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Ó ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ óâå÷åð³ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî,
äðóæèíà ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ìà-
ðèíà Ïîðîøåíêî âçÿëè ó÷àñòü ó
öåðåìîí³¿ çàïàëþâàííÿ âîãí³â
íà Ãîëîâí³é íîâîð³÷í³é ÿëèíö³
íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ó ñòîëèö³.

«Ç Äíåì Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ âñ³õ!
Öå îäíå ç íàéñâ³òë³øèõ ³, ÿ á ñêà-
çàâ, íàé÷àð³âí³øèõ ñâÿò, íà ÿêå
÷åêàþòü ³ ä³òè, ³ äîðîñë³. Ó öåé
äåíü Êè¿â âæå òðàäèö³éíî ðîç-
ïî÷èíàº ñâÿòêóâàííÿ íîâîð³÷-
íèõ ñâÿò. Òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü íà-
øå ð³çäâÿíå ì³ñòå÷êî ðîçòàøî-
âóºòüñÿ íà Ñîô³éñüê³é òà Ìèõàé-
ë³âñüê³é ïëîùàõ. Ñüîãîäí³ ïîðÿä

³ç Ñîô³ºþ ìè çàïàëèëè âîãí³ Ãî-
ëîâíî¿ íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè. Öüî-
ãîð³÷ âîíà â íàñ 26 ìåòð³â. Öþ
êðàñóíþ ïðèâåçëè äî ñòîëèö³ ç
²âàíî-Ôðàíê³âùèíè, à íà í³é —
ñïðàâæí³ ÿâîð³âñüê³ ³ãðàøêè»,—
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ
â³òàëüíîãî ñëîâà.

ßëèíêó íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³
ïðèêðàñèëè 3-ìà êì ã³ðëÿíä, 42
òèñÿ÷àìè ë³õòàðèê³â òà 1000 äå-
ðåâ’ÿíèõ ³ãðàøîê, íàä ÿêèìè
ïðàöþâàëè íàðîäí³ ìàéñòðè ç³
Ëüâ³âùèíè.

«² ñüîãîäí³, â Äåíü Ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ, ÿêèé, ÿê ìè çíàºìî,òâî-
ðèòü ÷óäåñà, ÿ ïðîïîíóþ âñ³ì, ÿê

ò³ëüêè ñïàëàõíóòü âîãí³ íàøî¿
ÿëèíêè, çàãàäàòè áàæàííÿ. ² íå-
õàé âîíî âèïîâíèòüñÿ! Äî ðå÷³,
öå òåæ ìîæíà çðîáèòè òðàäè-
ö³ºþ — ùîðîêó, íà Ìèêîëàÿ, çà-
ãàäóâàòè áàæàííÿ á³ëÿ Ãîëîâíî¿
ÿëèíêè. ß â³òàþ âñ³õ ç ïðèéäå-
øí³ì Íîâèì ðîêîì òà Ð³çäâîì. ²
áàæàþ ìèðó, çäîðîâ’ÿ, ñèë, òåï-
ëà òà ëþáîâ³. Ìè âñå ïîäîëàºìî!
Áî â³ðèìî â ñâîþ êðà¿íó ³ ëþáè-
ìî ¿¿. Ç³ ñâÿòîì âàñ!» — ïðèâ³òàâ
ìåð Êèºâà óñ³õ ïðèñóòí³õ íà Ñî-
ô³éñüê³é ïëîù³.

Ð³çäâÿíå ì³ñòå÷êî òóò ïðàöþ-
âàòèìå äî 15 ñ³÷íÿ. Ãîëîâí³ çàõî-
äè ïðîõîäèòèìóòü ó ï’ÿòíèö³, ñó-
áîòè ³ íåä³ë³ òà ó ñâÿòêîâ³ äí³ —
íà Íîâèé ð³ê ³ Ð³çäâî. Çàãàëîì
ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàíü â³äáóäåòüñÿ
15 êîíöåðò³â.

ßê ³ òîð³ê, ð³çäâÿíå ì³ñòå÷êî
îõîïëþâàòèìå Ñîô³éñüêó òà Ìè-
õàéë³âñüêó ïëîùó, à òàêîæ Âîëî-
äèìèðñüêèé ïðî¿çä, ùî ¿õ ç’ºä-
íóº. Íà Ñîô³éñüê³é — ðîçì³ùóþ-
òüñÿ ñöåíà, ìàéäàí÷èê äëÿ ñåë-
ô³, âèñòàâêà ³ãðàøîê, ÿê³ ðîáèëè
ä³òè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè. Íà Ìèõàé-
ë³âñüê³é — ì³ñòå÷êî ðîçâàã ç 21-
ìåòðîâèì êîëåñîì îãëÿäó, ã³ðêà-
ìè, ëüîäÿíèìè ñêóëüïòóðàìè,òó-
íåëåì áàæàíü òà êàðóñåëÿìè.

