñå-

ëåííÿì íà âóë. Ë³ñí³é, 66-ã â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, çàëó-

÷åíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про завершення будівництва гуртожитку з пристосуванням 
під житловий будинок з поквартирним заселенням 

на вул. Лісній, 66�г в Оболонському районі
Розпорядження № 1169 від 22 листопада 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре�
гулювання містобудівної діяльності», з метою збільшення обсягів будівництва житла для громадян:

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

директора Департаменту інформаційно�комунікаційних 
технологій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1258 від 9 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 № 3 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
директора Департаменту інформаційно�комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 грудня 2016 року:

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìó-

í³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

09.12.2016 ð. ¹ 1258

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади 

директора Департаменту інформаційно�комунікаційних технологій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Çàïðîïîíóéòå íåîáõ³äí³ çàõîäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â òà ñèñòåì

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Âèçíà÷òå ïåðøî÷åðãîâ³ êðîêè ðåàë³çàö³¿ êîæíîãî ³ç çàïðî-

ïîíîâàíèõ çàõîä³â.

2. Ï³äãîòóéòå ïëàí çàõîä³â ç ³íòåãðàö³¿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó îäíó ³ç íàñòóïíèõ ãàëóçåé

ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà: æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, òðàíñïîðò òà çâ’ÿçîê, áóä³âíèöòâî

òîùî. Âèçíà÷òå òà ñôîðìóëþéòå î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò â³ä òàêî¿ ³íòåãðàö³¿ íà êîðîòêîñòðîêîâó òà

ñåðåäíüîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó.

3. Ðîçêðèéòå îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèé òà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé ìåõàí³çì äåðæàâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ åëåêòðîííèì óðÿäóâàííÿì â ì³ñò³ Êèºâ³, çàïðîïîíóéòå øëÿõè äî éîãî âäîñêîíàëåííÿ, çîê-

ðåìà (àëå íå âèêëþ÷íî) ïîêðàùåííÿ êîìóí³êàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ³ç âèêîðèñòàííÿì òåõíîëîã³é åëåêòðîí-

íîãî óðÿäóâàííÿ.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу
«Євробачення» в місті Києві

Розпорядження № 1261 від 9 грудня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабіне�

ту Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 740�р «Про затвердження плану заходів з підготовки та про�
ведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення», рішення Київської міської ради від 24 черв�
ня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових
громадських заходів політичного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого харак�
теру», з метою популяризації міста як туристичного центру та організації підготовки та проведення у 2017
році в місті Києві пісенного конкурсу «Євробачення»:

1. Çä³éñíèòè çàõîäè ç ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-

äåííÿ ó 2017 ðîö³ ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà-

÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — Çàõîäè).

2. Çàòâåðäèòè Ïëàí çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè òà

ïðîâåäåííÿ ó 2017 ðîö³ ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâ-

ðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — Ïëàí çàõîä³â),

ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ï³äãîòóâàòè â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó çì³íè äî â³äïîâ³äíèõ ì³ñüêèõ ö³-

ëüîâèõ ïðîãðàì â ÷àñòèí³ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç

ï³äãîòîâêîþ òà ïðîâåäåííÿì ó 2017 ðîö³ ï³ñåí-

íîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³.

3.2. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ Ïëàíó çàõîä³â òà

ô³íàíñóâàííÿ ó ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó àñèã-

íóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà

2016 — 2017 ðîêè íà â³äïîâ³äí³ ö³ë³.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çá³ëüøåííÿ ïåðåäáà-

÷åíîãî äëÿ ðåàë³çàö³¿ Ïëàíó çàõîä³â ô³íàíñó-

âàííÿ, ñâîº÷àñíî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïî-

äàâàòè áþäæåòí³ çàïèòè ç â³äïîâ³äíèìè ðîçðà-

õóíêàìè òà îáãðóíòóâàííÿìè.

3.4. Ùîì³ñÿ÷íî äî 15 ÷èñëà íàñòóïíîãî ì³ñÿ-

öÿ, øî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì, çâ³òóâàòè

ïðî âèêîíàííÿ Ïëàíó çàõîä³â.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ùüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ðåçí³êî-
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План заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу
«Євробачення» в місті Києві

№ Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Заходи програми Строк
виконання
заходу

Виконавці

БЕЗПЕКА

1. Організація та безпека
дорожнього руху, паркувания
автотранспорту в місцях
проведення заходу, маршрутне
орієнтування транспорту до
місць проведення заходу

Створення безпечних умов руху
транспорту та пішоходів,
визначення місць маркування
автотранспорту для відвідувачів
заходу, транспортних коридорів
для руху автомобілів особливої
норми, міської мережі
маршрутного орієнтування до місць
проведення заходу згідно з
тимчасовими схемами організації
дорожнього руху

Січень -
квітень
2017 року

Департамент трансп орти
ої інфраструктури, КП
"Київдорссрвіс", КП
"Київтранспарксервіс"

Встановлення відеонагляду на
основних транспортних вузлах та
складних ділянках вуличної
дорожньої мережі

Січень -
квітень
2017 року-

Департамент
транспортної
інфраструктури, КП
"Київдорсервіс"

2. Заходи безпеки під час
підготовки та проведення у 2017
році пісенного конкурсу
"Євробачення" в місті Києві

Розробка плану заходів щодо
забезпечення безпеки під час
проведення у 2017 році пісенного
конкурсу "Євробачення" спільно з
правоохоронними органами

До
25.12.2016

Управління з питань
взаємодії з
правоохоронними
органами по
забезпеченню
правопорядку та
муніципальної безпеки

Координація роботи комунальних
служб та правоохоронних органів з
метою забезпечення громадського
правопорядку та безпеки
дорожнього руху в місцях
проведення конкурсу

Січень -
травень
2017 року

Управління з питань
взаємодії з
правоохоронними
органами по
забезпеченню
правопорядку та
муніципальної безпеки

МЕДИЦИНА

3. Медичний супровід заходів Забезпечити розроблення (спільно
з НТКУ) детальног о плану заходів
щодо медичного обслуговування
офіційних делегацій, учасників та
гостей пісенного конкурсу

Грудень
2016 року

Департамент охорони
здоров'я

Чергування бригад екстреної
(швидкої) медичної допомоги
(бригади Е(Ш)МД)

Травень
2017 року

Департамент охорони
здоров'я. Центр ЕМД та
МК

4. Забезпечення безпеки
медичного персоналу бригад
Е(Ш)МД

Придбання робочого одягу для
медичного персоналу Центру ЕМД
та МК та водіїв екстреної (швидкої)
медичної допомоги (4500
комплектів)

Жовтень -
грудень
2016 року

Департамент охорони
здоров'я. Центр ЕМД та
МК

5. Забезпечення взаємодії бригад
Е(Ш)МД, в тому числі з
аварійними службами

Модернізація мережі радіозв'язку
Центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф
міста Києва

І квартал
2017 року

Департамент охорони
здоров'я. Центр ЕМД та
МК

6. Заходи безпеки (підготовка
медичного персоналу)

Закупівля обладнання для
навчально-тренувального відділу

І квартал
2017 року

Департамент охорони
здоров'я Центр ЕМД та
МК

7. Забезпечення нормативу
прибуття бригад Е(Ш)МД

Оснащення 47 бригад екстреної
(швидкої) медичної допомоги
мобільними терміналами та (GPS-
трекерами

І квартал
2017 року

Департамент охорони
здоров'я. Центр ЕМД та
МК
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БЛАГОУСТРІЙ 

8. Благоустрій біля МВЦ Роботи з озеленення Харківської
площі, просп. Миколи Бажана.
Дніпровської набережної

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища.КП УЗН
Дарницького району

Озеленення вул. Микільсько-
Слобідської та території навколо МВЦ

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища. КП УЗН
Дніпровського району

Влаштування поливо-зрошувальної
мережі на транспортній розв'язці біля
станції метро "Лівобережна"

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища. КП УЗН
Дніпровського району

Благоустрій та озеленення на
транспортній розв'язці біля станції
метро "Лівобережна"

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища. КП УЗН
Дніпровського району

Благоустрій та озеленення
Броварського проспекту

До
30.04.201 7

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища. КП УЗН
Дніпровського району

Капітальний ремонт скверу біля
Міжнародного виставкового центру

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища. КО
"Київзеленбуд"

Реконструкція під'їзної дороги з
влаштуванням зовнішнього освітлення
від Міжнародного виставкового
центру до причалу навпроти
житлового комплексу "Riviera Riverside"

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища. КО
"Київзеленбуд"

Капітальний ремонт зони відпочинку
"Веселка" у Дніпровському районі 
м. Києва

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища. КП "Плесо"

Капітальний ремонт зелених
насаджень на вул. Лаврській

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища, КП УЗН
Печерського району

Капітальний ремонт зелених
насаджень на Парковій дорозі та у
парку "Аскольдова могила"

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища, КП УЗН
Печерського району

Озеленення та благоустрій південного
в'їзду в м. Київ: Одеська площа -
просп. Академіка Г'лушкова - просп.
Голосіївський - Голосіївська площа -
Деміївська площа

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища, КП УЗН
Голосіївського району

Капітальний ремонт пішохідних
доріжок в парку культури і відпочинку
"Гідропарк" у Дніпровському районі

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища, КО
"Київзеленбуд"

Благоустрій та озеленення парку
"Маріїнський"

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища. КП УЗН
Печерського району

Благоустрій території прилеглої до
аеропорту "Київ" (Жуляни)

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища, КП УЗН
Солом'янського району

Благоустрій Південного та
Центрального залізничних вокзалів:
створення тематичних квіткових
композицій "Петриківський розпис" як
символ "Євробачення"

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища, КП УЗН
Солом'янського району

Роботи з озеленення на: проспекті
Перемоги; площі Перемоги; вул.
Хрещатик; Майдані Незалежності;
Європейській площі

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища. КП УЗН
Шевченківського району

Реконструкція парку "Оболонь" в
урочищі Наталка Оболонського району

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища. КП УЗН
Оболонського району

Реконструкція Андріївського узвозу
(завершення)

До
30.04.2017

Департамент будівництва
та житлового
забезпечення. КП
"Інженерний центр"

Реконструкція скверу № 3 на
Контрактовій площі

До
30.04.2017

Подільська районна в
місті Києві державна
адміністрація

Благоустрій міста Закупівля квітів для квіткового
оформлення (в тому числі
вертикального) м. Києва

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища, 
КП УЗН Голосіївського
району; 
КП УЗН Дарницького
району; 
КП УЗН Деснянського
району; 
КП УЗН Дніпровського
району; 
КП УЗН Оболонського
району; 
КП УЗН Печерського
району; 
КП УЗН Подільського
району;
КП УЗН Святошинського
району; 
КП УЗН Солом'янського
району; 
КП УЗН Шевченківського
району

Благоустрій міста Створення панно з тематикою
пісенного конкурсу "Євробачення" на
території, прилеглій до офіційних
локацій згаданого конкурсу та
туристичних локацій міста Києва, за
погодженням з Департаментом
економіки та інвестицій

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища,
КП УЗН Голосіївського
району; 
КП УЗН Дарницького
району; 
КП УЗН Деснянського
району; 
КП УЗН Дніпровського
району; 
КП УЗН Оболонського
району; 
КП УЗН Печерського
району; 
КП УЗН Подільського
району;
КП УЗН Святошинського
району; 
КП УЗН Солом'янського
району; 
КП УЗН Шевченківського
району

Благоустрій міста Капітальний ремонт зони відпочинку
"Венеція" у Дніпровському районі міста
Києва

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища. КП "Плесо"

Придбання, монтаж та запуск
мобільних контейнерних громадських
вбиралень для обслуговування в зонах
відпочинку та пляжах міста Києва

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища, КП "Плесо"

Капітальний ремонт елементів
благоустрою Русанівського каналу, в
тому числі проектні роботи

До
30.04.2017

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища, КП "Плесо"

9. Санітарне очищення міста Розміщення та обслуговування
мобільних туалетних кабін на
території, прилеглій до офіційних
локацій пісенного конкурсу
"Євробачення" та туристичних локацій
міста Києва, за погодженням з
Департаментом економіки та
інвестицій

До
15.05.2017

Департамент житлово-
комунальної
інфраструктури, СВКП
"Київводфонд"

Капітальний ремонт громадських
вбиралень стаціонального типу на
території, прилеглій до офіційних
локацій пісенного конкурсу
"Євробачення" та туристичних локацій
міста Києва, за погодженням з
Департаментом економіки та
інвестицій

До
01.05.2017

Департамент житлово-
комунальної
інфраструктури. СВКП
"Київводфонд"

Капітальний ремонт фонтанів у
центральній частині міста Києва, за
погодженням з Департаментом
економіки та інвестицій

До
01.05.2017

Департамент житлово-
комунальної
інфраструктури, СВКП
"Київводфонд"

ТРАНСПОРТ

10. Транспортне забезпечення Розробити (спільно з НТКУ) детальний
план заходів щодо транспортного
забезпечення пісенного конкурсу
"Євробачення" та організації
транспортного забезпечення киян та
гостей міста під час підготовки та
проведення пісенного конкурсу

Грудень
2016 року

Департамент
транспортної
інфраструктури

Організація роботи додаткових
автобусів для перевезення гостей та
мешканців столиці

До
01.05.2017

КП "Київпастранс"

Організація роботи річкового
сполучення (Поштова площа- "Riviera
Riverside")

Квітень
2017 року

Департамент
транспортної
інфраструктури, КП
"Плесо"

Подовження роботи громадського
транспорту до 4 години наступного дня
протягом 14 днів

Травень
2017 року

КП "Київпастранс"

11. Комунікація, інфраструктура
та транспортне забезпечення

Впровадження доступної та зручної
навігації на зупинках громадського
транспорту та в рухомому складі

До
01.05.2017

КП "Київпастранс"

Дублювання англійською мовою назви
зупинок у радіоінформаторах рухомих
одиниць, що працюють в центральній
частині міста

До
01.05.2017

КП "Київпастранс"