Òðàäèö³éíî âñ³ íîâîð³÷íî-
ð³çäâÿí³ çàõîäè Êèºâà ìàþòü âà-

ãîìó áëàãîä³éíó òà ñîö³àëüíó ñêëà-
äîâó. Çîêðåìà ç ïîíåä³ëêà ó ì³ñ-
ò³ ðîçïî÷àëàñÿ íèçêà ñâÿòêîâèõ
ðîçâàã äëÿ ïîíàä 1500 ä³òåé, ÿê³
ïåðåæèëè ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòà-
âèíè. Çîêðåìà 6 ñ³÷íÿ â Êè¿âñüêî-
ìó ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà â³ä-
áóäåòüñÿ ñâÿòî Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ
äëÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâ-
ëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.
Íà çàõîä³ íà ìàëå÷ó ÷åêàþòü â³-
òàííÿ â³ä êàçêîâèõ ïåðñîíàæ³â,
³ãðè, çàáàâè òà ïåðåãëÿä íîâîð³÷-
íîãî ÇD-øîó «Ìèêèòà Êîæóì’ÿêà.
Çèìîâ³ ïðèãîäè». Òàêîæ òðàäè-
ö³éíî âèñòàâè äëÿ ä³òåé â³äáóâà-
òèìóòüñÿ ³ â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-
ìó áóäèíêó â÷èòåëÿ.

26 ãðóäíÿ ó Ïàëàö³ äèòÿ÷î¿ òà
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó äëÿ ä³òåé ï³ëüãî-
âèõ êàòåãîð³é ïðîâåäóòü íîâî-
ð³÷íå ñâÿòî «×àð³âíèé ïîäàðó-
íîê». Òàêîæ öüîãîð³÷ ñâîãî «ìè-
êîëàé÷èêà» îòðèìàþòü 255 âè-
õîâàíö³â øê³ë-³íòåðíàò³â ñòî-
ëèö³.

Äî 30 ãðóäíÿ â³äáóäóòüñÿ íî-
âîð³÷íî-ð³çäâÿí³ âèñòàâè äëÿ ä³-
òåé ó Êè¿âñüêîìó àêàäåì³÷íîìó
òåàòð³ þíîãî ãëÿäà÷à íà Ëèïêàõ
òà Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ îïåðåòè,
êîòð³ â³äâ³äàþòü ìàéæå 20 òèñÿ÷
ä³òåé �

Íîâîð³÷íà ÿëèíêà 
çàñâ³òèëàñÿ âîãíÿìè
� Îêð³ì ãîëîâíî¿ ë³ñîâî¿ êðàñóí³ ó Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ð³çíîáàðâí³ ë³õòàðèêè 

³ ã³ðëÿíäè ñïàëàõíóëè ³ íà ¿¿ «ñåñòðàõ» â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³

Ïëàñòóíè ïåðåäàëè ìåð³¿
Â³ôëåºìñüêèé Âîãîíü
Ìèðó

Ó÷îðà, ï³ä ÷àñ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ

Êè¿âðàäè, çà ùîð³÷íîþ òðàäèö³ºþ ïðåä-

ñòàâíèêè ì³ñüêîãî îñåðåäêó Ïëàñòó —

Íàö³îíàëüíî¿ ñêàóòñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Óêðà¿íè — ïåðåäàëè Â³ôëåºìñüêèé Âî-

ãîíü Ìèðó ãðîìàä³ ñòîëèö³.

«Äëÿ íàñ âåëèêà ÷åñòü ïðèéíÿòè öåé

âîãîíü. Ñâ³òëî º ñèìâîëîì òåïëà, ìèðó,

çëàãîäè òà äóøåâíîãî ñïîêîþ. Â³ôëå-

ºìñüêèé Âîãîíü óæå á³ëüøå äâîõ äå-

ñÿòê³â ðîê³â ïåðåäàþòü â³ä ì³ñòà äî ì³ñ-

òà é çàíîñÿòü ó öåðêâè, äåðæàâí³ óñòà-

íîâè, øêîëè, ñèðîòèíö³, ë³êàðí³. ² òàêèé

âîãîíü ìàº áóòè ó êîæí³é äîì³âö³, ó êîæ-

í³é ãðîìàäñüê³é óñòàíîâ³, àáè âñ³ ëþäè

ïàì’ÿòàëè,ùî íàéãîëîâí³øå—öå ìèð»,—

çàçíà÷èâ çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-

ãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëî-

äèìèð Ïðîêîï³â.

Âîãîíü çàëèøèòüñÿ â Êè¿âðàä³ ïðî-

òÿãîì óñ³õ íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíèõ ñâÿò,àáè

óñ³ îõî÷³ ìàëè çìîãó âçÿòè ÷àñòèíêó Â³ô-

ëåºìñüêîãî òåïëà íàïåðåäîäí³ Ð³çäâà.

Ó ñòîëèö³ ïåðåéìåíîâàíî
7 âóëèöü ³ 2 ïðîâóëêè

20 ãðóäíÿ â äðóãîìó ÷èòàíí³ äåïóòàòè

ì³ñüêðàäè óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî ïå-

ðåéìåíóâàííÿ íèçêè ñòîëè÷íèõ âóëèöü

³ ïðîâóëê³â.Òàê, âóë. Ïàâëà Äèáåíêà ïå-

ðåéìåíîâàíî íà âóë. Ñ³ì’¿ Øîâêîïëÿ-

ñ³â (Îáîëîíñüêèé ðàéîí), âóë. Ïàâëèêà

Ìîðîçîâà — íà âóë.Àêàäåì³êà Îïïîêî-

âà (Îáîëîíñüêèé, ñåëèùå Âîäîã³í), âóë.

Ïðîô³íòåðíó—íà âóë.Çàáàéê³âñüêó (Ãî-

ëîñ³¿âñüêèé ), âóë. Ìèêîëè Ñêðèïíèêà —

íà âóë.Ìèêîëè Ëóêàøà (Ñîëîì’ÿíñüêèé),

âóë. Ïåòðà Øåëåñòà — íà âóë. Ìèêîëè

Ïëàõîòíþêà (Äåñíÿíñüêèé),âóë.Êîòîâñü-

êîãî íà âóë. Âîëîäèìèðà Ñàëüñüêîãî

(Øåâ÷åíê³âñüêèé, Ïîä³ëüñüêèé), âóë.

Ê³êâ³äçå íà âóë. Ìèõàéëà Áîé÷óêà (Ïå-

÷åðñüêèé).

Îêð³ì òîãî,ïåðåéìåíîâàíî äâà ïðî-

âóëêè: ïðîâ. Áàê³íñüêèõ Êîì³ñàð³â ñòàâ

ïðîâ. Âàñèëÿ Ñóõåíêà (Äí³ïðîâñüêèé

ðàéîí), à ïðîâ. Øàóìÿíà — ïðîâ. Ñåð-

ã³ÿ Ïàðàäæàíîâà (Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí).

Ó ì³ñò³ â³äáóäåòüñÿ 
áëàãîä³éíèé ïîêàç 
âèñòàâè «Â³é 2.0.»

26 ãðóäíÿ ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ ïîêàæóòü

âèñòàâó «Â³é 2.0.» ó ïîñòàíîâö³ «Äèêî-

ãî òåàòðó».Ïðîåêò ðåàë³çîâóºòüñÿ â ñï³â-

ïðàö³ ç ÊÌÄÀ ³ áëàãîä³éíèì ôîíäîì

«Òàáëåòî÷êè».Ç³áðàí³ â³ä ïðîäàæó êâèò-

ê³â êîøòè ñïðÿìóþòü íà ë³êóâàííÿ îí-

êîõâîðèõ ìàëþê³â ó äâîõ íàéá³ëüøèõ

óêðà¿íñüêèõ ë³êàðíÿõ — ÍÄÑÁ «Îõìàò-

äèò» ³ Êè¿âñüêîìó äèòÿ÷îìó îáëàñíîìó

îíêîäèñïàíñåð³.

Ïîñòàíîâêà áðàëà ó÷àñòü ó Ãîãîëü-

ôåñò 2015, Kiev Theatre Showcase (ETC),

Festival divadiel strednej Eurîpy â Ñëî-

âà÷÷èí³, à òàêîæ ïåðåìîãëà ó òðüîõ íî-

ì³íàö³ÿõ ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ

«Ìåëüïîìåíà Òàâð³¿».
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Òðàäèö³éíî ³ç çàñâ³÷åííÿì Ãîëîâíî¿ ÿëèíêè â Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ â ñòîëèö³ ñòàðòóþòü íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ ñâÿòà

Òðàäèö³éíî ³ç çàñâ³÷åííÿì Ãîëîâíî¿ ÿëèíêè â
ñòîëèö³ ñòàðòóþòü íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ ñâÿòà. ßê ³
òîð³ê îñíîâíà ëîêàö³ÿ çîñåðåäæåíà â öåíòð³ ì³ñ-
òà. Çîêðåìà ð³çäâÿíå ì³ñòå÷êî îõîïëþâàòèìå Ñî-
ô³éñüêó òà Ìèõàéë³âñüêó ïëîùó, à òàêîæ Âîëîäè-
ìèðñüêèé ïðî¿çä, ùî ¿õ ç’ºäíóº. Êð³ì òîãî, íà
Ñîô³éñüê³é ðîçì³ùóþòüñÿ ñöåíà, ìàéäàí÷èê äëÿ
ñåëô³. Íà Ìèõàéë³âñüê³é — ì³ñòå÷êî ðîçâàã ç 21-
ìåòðîâèì êîëåñîì îãëÿäó, ã³ðêàìè, ëüîäÿíèìè
ñêóëüïòóðàìè, òóíåëåì áàæàíü òà êàðóñåëÿìè.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про передачу земельної ділянки громадянці 
Шевчук Тамарі Петрівні для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі (магазину) 
на просп. Перемоги, 86�а у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 441/1445 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен�

ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки Шевчук Тамари Петрівни від 08.06.2016
№ 01038�000213512�014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному ка�
дастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.03.2016 № НВ�8000269852016)
та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому
порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.03.2016 № 882464980000),
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. «Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.05.2010 