Дублювання англійською мовою
маршрутних покажчиків на маршрутах
центральної частини міста,
дублювання всієї інформації всередині
рухомої одиниці

До
01.05.2017

КП "Київпастранс"

Навчання кондукторів та контролерів,
що працюватимуть в центральній
частині міста англійської мови

До
01.05.2017

КП "Київпастранс"

Встановлення сенсорних
інформаційних центрів

До
01.05.2017

КП "Київпастранс"

12. Інфраструктура та
транспортне забезпечення

Забезпечення водіїв КП "Київпастранс"
форменим одягом

Часткове
впровад-
ження

КП "Київпастранс"

13. Капітальний ремон
зовнішнього освітлення

Броварський проспект (від
Каховського шляхопроводу до мосту
через Венеціанську затоку)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Митрополита Андрея
Шептицького (від Броварського
проспекту до вул. Челябінської)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Микільсько-Слобідська (від вул.
Митрополита Андрея Шептицького до
вул. Панельної)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Площа Лівобережна (в межах вулиць
Євгена Сверстюка. Раїси Окіпної.
Митрополита Андрея Шептицького)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Євгена Сверстюка (від
Лівобережної площі до бульвару
Верховної Ради)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Раїси Окіпної (від вул. Флоренції
до Лівобережної площі)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

міст Патона. розв'язка (в межах
Русанівської набережної. Дніпровської
набережної, проспекту Возз'єднання)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Гідропарк (від мосту ім. Є. 0. Патона до
Броварського проспекту)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"
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Капітальний ремонт вул. Раїси
Окіпної від автомобільного мосту
через Русанівський канал до
Лівобережної площі з
транспортною розв'язкою на
Лівобережній площі

До
01.05.2017

КК "Київавтодор"

Капітальний ремонт тротуарів на
вул. Митрополита Андрея
Шептицького (в тому числі
часткове мощення з ФЕМ)

До
01.05.2017

КК "Київавтодор"

Поточний ремонт мосту ім. Є. О.
Патона з влаштуванням
тонкошарового покриття

До
01.05.2017

КК "Київавтодор"

Поточний ремонт Каховського
шляхопроводу № 1 на перетині
Броварського проспекту і вул.
Євгена Сверстюка (біля станції
метро "Лівобережна" з
влаштуванням тонкошарового
покриття типу "мультимак" та
фарбуванням перильної огорожі)

До
01.05.2017

КК "Київавтодор"

Капітальний ремонт вул.
Володимирської на ділянці від вул.
Великої Житомирської до вул.
Богдана Хмельницького (бруківка)

До
01.05.2017

КК "Київавтодор"

22. Поточний ремонт об'єктів
вулично-шляхової мережі

Поточний ремонт Каховського
шляхопроводу № 2 на перетині
Броварського проспекту і вул.
Митрополита Андрея Шептицького
(біля станції метро "Лівобережна" з
влаштуванням тонкошарового
покриття типу "мультимак" та
фарбуванням перильної огорожі)

До
01.05.2017

КК "Київавтодор"

Поточний ремонт автодорожнього
мосту № 2 через Русанівський
канал, що з'єднує Русанівську
набережну з вул. Раїси Окіпної

До
01.05.201 7

КК "Київавтодор"

Поточний ремонт
асфальтобетонного покриття мосту
Метро через р. Дніпро з
фарбуваннням перильної огорожі

До
01.05.2017

КК "Київавтодор"

Поточний ремонт
асфальтобетонного покриття мосту
Метро через Русанівську протоку з
ремонтом перильної огорожі

До
01.05.201 7

КК "Київавтодор"

23. Впровадження інноваційних
технологій під час оплати послуг
за паркування

Облаштування паркувальних
майданчиків 205 платіжними
терміналами протягом 2016-2018
років згідно з Комплексною
міською цільовою програмою
розвитку транспортної
інфраструктури на 2016-2018 роки,
проект якої схвалений
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 03 грудня 2015
року № 1176

2016-2017
роки

КП "Київтранспарксервіс"

ІМІДЖ ТА МІЖНАРОДНА ПРОМОЦІЯ

24. Реалізація іміджевої політики 
м. Києва, організація заходів з
просування туристичного
потенціалу м. Києва в Україні та
за кордоном як міста -
господаря пісенного конкурсу
"Євробачення" та підготовки
туристичної інфраструктури

Розробка дизайну та виготовлення
промоційної рекламно-
інформаційної поліграфічної
друкованої та сувенірної продукції
з використанням логотипів
пісенного конкурсу "Євробачення"
та "Київ - місто, де все починається"

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Підготовка детального плану
заходів з популяризації бренду 
м. Києва в Україні та за кордоном
як міста, приймаючого пісенний
конкурс "Євробачення"

2016-2017
роки

Департамент екоггоміки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Забезпечення брендування
території, прилеглої до місць
проведення пісенного конкурсу
"Євробачення", у тому числі
оформлення та підсвітка прилеглих
будівель

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Виготовлення презентаційних
промо-роликів про місто Київ як
міста, приймаючого пісенний
конкурс "Євробачення"

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Посилення та просування інтернет-
присутності м. Києва (актуалізація,
підтримка та наповнення
мобільного додатка "Kyiv Mobile
Guide", сторінки "Visit Kyiv", сторінок
у соціальних мережах тощо)

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Забезпечення участі Києва в
міжнародних виставкових та
фестивальних заходах з метою
висвітлення туристичних
можливостей міста Києва як міста,
приймаючого пісенний конкурс
"Євробачення"

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Проведення рекламної компанії
Києва за кордоном як міста,
приймаючого пісенний конкурс
"Євробачення"

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Проведення промо-турів для країн
учасників пісенного конкурсу
"Євробачення"

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Організація рекламно-
інформаційних турів для
представників іноземних ЗМІ до
міста Києва

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Встановлення та забезпечення
функціонування туристично-
інформаційних центрів в
центральній частині міста, на
Контрактовій площі, авто та
залізничних вокзалах тощо

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Розвиток туристичної навігації
містом (встановлення та оновлення
покажчиків і пілонів)

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Виготовлення та встановлення
інформаційних стендів для
розповсюдження рекламно-
інформаційної поліграфічної
друкованої продукції, в тому числі з
використанням логотипів пісенного
конкурсу "Євробачення" та "Київ -
місто, де все починається"

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій, КП "КМ
ТІЦ"

Гідропарк (зі сторони
Долобецького острова)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул.Челябінська (від вул.
Митрополита Андрся Шептицького
до вул. Всеволода Нестайка)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Всеволода Нестайка (від вул.
Митрополита Андрея
Шептицького до вул. Панельної)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Русанівська набережна (від мосту
ім. Є. 0. Патона до місточка через
Русанівський канал)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

14. Проектування з подальшим
виконанням робіт з капітального
ремонту архітектурно-
декоративного підсвічування

Міст Метро (Через річку Дніпро) 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Міст ім. Є. О. Патона через річку
Дніпро

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

15. Проектування та будівництво
ахітектурно-декорагивного
підсвічування крон дерев

Броварський проспект (міст Метро
до Каховського шляхопроводу)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Русанівська набережна (Сторона
парку (від мосту ім. Є. О. Патона до
місточка через Русанівський канал)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