¹ 91-6-00903, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ ðàäîþ òà ãðîìàäÿíèíîì Êîìîâèì Â³òàë³-

ºì Âîëîäèìèðîâè÷åì äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ (ìàãàçèíó) íà

ïðîñï. Ïåðåìîãè, 86-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíêîþ

Øåâ÷óê Òàìàðîþ Ïåòð³âíîþ (ëèñò-çãîäà ãðî-

ìàäÿíèíà Êîìîâà Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à â³ä

24.02.2016 ¹ 395).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Øåâ÷óê Òàìàð³ Ïåò-

ð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, â îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0563 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:025:0034, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

¹ ÍÂ-8000269852016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ (ìàãàçèíó) íà

ïðîñï. Ïåðåìîãè, 86-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

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

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç

íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî

(â³äîìîñò³ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 22.07.2011 ¹ 30691379)

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 08.06.2016 

¹ 01038-000213512- 014, ñïðàâà À-22429).

3. Ãðîìàäÿíö³ Øåâ÷óê Òàìàð³ Ïåòð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання Київському національному університету 
будівництва і архітектури земельної ділянки 

для обслуговування навчальних, адміністративно�
господарських будівель та гуртожитків на вул. Освіти, 1�3 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 443/1447 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 92, 116, 122, 123, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó íàö³î-

íàëüíîìó óí³âåðñèòåòó áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòó-

ðè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ, àäì³í³ñòðà-

òèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà ãóðòîæèòê³â

íà âóë. Îñâ³òè, 1-3 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (çàÿâà ÄÖ ¹ 01311-000205050-014

â³ä 21.03.2016, ñïðàâà Ä-7201).

2. Íàäàòè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåð-

ñèòåòó áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè, çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2425 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:182:0004)

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ, àäì³í³ñòðàòèâ-

íî-ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà ãóðòîæèòê³â íà

âóë. Îñâ³òè, 1-3 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàçíà÷åíó ó

ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåäàòè äî çåìåëü äåð-

æàâíî¿ âëàñíîñò³ çà àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

4. Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåòó áó-

ä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

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

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

4.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

16.03.2015 ¹ 2389/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 28.05.2015

¹ 19-26-0.3-8010/2-15.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «БІРЖА�СЕРВІС» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
торгово�офісної будівлі на вул. Райдужній, 8 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 433/1437 від 15 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Á²ÐÆÀ-ÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-îô³ñ-

íî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ðàéäóæí³é, 8 ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä

07.10.2015 ¹ 01005-000190434-014, ñïðàâà 

¹ À-11620).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Á²ÐÆÀ-ÑÅÐÂ²Ñ», çà óìîâè âèêî-

íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 5 ðî-

ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2626 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:66:052:0062, âèòÿã

ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000202352015) äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâî-îô³ñíî¿ áó-

ä³âë³ íà âóë. Ðàéäóæí³é, 8 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

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

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç

ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð êó-

ï³âë³-ïðîäàæó íåæèëî¿ áóä³âë³ â³ä 25.06.2004

¹ 10-3135).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Á²ÐÆÀ-ÑÅÐÂ²Ñ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-

òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä

20.12.2004 ¹ 19-12864, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 02.06.2015

¹ 19-26-0.3-8212/2-15.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3.6. 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.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу приватному акціонерному товариству 
«СІЛЬПО РІТЕЙЛ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування магазину на Харківському шосе, 168 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 432/1436 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 роз�
межування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 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)

ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Ñ²ËÜÏÎ

Ð²ÒÅÉË» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìà-

ãàçèíó íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 168 ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåì-

ë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

À-19968, çàÿâà ÄÖ ¹ 01038-000171397-014 â³ä

24.03.2015).

2. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

ðèñòâó «Ñ²ËÜÏÎ Ð²ÒÅÉË», çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 25 ðîê³â çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,7436 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:90:164:0002, âèòÿã ç Äåð-

æàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000039972013) äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà Õàðê³âñüêîìó

øîñå, 168 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
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ìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ³ç ïåðåõîäîì ïðàâà

âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó

íåæèòëîâèõ áóä³âåëü â³ä 08.12.2011 ¹ 11700,

¹ 11706).

3. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Ñ²ËÜ-

ÏÎ Ð²ÒÅÉË»

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. 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.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 16.08.2000 ¹ 90-6-00009,

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÇÀÒ

«ÍÎÂÀ Ë²Í²ß» äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿

ìàãàçèíó áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â íà Õàðê³âñüêî-

ìó øîñå, 168 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç

ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì

«Ñ²ËÜÏÎ Ð²ÒÅÉË» (ëèñò-çãîäà ïðèâàòíîãî àê-

ö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «ÍÎÂÀ Ë²Í²ß» â³ä

08.12.2011 ¹ 11712).