16. Утримання мереж зовнішнього
освітлення

Софійська площа (вул.
Володимирська та пров.
Рильський)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Володимирський проїзд (від
Софійської площі до
Михайловської площі)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Михайлівська площа
(Володимирський проїзд- вул.
Десятинна)

01.05.2017 КП"Київміськсвітло"

вул. Трьохсвятительська (від
Михайлівської площі до вул.
Хрещатик)

01.05.2017 КП"Київміськсвітло"

Європейська площа (вул.
Хрещатик - вул. Михайла
Грушевського)

01.05.2017 КП"Київміськсвітло"

Петрівська алея (вул. Михайла
Грушевського - Паркова дорога)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Паркова дорога (Петрівська алея -
Дніпровський узвіз)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Дніпровський узвіз (Паркова
дорога - Дніпровський проїзд)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Дніпровський проїзд
(Дніпровський узвіз - міст Метро)

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

17. Ремонт мереж зовнішнього
освітлення

вул. Еспланадна. вул.
Рогнідинська. пл. Спортивна

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Хрещатик, Майдан
Незалежності

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Парк "Міський сад", (парк
"Маріїнський", парк "Хрещатий")

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Михайла Грушевського 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Володимирська 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

МК вул. Челябінська, вул.
Митрополита Андрея Шептицького

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

МК вул. Всеволода Нестайка, вул.
Митрополита Андрея
Шептицького, просп. Броварський

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

МК вул. Микільсько-Слобідська,
вул. Митрополита Андрея
Шептицького, вул. Панельна

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

бульв. Тараса Шевченка 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Богдана Хмельницького 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Набережне шосе 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Наддніпрянське шосе 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Міст ім. Є. О. Патона 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Парк "Дружби народів" 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Труханів острів 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Еспланадна. вул.
Рогнідинська. пл. Спортивна

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

парк "Перемога" 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Співоче поле 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вокзальна площа 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Симона Петлюри 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Льва Толстого 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

вул. Митрополита Василя
Липківського

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

18. Ремонт існуючої ілюмінації в
центральній частині міста
зовнішнього освітлення

Центральна частина міста 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

19. Спорудження шумозахисного
екрану на ділянці Святошинсько-
Броварської лінії метрополітену

Зниження рівня шуму та вібрації
від дії рухомого складу відкритої
ділянки метрополітену

6-7 місяців
(жовтень
2016 року -
березень
2017 року)

КП "Київський
метрополітен"

20. Ремонт станційних комплексів Косметичний ремонт склепіння
платформи станцій "Лівобережна".
"Площа Льва Толстого". "Палац
спорту". "Золоті ворота"

Березень -
травень
2017 року

КП "Київський
метрополітен"

Ремонт фасаду станцій
"Вокзальна". "Лівобережна".
"Арсенальна". "Університет"

Квітень -
травень
2017 року

КП "Київський
метрополітен"

Ремонт колійних склепінь І і ІІ колій
та розподільного залу станції
"Хрещатик"

Квітень
2017 року

КП "Київський
метрополітен"

21. Капітальний ремонт об'єктів
транспортної інфраструктури

Капітальний ремонт Броварською
проспекту від Лівобережної площі
до мосту Метро через р. Дніпро

До
01.05.2017

КК "Київавтодор"

Капітальний ремонт Русанівської
набережної від мосту ім. Є. О.
Патона до автомобільного мосту
через Русанівський канал (в тому
числі капітальний ремонт мережі
освітлення)

До
01.05.2017

КК "Київавтодор"
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Встановлення символічного
годинника відліку зворотного часу
до початку проведення пісенного
конкурсу "Євробачення"

2017 рік Департамен т економіки
та інвестицій, КП "КМТІЦ"

Встановлення спеціальних
композицій (3-D конструкцій
логотипу міста Києва "Київ - місто,
де все починається") на в'їзді-виїзді
до/з міста Києва

2016-2017
роки

Департамент економіки
та інвестицій. КП "КМ
ТІЦ"

Підготовка концепції та проведення
церемонії передачі ключів з
організацією дипломатичного
прийому

2016-2017
роки

Управління міжнародних
зв'язків. Департамент
культури

Організація соціально-культурних
заходів та надання екскурсійного
обслуговування офіційним
делегаціям, в тому числі пісенного
конкурсу "Євробачення"

2017 рік Департамент економіки
та інвестицій. КП "КМ
ТІЦ". Управління
міжнародних зв'язків

Забезпечення офіційних гостей
пісенного конкурсу "Євробачення"
безкоштовними проїзними
документами на громадський
транспорт на період проведення
конкурсу

2017 рік Департамент економіки
та інвестицій.
Департамент
транспортної
інфраструктури. КП "КМ
ТІЦ"

Організація роботи волонтерів для
обслуговування туристів в рамках
підвищення рівня гостинності міста
Києва

2017 рік Департамент економіки
та інвестицій,
Департамент освіти і
науки, молоді та спорту.
Служба у справах дітей та
сімії

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ

25. Культурно-мистецькі заходи під
час підготовки та проведення
пісенного конкурсу
"Євробачення"

Показ 3-D maping-show Травень
2017 року

Департамент культури

Участь в культурно-мистецькому
проекті "Кіноальманах "Все
починається з Києва" з нагоди
проведення пісенного конкурсу
"Євробачення"

До
01.05.2017
перша
частина
Кіноаль-
манаху 
До
01.12.2017
друга
частина
Кіноаль-
манаху
(включати-
ме зйомки
під час
проведен-
ня пісен-
ного
конкурсу
"Євроба-
чення")

Департамент культури

Міжнародний арт-фестиваль FASE
OF ART

Травень
2017 року

Департамент культури.
Київська міська галерея
мистецтв "Лавра"

Проведення тижня сучасного
мистецтва "Kyiv art week", в рамках
якого відбудуться різнопланові
культурні події в музеях, галереях
та інших закладах культури міста
Києва із залученням іноземних
митців

Травень
2017 року

Департамент культури

Концерти театрально-видовищного
закладу культури "Київський
національний академічний театр
оперети" "Європейський
калейдоскоп" на Троїцькій площі,
виставка (спільно з посольствами)

Травень
2017 року

Департамент культури,
театрально-видовищний
заклад культури
"Київський національний
академічний театр
оперети"

Організація роботи розважальних
зон на Троїцькій, Софійській,
Контрактовій, Поштовій площах та
території Національного історико-
архітектурного музею "Київська
фортеця"; на території, прилеглій
до річки Почайна, - "Співуча река"
(встановлення сценічного,
світлового та звукового
обладнання, організація культурно-
масових активностей)

Травень
2017 рік

Департамент культури,
муніципальні заклади
культури

26. Покращення матеріально-
технічної бази закладів
культури

Закупівля сучасної паркової
атракціонної техніки для
комунального закладу "Парк
культури та відпочинку "Гідропарк",
Центрального парку культури та
відпочинку, Голосіївського парку
культури з а відпочинку ім.
М.Рильського, Парку культури та
відпочинку "Партизанська слава",
Парку культури і відпочинку
"Перемога"

Березень -
квітень
2017 року

Департамент культури,
парки культури і
відпочинку

Капітальний ремонт фасаду будівлі
театрально- видовищного закладу
культури "Київський академічний
театр драми і комедії на Лівому
березі Дніпра", Броварський
проспект, 25

01.03.2017-
13.05.2017

Департамент культури,
театрально-видовищний
заклад культури
"Київський академічний
театр драми і комедії на
Лівому березі Дніпра"

Капітальний ремонт Літньої
естради "Міський сад"
Центрального парку культури і
відпочинку

01.03.2017-
13.05.2017

Департамент культури.
Центральний парк
культури і відпочинку

Влаштування зовнішніх мереж
каналізації в Парку культури та
відпочинку "Перемога"

01.03.2017-
13.05.2017

Департамент культури,
Парк культури та
відпочинку "Перемога"

Організація культурно-мистецьких
заходів, фестивалів, зон відпочинку
в рамках підвищення гостинності
міста Києва

Травень
2017 рік

Районні в місті Києві
державні адміністрації

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

директора Департаменту — начальника управління з організації
медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1259 від 9 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 № 10 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державної служби категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації) від 09 грудня 2016 року:

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëü-

íèêà óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-

ãè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäèíî-

ìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

09.12.2016 ð. ¹ 1259

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади заступника 

директора Департаменту — начальника управління з організації медичної
допомоги Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Âèçíà÷òå îñíîâí³ ïðèíöèïè, çàâäàííÿ òà åòàïè âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ìîäåë³ ô³íàíñóâàííÿ

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêó Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè ïðîïîíóº äëÿ âò³ëåííÿ â Óêðà¿í³. Çà-

ïðîïîíóéòå çàõîäè ùîäî ¿¿ ðåàë³çàö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Íàçâ³òü íàÿâí³ òà çàïðîïîíóéòå íîâ³ ìåõàí³çìè çàáåçïå÷åííÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè ï³ëüãî-

âèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà.

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìåæàõ

àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ áþäæåò-

íèõ êîøò³â ì³æ îá’ºêòàìè áóä³âíèöòâà, ðåêîí-

ñòðóêö³¿ òîùî, à òàêîæ âèäàìè îïëà÷óâàíèõ ðî-

á³ò (ïðîåêòí³ ðîáîòè, îïëàòà çà ìèíóë³ ðîêè, ïî-

òî÷í³ êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ, ïðèäáàííÿ îáëàä-

íàííÿ òîùî), ïåðåäáà÷åíèìè äîäàòêîì 4 äî

Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó

¹ 60/60, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìå-

æàõ àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ

áþäæåòíèõ êîøò³â ì³æ íàïðÿìàìè âèêîíàí-

íÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ïåðåäáà÷å-

íèìè äîäàòêîì 5 äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê,

çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 60/60, ùî äîäàº-

òüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà 2016 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îá-

ñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³íàíñóâàííÿ

êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà 2016 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îá-

ñÿãó- áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³íàíñóâàííÿ êà-

ï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1,2, 3, 4 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âíåñòè çì³íè äî ïîêàçíèê³â Ïðî-

ãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, äîâåäåíèõ äî äåïàðòà-

ìåíò³â, óïðàâë³íü, ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-

ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-

ö³é çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ 40

«Ïðî Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîç-

âèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê» (â ðåäàêö³¿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1102), à ñà-

ìå:

çâåäåíî¿ ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó;

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíèõ âêëàäåíü;

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó;

àäðåñíîãî ïåðåë³êó îá’ºêò³â êàï³òàëüíîãî ðå-

ìîíòó, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ çà çàìîâëåííÿì âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõó-

íîê êîøò³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà, âèêëàâøè ¿õ â ðåäàêö³ÿõ, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ïîäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ïîãî-

äæåííÿ äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

7. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó, ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про перерозподіл видатків бюджету 
міста Києва

Розпорядження № 1252 від 9 грудня 2016 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011

року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», підпункту 17.4 пункту 17 рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 ро�
ку № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року
№ 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік»:

Керівник апарату В. Бондаренко
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Інформація 
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати в м. Києві 

згідно статистичних даних станом на 01 листопада 2016 року

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств�боржників із виплати заробітної плати в місті Києві на 01.11.2016

Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.11.2016 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ ìàé-

æå 85,7 ìëí ãðí, ùî íà 3,5% àáî íà 2,9 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ òà íà

14,3% àáî íà 10,7 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïî÷àòêó 2016 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 81,2% àáî 69,6 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà;

10,6% àáî ìàéæå 9,1 ìëí ãðí — íà ï³äïðèºìñòâà â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàí-

êðóòñòâà, ðåøòà 8,2% (ìàéæå 7,1 ìëí ãðí) — íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà äåðæàâíèõ

ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè, íåãàòèâíî âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿

ïëàòè.

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè ñòàíîì íà 01.11.2016 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëà-

òè íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà 51,4 ìëí ãðí àáî ìàéæå 60,0% â³ä çà-

ãàëüíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî ñêëà-

äó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» — 28,9 ìëí ãðí (ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» — 11,7 ìëí ãðí; ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðî ïðèëà-

ä³â — 5,8 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà àâ³àö³éíà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» — 3,3 ìëí ãðí; ÄÏ ÍÄ² «Áó-

ðàí» — 3,3 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðåâ³ñíèê» — 2,5 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» — 2,0 ìëí

ãðí òîùî); çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíáóäó — 9,5 ìëí ãðí (ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëü-

ïðîåêò» — 4,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» — 3,5 ìëí ãðí; Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé íàóêîâî-äî-

ñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò «ÓêðÍÄ²ïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ» — 0,8 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àã-

ðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè — 4,6 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» — 2,2 ìëí ãðí; 

ÄÏ «Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â» — 0,9 ìëí ãðí; ÄÏ «Ãîëîâíèé íàóêîâî-

äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ» — 0,8 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³ä-

íèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³» — 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà

ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè — 2,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò» — 2,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà åêî-

íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè — 1,9 ìëí ãðí (Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîðïîðàö³ÿ

«Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò àâòîìàòèêè» — 1,2 ìëí ãðí, ÄÏ «²íñòèòóò ï³äãîòîâêè êàäð³â ïðîìèñëîâîñò³» —

0,5 ìëí ãðí òîùî); Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè — 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóê-

ö³îííèõ öåíòð³â» — 1,2 ìëí ãðí òîùî).