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Балясній Тетяні Михайлівні 
земельної ділянки для експлуатації і обслуговування 

нежитлового (адміністративного) будинку у Військовому 
проїзді, 1 (літера «З») у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 447/1451 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áàëÿñ-

í³é Òåòÿí³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãî-

âóâàííÿ íåæèòëîâîãî (àäì³í³ñòðàòèâíîãî) áó-

Про передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПАСІФІК ІНВЕСТ ГРУП» 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування 
лабораторно�виробничого корпусу 

на вул. Полковника Шутова, 9�а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 435/1439 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України

«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що�
до розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕ�
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАСІФІК ІНВЕСТ ГРУП» від 07.09.2016 № 0113�000220645�014, врахову�
ючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державно�
го земельного кадастру про земельну ділянку від 12.07.2016 № НВ�8000322062016), право комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (ві�
домості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.07.2016 № 15678629), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÀÑ²Ô²Ê ²ÍÂÅÑÒ ÃÐÓÏ»,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, 

â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

ïëîùåþ 0,3422 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:69:051:0039, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

¹ ÍÂ-8000322062016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ëàáîðàòîðíî-âèðîáíè÷îãî êîð-

ïóñó íà âóë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9-à ó Ñîëî-

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

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³

íà ìàéíî (â³äîìîñò³ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå-

÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 03.03.2016

¹ 13556994) (çàÿâà ÄÖ ¹ 0113-000220645-

014 â³ä 07.09.2016, ñïðàâà À-22724).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÀÑ²Ô²Ê ²ÍÂÅÑÒ ÃÐÓÏ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3. Ââàæàòè ïðèïèíåíèì äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.04.2008 ¹ 72-6-00510

ïëîùåþ 0,3422 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:69:051:0039), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÐÌ-²ÍÂÅÑÒ» äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ëàáîðàòîðíî-âè-

ðîáíè÷îãî êîðïóñó íà âóë. Ïîëêîâíèêà Øóòî-

âà, 9-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ìî-

ìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÀÑ²Ô²Ê ²ÍÂÅÑÒ

ÃÐÓÏ».

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 передачу земельних ділянок обслуговуючому 
кооперативу «ГБК ВЕРКОН�АВТО» для експлуатації 

та обслуговування гаражів на вул. Кулібіна, 11�б 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 444/1448 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк�
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 15.2 рішення
Київської міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві», враховуючи те, що земельні ділянки зареєстровані в
Державному земельному кадастрі (витяги з Державного земельного кадастру від 05.10.2015 № НВ�8000217532015,
№ НВ�8000217572015) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на які зареєстро�
вані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (витяги з Державного реєстру речових прав від
27.10.2015 № 46355907, № 46357230 (запис про право власності від 16.10.2015 № 11766598, № 11766842), Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòè-

âó «ÃÁÊ ÂÅÐÊÎÍ-ÀÂÒÎ», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 3 ðî-

êè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,1432 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:084:0022,

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó

ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000217572015)

òà ïëîùåþ 0,0491 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:084:0048, âèòÿã ç Äåðæàâ-

íîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000217532015) äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â íà âóë. Êó-

ë³á³íà, 11-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèåâà

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòè-

êè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà À-

22010, çàÿâà ÄÖ â³ä 18.03.2016 ¹ 01014-

000204860-014).

2. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó «ÃÁÊ ÂÅÐ-

ÊÎÍ-ÀÂÒÎ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

2.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

2.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

2.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

äèíêó ó Â³éñüêîâîìó ïðî¿çä³, 1 (ë³òåðà «Ç») ó Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà

ÄÖ â³ä 05.09.2016 ¹ 01020-000220380-014,

ñïðàâà Ä-7586).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áàëÿñí³é Òåòÿí³ Ìè-

õàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,3444 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:087:0018, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

¹ ÍÂ-8000343972016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî (àäì³í³ñòðàòèâíîãî) áó-

äèíêó ó Â³éñüêîâîìó ïðî¿çä³, 1 (ë³òåðà «Ç») ó Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàé-

íî (ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå

ìàéíî â³ä 22.04.2014 ¹¹ 20805701, 20804942).

3. Ãðîìàäÿíö³ Áàëÿñí³é Òåòÿí³ Ìèõàéë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 15.07.2016 ¹ 645/41-16, Äåïàðòàìåí-

òó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07.07.2016

¹ 7327/0/12/19-16 òà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

29.04.2016 ¹ 060-3158.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ³ óêëàäåííÿ ç Äå-

ïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю Торговий Дім «ДНІПРО» 

для експлуатації та обслуговування 
торговельного майданчика на бульв. Кольцова, 12 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 440/1444 від 15 листопада 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ Òîðãîâèé Ä³ì «ÄÍ²Ï-

ÐÎ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãî-

âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà íà áóëüâ. Êîëüöîâà, 12 ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ä-4377, çàÿâà ÄÖ ¹ 01006-000174599-

014 â³ä 05.04.2015).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ Òîðãîâèé Ä³ì «ÄÍ²ÏÐÎ», çà óìîâè

âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà

5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5027 ãà â

ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:221:0032, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

¹ ÍÂ-8000144492014) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ìàéäàí÷èêà íà

áóëüâ. Êîëüöîâà, 12 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íà-

áóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ð³øåííÿ Ñâÿ-

òîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä

04.06.2010 òà â³ä 18.08.2011).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ Òîðãîâèé Ä³ì «ÄÍ²ÏÐÎ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.03.2011

¹ 2857/0/18/19-11 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæ-

çåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 19.02.2013 ¹ 245.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é

âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî

âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянці Косевич Тетяні Сергіївні 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Бакинській, 15 у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 838/838 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîñåâè÷ Òåòÿí³ Ñåð-

ã³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0509 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:254:0012) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Áàêèíñüê³é, 15 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9027).

2. Ãðîìàäÿíö³ Êîñåâè÷ Òåòÿí³ Ñåðã³¿âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ ôîðìó-

âàííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» 

земельної ділянки для будівництва 
громадсько�торговельного центру на просп. Московському, 24�а

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 758/758 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», стат�
ті 31 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÂÅÑÒÁÓÄ

ÃÀÐÀÍÒ» äëÿ áóä³âíèöòâà ãðîìàäñüêî-òîðãî-

âåëüíîãî öåíòðó íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 24-à

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ä-6972, çàÿâà ÄÖ ¹ 01006-000158654-

014 â³ä 28.11.2014).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÂÅÑÒÁÓÄ ÃÀÐÀÍÒ», çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâ-

ãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,4635 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:192:0073) äëÿ áóä³âíèöòâà ãðî-

ìàäñüêî-òîðãîâåëüíîãî öåíòðó íà ïðîñï. Ìîñ-

êîâñüêîìó, 24-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõî-

äîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâîðè êóï³â-

ë³-ïðîäàæó íåæèòëîâèõ áóä³âåëü â³ä 12.12.2013

¹ 6156, ¹ 6159, ¹ 6162, ¹ 6165).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÂÅÑÒÁÓÄ ÃÀÐÀÍÒ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

26.02.2014 ¹ 1745/0/12/19-14, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 20.11.2014

¹ 19-26-0.3-6385/2-14.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.02.2007

¹ 127/788 «Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Âèðîáíè÷î-ñåðâ³ñíå

ï³äïðèºìñòâî «ÃÀÇÏÐÎÌÑÅÐÂ²Ñ» çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ àâòîìîá³ëüíî¿ ãàçîâî¿ ñòàíö³¿ ñêðàï-

ëåíîãî ãàçó ³ ïóíêòó ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàí-

íÿ àâòîìîá³ë³â íà ïðîñïåêò³ Ìîñêîâñüêîìó, 

24-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

5. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 29.10.2007 ¹ 78-6-00474

ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÂÅÑÒ-

ÁÓÄ ÃÀÐÀÍÒ» (ëèñò-çâåðíåííÿ òîâàðèñòâà ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àðãî» â³ä 09.01.2014

¹ 1401-1).

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«КАПІТАЛ�СХІД» земельної ділянки для будівництва, 

обслуговування та експлуатації об’єктів житлового 
та громадського призначення з паркінгом 

на вул. Червоноармійській, 137, 139 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 617/617 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÊÀÏ²ÒÀË-ÑÕ²Ä», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåí-

äó íà 20 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 6,1353

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:065:0004)

äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ ç ïàðê³íãîì íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é,

137, 139 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà

âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó

íåæèòëîâèõ áóä³âåëü â³ä 11.09.2013 ¹ 2353,

¹ 2334, ¹ 2333, â³ä 12.09.2013 ¹ 2357, ¹ 2359,

¹ 2361, ¹ 2363, ¹ 2365, ¹ 2372, ¹ 2374,

¹ 2376, ¹ 2378, â³ä 13.09.2013 ¹ 2382, ¹ 2384,

â³ä 10.10.2013 ¹ 2636) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà

ÄÖ â³ä 10.09.2014 ¹ 01005-000146950-014,

ñïðàâà À-21263).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÊÀÏ²ÒÀË-ÑÕ²Ä»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

ðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.5. Äåïàðòàìåíòó àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäó-

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

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

ïðè íàäàíí³ ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ ³ îáìåæåíü äî-

òðèìóâàòèñÿ âèìîã äåðæàâíî-áóä³âåëüíèõ íîðì

ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áóä³âíèöòâà äèòÿ÷èõ ñàäî÷-

ê³â òà/àáî øêîëè ç ðîçðàõóíêó äî ê³ëüêîñò³ çáó-

äîâàíèõ æèòëîâèõ ïëîù.

3. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.07.2005 ¹ 82-6-00308

(çãîäà íà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 25.10.2013 ¹ 2813) ç ìîìåí-

òó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÀÏ²ÒÀË-ÑÕ²Ä».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТАЛОН�2009» земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування 
торговельно�офісного центру з паркінгом 

на вул. Маршала Тимошенка, 13/1 (в літері А) 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 759/759 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
статті 32 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÒÀËÎÍ-2009», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãî-

ñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,2682 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:046:0079) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó

ç ïàðê³íãîì íà âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 13/1

(â ë³òåð³ À) â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç

çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðà-

âà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà (ñâ³äîö-

òâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä

16.08.2013) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-20866,

çàÿâà ÄÖ ¹ 01104-000114967-014 â³ä 17.12.2013).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÒÀËÎÍ-2009»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ïîäàòè 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.