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà — öå áðàê îá³ãîâèõ êîø-

ò³â ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â

çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé îáñÿã çà-

áîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «Íàôòîõ³ìïðîåêò» — 7,3 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîììåðö-Óêðà-

¿íà» — 3,8 ìëí ãðí; ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåðíåøíë Þêðåéí» — 3,6 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êè¿âñüêèé çàâîä áåç-

àëêîãîëüíèõ íàïî¿â «Ðîñèíêà» — 2,6 ìëí ãðí; ÒÎÂ Àâ³àêîìïàí³ÿ «Ìàðñ» — 3,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê

íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» — 2,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Ñîþç» — 1,5 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó — áðàê îá³ãîâèõ êîø-

ò³â ó çâ’ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³ç-

êå çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ òà ïðà-

âîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ â³ä-

ïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èí-

íîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íåïðîäóêòèâíèõ

âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà

ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿

ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà

çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çà-

ñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³ò-

íî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿ-

õ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ çàáîðãî-

âàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íåäîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ïðîâåäåíî 130 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é (ó ò. ÷. ó ëèñòîïà-

ä³ — 11 çàñ³äàíü), íà ÿêèõ çàñëóõàíî 675 êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî

ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çà ñ³÷åíü — ëèñòîïàä 2016

ðîêó ïðîâåäåíî 137 ïåðåâ³ðîê ï³äïðèºìñòâ áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âíåñåíî 108 ïðèïèñ³â, ñêëàäåíî 89 ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâ-

íå ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò.41 ÊÓïÀÏ, ÿê³ íàïðàâëåíî äî ðàéîííèõ ñóä³â ì. Êèºâà, òàêîæ çà ðåçóëü-

òàòàìè ïîâòîðíèõ ïåðåâ³ðîê ñêëàäåíî 30 ïðîòîêîë³â òà âíåñåíî 30 ïîñòàíîâ çà ñò. 188-6 ÊÓïÀÏ,

ìàòåð³àëè 50 ïåðåâ³ðîê íàïðàâëåíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà îçíàêàìè ñò. 175 òà 172 Êðè-

ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, âíåñåíî 108 ïîäàííÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³-

äàëüíîñò³ âèííèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.

Çà íåóñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îïëàòó ïðàö³ ñêëàäåíî ïðîòîêîë

òà âèíåñåíî ïîñòàíîâó çã³äíî ñòàòò³ 188-6 ÊÓïÀÏ ç íàêëàäåííÿì øòðàôó ó ðîçì³ð³ 850 ãðèâåíü.

Óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ âèíåñåíî 7 ïî-

ñòàíîâ ïðî íàêëàäåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é â³äïîâ³äíî äî àáçàöó òðåòüîãî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³

265 ÊÇïÏ Óêðà¿íè íà ñóìó 30450 ãðèâåíü.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè

îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.11.2016 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî 

11,6 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà âåðåñåíü 2016 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ï³äïðèºì-

ñòâàìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî 63,4 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³-

øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³.

№ п/п

Найменування
підприємства, установи,

організації та
підпорядкування

Частка
держави у
статутному

фонді
підприємства

Ознака 
активності

Сума заборгованості із заробітної плати (млн грн) станом на:

01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016

1

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ "КВАНТ"
ДК"Укроборонпром"

100% активне 11,8 10,9 11,3 8,9 10,1 10,5 10,4 11,7

2

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАФТОХІМПРОЕКТ"

- активне 2,8 3,9 4,3 5,0 5,9 6,8 6,5 7,3

3

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ГІДРОПРИЛАДІВ"
ДК"Укроборонпром"

100% активне 4,7 5,0 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,8

4

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ"
Мінрегіонбуд

100% активне 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,7

5
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"

- активне 0,0 0,0 1,5 3,3 3,6 3,8 3,8 3,8

6 

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУП
ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН"

- активне 13,5 13,8 10,6 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6

7 

ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
ВИШУКУВАЛЬНИЙ
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО
БУДІВНИЦТВА
"КИЇВДІПОТРАНС"

100% активне 1,6 1,7 2,0 2,3 2,6 2,6 3,4 3,5

8 

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АВІАКОМПАНІЯ "МАРС РК"

- неактивне 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

9 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА
ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"
ДК"Укроборонпром"

100% в стадії
банкрутства 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4 3,3

10

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ "БУРАН"
ДК"Укроборонпром"

10 0 % активне 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3



ÐÅÊËÀÌÀ
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15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó–10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,áóëüâ.Ïðàö³,1/1,ê³ì.311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹ ï/ï
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ.ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíî-

âàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè
ó ãðí

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

1 1 ïîâåðõ âóë. Áèø³âñüêèé, 9 63,65 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.10.2016

8% 103,17 6566,67

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, вул. Володимирська, 51�а,

репроцентр газети «Хрещатик».
repro.kreschatic.kiev.ua

Ê Î Ë Ü Î Ð Î Ï Î Ä ² Ë  Ê Î Ë Ü Î Ð Î Ï Î Ä ² Ë  

ÒÎÂ «Ñ²ÃÎÎ» ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ
ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ «Ñ²ÃÎÎ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂ «Ñ²ÃÎÎ» äëÿ çä³éñíåííÿ
ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂ «Ñ²ÃÎÎ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç ³íøèìè
ñïîæèâà÷àìè

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. ²íñòèòóòñüêà,18
ñåê. Á, ì. Êè¿â, 01021, òåë./ôàêñ 044-253-40-33.

Íàéìåíóâàííÿ Âàðò³ñòü, ãðí/êóá.ì çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ áåç
ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî

âîäîïîñòà÷àííÿ

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 66,973

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 1,715

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 5,11

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó (ïîâ³ðêà ë³÷èëüíèê³â) -

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 73,80

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî, ó ò.÷.: Õ

- ïðèáóòîê ó òàðèô³ íà òåïëîâó åíåðã³þ Õ

- ïëàíîâèé ïðèáóòîê íà ïîñëóãó Õ

Ïîñëóãè áàíêó Õ

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 73,80

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 88,56

Íàéìåíóâàííÿ Âàðò³ñòü, ãðí/êóá.ì çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ
ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 57,529

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 1,898

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 5,11

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó (ïîâ³ðêà ë³÷èëüíèê³â) 2,211

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 66,75

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî, ó ò.÷.: Õ

- ïðèáóòîê ó òàðèô³ íà òåïëîâó åíåðã³þ Õ

- ïëàíîâèé ïðèáóòîê íà ïîñëóãó Õ

Ïîñëóãè áàíêó Õ

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 66,75

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 80,10

Íàéìåíóâàííÿ Âàðò³ñòü çà 1 Ãêàë, ãðí

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 1077,161

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 35,823

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó (ðîçøèôðóâàòè) 0

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 1112,693

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî, ó ò.÷.: õ

- ïðèáóòîê ó òàðèô³ íà òåïëîâó åíåðã³þ õ

- ïëàíîâèé ïðèáóòîê íà ïîñëóãó õ

Ïîñëóãè áàíêó õ

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 1112,693

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1335,23

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ îá'ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà: 
øëÿõîì âèêóïó:

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 51,7 êâ. ì íà âóë. Ïóøê³íñüêà, 32, ë³ò. «À»' ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ
îñîáîþ çà 1 923 511,20 (îäèí ì³ëüéîí äåâ'ÿòñîò äâàäöÿòü òðè òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò îäèíàäöÿòü) ãðèâåíü
20 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;
- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 18,9 êâ. ì íà ïðîñï. Íàóêè, 4, ë³ò. «À» ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ
çà 330 748,68 (òðèñòà òðèäöÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ñîðîê â³ñ³ì) ãðèâåíü 68 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;
- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 808,1 êâ. ì íà âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. «À» ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ
îñîáîþ çà 6 994 200 (ø³ñòü ì³ëüéîí³â äåâ'ÿòñîò äåâ'ÿíîñòî ÷îòèðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³) ãðèâåíü, â òîìó
÷èñë³ ÏÄÂ;
- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 1498,4 êâ. ì íà âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. «À» ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ
îñîáîþ çà 8 791 440 (â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî îäíà òèñÿ÷à ÷îòèðèñòà ñîðîê) ãðèâåíü, â òîìó
÷èñë³ ÏÄÂ;
- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 62,5 êâ. ì íà ïðîñï. ¥îí´àäçå Ãåîðã³ÿ, 5, ë³ò. «À» ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ
îñîáîþ çà 1 187 160 (îäèí ì³ëüéîí ñòî â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;
- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 87,9 êâ. ì íà ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 84, ë³ò. «À» ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ
îñîáîþ çà 1 259 400 (îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³ ï'ÿòäåñÿò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³
ÏÄÂ;
- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 99,4 êâ. ì íà ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 84, ë³ò. «À» ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ
îñîáîþ çà 1 424 160 (îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà äâàäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü, â
òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³:

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 43,2 êâ. ì íà âóë.Ëóìóìáè Ïàòð³ñà, 19, ë³ò. «À» ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ
îñîáîþ çà 674 568 (ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³
ÏÄÂ;
- íåæèòëîâà áóä³âëÿ ïëîùåþ 90,6 êâ. ì íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 3-â, ë³ò. «À» ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ
îñîáîþ çà 2 572 308 (äâà ì³ëüéîíè ï'ÿòñîò ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ òðèñòà â³ñ³ì) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³
ÏÄÂ;
- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 1003,8 êâ. ì íà âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 10-à, ë³ò. «À» ïðèâàòèçîâàíî
þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 7 943 376 (ñ³ì ì³ëüéîí³â äåâ'ÿòñîò ñîðîê òðè òèñÿ÷³ òðèñòà ñ³ìäåñÿò ø³ñòü)
ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;
- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 478,0 êâ. ì íà áóëüâ. Ïåðîâà, 2/1, ë³ò. «À» ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ
îñîáîþ çà 3 682 098 (òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ äåâ'ÿíîñòî â³ñ³ì) ãðèâåíü, â òîìó
÷èñë³ ÏÄÂ;
- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 591,0 êâ. ì íà âóë. Ìèêîëàé÷óêà ²âàíà, 15-à, ë³ò. «À» ïðèâàòèçîâàíî
ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 4 275 648 (÷îòèðè ì³ëüéîíè äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ñîðîê â³ñ³ì)
ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;
- îêðåìî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî ó ñêëàä³: íåæèëèõ áóäèíê³â ë³ò. «À», «Ä», «Æ»,
«Ç», «È» ïëîùåþ 608,8 êâ. ì òà íàâ³ñ³â ë³ò. «Å», «Ê», «Ë», «Ì» ïëîùåþ 84,5 êâ. ì âóë. Ñòàðîâîêçàëüí³é,
11, ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 6 541 920 (ø³ñòü ì³ëüéîí³â ï'ÿòñîò ñîðîê îäíà òèñÿ÷à
äåâ'ÿòñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ßÆ ¹ 049944 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1/2 â³ä
0,0707 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ñàäîâ³é, 53, ä³ë.126 (ñ/ò «Áäæ³ëêà») ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:90:883:0226) â³ä 26 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó íà ³ì'ÿ Ðàäç³ºâñüêî¿ Í³íè Ãðèãîð³âíè
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ßÆ ¹ 049946 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1/2 â³ä
0,0712 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ñàäîâ³é, 53, ä³ë.128 (ñ/ò «Áäæ³ëêà») ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:90:883:0228) â³ä 26 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó íà ³ì'ÿ Ðàäç³ºâñüêî¿ Í³íè Ãðèãîð³âíè
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ßÆ ¹ 033725 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1/2 â³ä
0,0704 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ñàäîâ³é, 53, ä³ë.124 (ñ/ò «Áäæ³ëêà») ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:90:883:0224) â³ä 11 êâ³òíÿ 2012 ðîêó íà ³ì'ÿ Ðàäç³ºâñüêî¿ Í³íè Ãðèãîð³âíè
ââàæàòè íåä³éñíèì.
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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
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Äëÿ âîä³¿â çàïóñòèëè 
ìîá³ëüíèé äîäàòîê Kyiv Parking App

ÄÍßÌÈ êîìïàí³ÿ MasterÑard ó
ïàðòíåðñòâ³ ç LeoGaming çàïóñòè-
ëè Kyiv Parking App — äîäàòîê ç
³íòåðàêòèâíîþ ïëàòôîðìîþ öèô-
ðîâèõ ãàìàíö³â MasterPass, ÿêèé
äîçâîëÿº îïëàòèòè ïàðêóâàííÿ íà
ìóí³öèïàëüíèõ ïàðêîâêàõ ÊÏ «Êè-
¿âïàñòðàíññåðâ³ñ» ç ìîá³ëüíîãî.

«Öå ðåâîëþö³éíå ð³øåííÿ, ùî
âèð³øèòü ïðîáëåìó, ç ÿêîþ ÷àñòî
ç³øòîâõóþòüñÿ êèÿíè — ïàðê³íã
íà ñóñï³ëüíèõ ì³ñüêèõ ïàðêîâêàõ.

Êîæíîãî ðàçó ïîòð³áíî çíàõîäè-
òè ãîò³âêó, ïàðêóâàëüíèêà. Â³ä ñüî-
ãîäí³ òàêî¿ ïðîáëåìè á³ëüøå íå
³ñíóº. Êèÿíàì ïðîñòî äîñòàòíüî
çàâàíòàæèòè íà öåé äîäàòîê ñâî¿
ïëàò³æí³ êàðòêè (áóäü- ÿêî¿ ïëà-
ò³æíî¿ ñèñòåìè) ³ ñêîðèñòàòèñÿ
ïëàòôîðìîþ MasterPass. Öå ãëî-
áàëüíèé ãàìàíåöü, ðîçðîáëåíèé
äëÿ óñüîãî ñâ³òó ³ àäàïòîâàíèé íà
äàíèé ìîìåíò âæå äëÿ Óêðà¿íè.
Îäíèì-äâîìà ðóõàìè çä³éñíþºòü-

ñÿ îïëàòà â ³íòåðíåò³. Öåé ãàìà-
íåöü ³íòåãðîâàíî â Application»,
— ïîÿñíèëà ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð MasterCard Â³ðà Ïëàòîíîâà �

Â³òàë³ÿ Êëè÷êà óäîñòî¿ëè òèòóëó «Â³÷íîãî ÷åìï³îíà ñâ³òó»

ÍÀÑÒÓÏÍÈÉ ùîð³÷íèé ç’¿çä Âñåñâ³òíüî¿ áîêñåð-
ñüêî¿ ðàäè (WBC) ìîæå ïðîéòè â óêðà¿íñüê³é ñòîëè-
ö³. Ïðî öå ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ íà 54-ìó
ç’¿çä³ îðãàí³çàö³¿, ùî â³äáóâñÿ â ÑØÀ.

Â³òàë³é Êëè÷êî âèñòóïèâ íà ôîðóì³, ó÷àñòü ó ÿêî-
ìó âçÿëè òàê³ ëåãåíäè ñïîðòó ÿê Åâàíäåð Õîë³ô³ëä,
Ëåíîêñ Ëüþ³ñ, Ëàðð³ Õîëìñ, Õóë³î Ñåñàð ×àâåñ, Ðîé
Äæîíñ, Íàñ³ì Õàìåä, Ð³ää³ê Áîó òà ³íø³.

«ß ïðîâ³â ïåðåãîâîðè ç ïðåçèäåíòîì WBC Ìà-
óð³ñ³î Ñóëåéìàíîì, çàïðîïîíóâàâ éîìó, ùîá íàñòóï-
íèé ç’¿çä Âñåñâ³òíüî¿ áîêñåðñüêî¿ ðàäè â³äáóâñÿ â
óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³. Ìè ïîïåðåäíüî äîìîâèëèñÿ,
öå ìîæå ñòàòèñÿ â ñåðïí³ íàñòóïíîãî ðîêó. ² ñïîä³-
âàþñÿ, íåçàáàðîì áóäå óõâàëåíå ïîçèòèâíå ð³øåí-
íÿ íà êîðèñòü Êèºâà,— â³äçíà÷èâ â³í.— Öå áóäå ïðåñ-
òèæíî äëÿ íàøîãî ì³ñòà ïðèéìàòè çàõ³ä òàêîãî ð³â-
íÿ. ² áàãàòî â³äîìèõ ñïîðòñìåí³â ³ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³-
òó â³äâ³äàþòü Óêðà¿íó. Ìîº çàâäàííÿ ÿê ìåðà çàëó-
÷àòè á³ëüøå òàêèõ ì³æíàðîäíèõ ïîä³é äî Êèºâà».

Òàêîæ Â³òàë³ÿ ³ Âîëîäèìèðà Êëè÷ê³â â³äçíà÷èëè
ñåðòèô³êàòîì Êíèãè ðåêîðä³â Ã³ííåñà çà òå, ùî áðà-
òè âèãðàëè 40 áî¿â ó ñóïåðâàæê³é êàòåãîð³¿ ç 26 ÷åðâ-
íÿ 1999 ðîêó ïî 25 êâ³òíÿ 2015 ðîêó.

Îêð³ì öüîãî, Âñåñâ³òíÿ áîêñåðñüêà ðàäà (WBC)
íàãîðîäèëà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà òèòóëîì «Â³÷íîãî ÷åì-
ï³îíà ñâ³òó» â ñóïåðâàæê³é âàç³.

«Íåìàº í³÷îãî íåìîæëèâîãî. ß íàðîäèâñÿ â Ðà-

äÿíñüêîìó Ñîþç³ — âåëè÷åçí³é êðà¿í³, äå ïðîô³áîêñ
áóâ ï³ä çàáîðîíîþ. ß ñòåæèâ çà Ìàéêîì Òàéñîíîì,
êîëè â³í ó 1986 ðîö³ ñòàâ íàéìîëîäøèì ÷åìï³îíîì
ñâ³òó â ³ñòîð³¿ ñóïåðâàæêî¿ âàãè, ³ ñêàçàâ ìî¿ì äðó-
çÿì, ùî îäíîãî ðàçó ÿ áóäó áèòèñÿ ç òàêèìè æ õëîï-
öÿìè ³ ñòàíó ÷åìï³îíîì ñâ³òó â ñóïåðâàæê³é âàç³. ² â
îäèí ïðåêðàñíèé äåíü ÿ íàä³â öåé çåëåíèé ïîÿñ, ùî
íàëåæàâ Òàéñîíó ³ Ìóõàììåäó Àë³. Äîâãèé ÷àñ â³í
áóâ ìî¿ì. Äóæå âàæëèâî ìàòè ìð³þ ³ ðîáèòè âñå, àáè
âîíà ñòàëà ðåàëüí³ñòþ»,— çàÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä
÷àñ âðó÷åííÿ íàãîðîäè �

Ó öåíòð³ ñòîëèö³ â³äêðèëè
Ëèòîâñüêèé ñêâåð

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Ëèòâè Äàëÿ Ãðèáàóñêàéòå ðàçîì ³ç â³-
öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ òà ºâ-
ðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ²âàííîþ Êëèì-
ïóø-Öèíöàäçå òà çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñ³ºì Ðåçí³êîâèì â³äêðèëà Ëèòîâñüêèé ñêâåð, ðîçòà-
øîâàíèé ó ñàìîìó ñåðö³ ñòîëèö³ — íà Âîëîäèìèðñüêî-
ìó ïðî¿çä³, íàïðîòè Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿.

«25 ðîê³â òîìó áóëè â³äíîâëåí³ â³äíîñèíè ì³æ
Óêðà¿íîþ ³ Ëèòâîþ. Îäíàê ìè çàâæäè ï³äòðèìóâà-
ëè çâ’ÿçêè, îñîáëèâî â òÿæê³ ÷àñè. Ëèòîâñüêèé ñêâåð
º ñèìâîëîì íàøî¿ äðóæáè», — çàçíà÷èëà ïàí³ ïðå-
çèäåíò.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ äîäàâ,

ùî ñòîñóíêè ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ëèòâîþ º äóæå ì³ö-
íèìè òà ñÿãàþòü â äàëåêå ìèíóëå.

«²ç ÷àñ³â Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî äî ñüî-
ãîäåííÿ ìè â³ä÷óâàºìî, íàñê³ëüêè ñèëüíîþ º ï³ä-
òðèìêà Ëèòâè, à íèí³ é îñîáèñòî ïàí³ Äàë³ Ãðèáàóñ-
êàéòå, ÿêà ðàçîì ³ç íàøèìè ïîëüñüêèìè ñóñ³äàìè
ïî ñóò³ º àäâîêàòàìè íàøî¿ êðà¿íè ó Ðàä³ ªâðîïè òà
âçàãàë³ ó ºâðîïåéñüê³é ñï³ëüíîò³. Âîíè çàâæäè ñòà-
þòü íà á³ê íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â ö³ áóðåìí³, òóð-
áóëåíòí³ äëÿ íàñ ÷àñè: öå ³ ¿õíÿ ïîçèö³ÿ ùîäî àãðå-
ñ³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ³ ùîäî áåçâ³çîâîãî ðåæè-
ìó òîùî», — íàãîëîñèâ ïàí Ðåçí³êîâ.

Â³í äîäàâ, ùî ñèìâîë³÷íèì º âèá³ð ì³ñöÿ äëÿ â³ä-
êðèòòÿ Ëèòîâñüêîãî ñêâåðó, îñê³ëüêè Ñîô³éñüêà ïëî-
ùà — öå íå ò³ëüêè öåíòð ñòîëèö³, à é ñåðöå íàøî¿
äåðæàâè, îäíå ³ç çíàêîâèõ ì³ñöü.

Äî ðå÷³, íåùîäàâíî ó Ëèòâ³ ç’ÿâèâñÿ ñêâåð Óêðà-
¿íè. Ñàìå ó Â³ëüíþñ³, äå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ïðîâ³â
Òàðàñ Øåâ÷åíêî ³ äå âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê Êîáçà-
ðþ �
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