2.3 Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øó-

âàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

3. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 25.10.2002 ¹ 78-6-00066

òà äîãîâ³ð ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 10.12.2008 ¹ 78-6-

00578 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ÒÎÂÀ-

ÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²Ñ-

ÒÞ «ÅÒÀËÎÍ-2009» (çàÿâà ïóáë³÷íîãî àêö³îíåð-

íîãî òîâàðèñòâà «ÒÐÅÑÒ «Ï²ÂÄÅÍÇÀÕ²ÄÒÐÀÍÑ-

ÁÓÄ» â³ä 06.09.2013 ¹ 6263).

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання комунальному підприємству 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київське інвестиційне агентство» земельної 
ділянки для будівництва житлового будинку 

з об’єктами соціально�культурного призначення 
та підземним паркінгом (для потерпілих від діяльності 

групи інвестиційно�будівельних компаній «Еліта центр») 
у пров. Платонівському у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 765/765 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відве�

дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó

ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî»

äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá’ºêòà-

ìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³ä-

çåìíèì ïàðê³íãîì (äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëü-

íîñò³ ãðóïè ³íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíèõ êîìïà-

í³é «Åë³òà öåíòð») ó ïðîâ. Ïëàòîí³âñüêîìó ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01006-000160024-014 â³ä

08.12.2014, ñïðàâà Ä-4676).

2. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³í-

âåñòèö³éíå àãåíòñòâî», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2560 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:72:121:0036) äëÿ áóä³âíèö-

òâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-

êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³í-

ãîì (äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè ³íâåñ-

òèö³éíî-áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é «Åë³òà öåíòð») ó

ïðîâ. Ïëàòîí³âñüêîìó ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

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

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòè-

ö³éíå àãåíòñòâî»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ñî-

ëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24.11.2014 ¹ 108-15319/01,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-

òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä

02.08.2010 ¹ 19-9315, â³äêðèòîãî àêö³îíåðíî-

ãî òîâàðèñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðî-

òèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò» â³ä 25.10.2010 ¹ 8/1-

733, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà

ó ì. Êèºâ³ â³ä 01.12.2014 ¹ 19-26-0.3-6667/2-

14, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòè-

ö³éíå àãåíòñòâî» â³ä 29.10.2014 ¹ 301/961.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання комунальному підприємству 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київське інвестиційне агентство» земельної 
ділянки для громадської та житлової забудови 

(для потерпілих від діяльності групи 
інвестиційно�будівельних компаній «Еліта центр») 

на вул. Здолбунівській (перетин з вул. Тепловозною) 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 767/767 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відве�

дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» äëÿ

ãðîìàäñüêî¿ òà æèòëîâî¿ çàáóäîâè (äëÿ ïîòåð-

ï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè ³íâåñòèö³éíî-áóä³-

âåëüíèõ êîìïàí³é «Åë³òà öåíòð») íà âóë. Çäîëáó-

í³âñüê³é (ïåðåòèí çàâóë. Òåïëîâîçíîþ) ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà

ÄÖ ¹ 01006-000161887-014 â³ä 18.12.2014,

ñïðàâà ¹ Ä-4267).

2. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñ-

òèö³éíå àãåíòñòâî», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó

3 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,8776

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:146:0146)

â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ ãðîìàäñüêî¿ òà æèò-

ëîâî¿ çàáóäîâè (äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³

ãðóïè ³íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é «Åë³òà

öåíòð») íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é (ïåðåòèí ç âóë.

Òåïëîâîçíîþ) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç

çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòè-

ö³éíå àãåíòñòâî»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

06.11.2013 ¹ 19507/0/12/19-13, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

12.12.2014 ¹ 19-26-0.3-7146/2-14.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Ярошенку 
Вячеславу Васильовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Толстого, 1�т у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 800/800 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßðî-

øåíêó Âÿ÷åñëàâó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Òîëñòîãî, 

1-ò ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà ¹ À-13329).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ßðîøåíêó Âÿ÷å-

ñëàâó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó

3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0451 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:62:143:0057) äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Òîëñòîãî, 

1-ò ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó ßðîøåíêó Âÿ÷åñëàâó Âàñè-

ëüîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 17.04.2008

¹ 19-4593, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåì-

àãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 04.09.2013 ¹ 3206.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ
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³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷å-

íèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Фастовцю 
Олексію Михайловичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 6�в 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 797/797 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ôàñ-

òîâöþ Îëåêñ³þ Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîíòî-

âà, 6-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà ¹ À-9219).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ôàñòîâöþ Îëåêñ³þ

Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0877 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:237:0192) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 

6-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ôàñòîâöþ Îëåêñ³þ Ìèõàé-

ëîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 23.10.2006

¹ 19-8882, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 31.07.2012 ¹ 05-08/4560, óïðàâë³í-

íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-

äîâèùà â³ä 18.02.2006 ¹ 071/04-4-19/621, äî-

÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî

ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» â³ä 16.08.2006 ¹ 443, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 14.02.2011

¹ 05-7109, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìà-

ãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 05.06.2012 ¹ 350.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Скидан Валентині Василівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Леніна, 106�а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 803/803 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñêèäàí

Âàëåíòèí³ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåí³íà, 106-à ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ À-2697).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñêèäàí Âàëåíòèí³

Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0705 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:101:0048) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåí³íà, 106-à ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñêèäàí Âàëåíòèí³ Âàñèë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 01.12.2003

¹ 19-3453, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä

27.12.2010 ¹ 05-08/790, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 06.08.2013

¹ 2801.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу приватному акціонерному товариству 
«НАБЕРЕЖНА�ІНВЕСТ» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування офісної будівлі, 
складських будівель і споруд 

на вул. Набережно�Хрещатицькій, 14 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 761/761 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із зем�

леустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

ðèñòâó «ÍÀÁÅÐÅÆÍÀ-²ÍÂÅÑÒ», çà óìîâè âèêî-

íàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðî-

êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0659 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:85:316:0021), äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî¿ áóä³â-

ë³, ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íàáå-

ðåæíî-Õðåùàòèöüê³é, 14 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-

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

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç

ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé êîì-

ïëåêñ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàé-

íà â³ä 14.09.2007 ¹ 2278, àêò ïðèéîìó-ïåðå-

äà÷³ â³ä 12.10.2007) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-

20875, çàÿâà ÄÖ â³ä 01.11.2013 ¹ 01104-

000108807-014).

2. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÍÀ-

ÁÅÐÅÆÍÀ-²ÍÂÅÑÒ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.5. 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.

2.6. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é

âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî

âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

3. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 17.08.2004 ¹ 85-6-00140

ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíî-

ìó òîâàðèñòâó «ÍÀÁÅÐÅÆÍÀ-²ÍÂÅÑÒ» (ëèñò-

çãîäà ÏÀÒ «Òîðãð³÷òðàíñ» â³ä 02.10.2013 ¹ 1799).

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянці 
Ломаці Тетяні Миколаївні 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Правобережній, 16�а 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 824/824 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ëîìàö³ Òåòÿí³ Ìè-

êîëà¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0695 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:131:0016) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-

ëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Ïðàâîáåðåæí³é, 16-à ó Ïå÷åðñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåì-

ë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà

Ï-7580).

2. Ãðîìàäÿíö³ Ëîìàö³ Òåòÿí³ Ìèêîëà¿âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâà-

òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про передачу громадянці Макаревич Ганні Михайлівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 10"б 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 427/427 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що"
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìàêà-

ðåâè÷ Ãàíí³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 10-á ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ À-19057).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàêàðåâè÷ Ãàíí³ Ìè-

õàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0887 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:282:0145) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåâàäí³é, 10-á

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàêàðåâè÷ Ãàíí³ Ìèõàéë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 18.11.2011

¹ 13483/0/18/19-11, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ

îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-

âèùà â ì. Êèºâà â³ä 29.03.2012 ¹ 05-08/1723,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó 

ì. Êèºâ³ â³ä 24.04.2013 ¹ 191, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 23.04.2012 ¹ 05-

8383.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâ-

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

òîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà âè-

êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.8. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü â³ä 16.12.2011 ¹ 1708) òà ³íø³

ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿ-

ìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «АСТЕЛІТ» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративно"виробничих будівель 

на вул. Солом’янській, 11 (літера А) 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 458/458 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи клопотання товариства з об"

меженою відповідальністю «АСТЕЛІТ» від 11.06.2013 № КОП"0032, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.08.2008 ¹ 72-6-00530

ïëîùåþ 0,1278 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:185:0004), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÑÒÅË²Ò» íà ï³äñòàâ³

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.11.2007

¹ 1295/4128 «Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àñòåë³ò» çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àä-

ì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü íà âóë. Ñî-

ëîì’ÿíñüê³é, 11 (ë³òåðà À) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà» (ñïðàâà À-20771).

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

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

ëÿíêè â³ä 14.08.2008 ¹ 72-6-00530, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÀÑÒÅË²Ò» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà-

÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿

óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.08.2008 ¹ 72-6-00530.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу обслуговуючому кооперативу «Радуга"11» 
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 

житлового будинку та прибудинкової території 
на вул. Митрополита Василя Липківського (вул. Урицького), 11 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 418/418 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 41, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від"
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îáñëóãîâóþ÷îìó êî-

îïåðàòèâó «Ðàäóãà-11» äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà

åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî áóäèíêó òà ïðèáóäèí-

êîâî¿ òåðèòîð³¿ íà âóë. Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ

Ëèïê³âñüêîãî (âóë. Óðèöüêîãî), 11 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ä-2857, çàÿâà ÄÖ ¹ 01109-000110514-014

â³ä 14.11.2013).

2. Ïåðåäàòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó

«Ðàäóãà-11», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,7241 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:143:0015) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî áóäèíêó òà ïðèáó-

äèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ íà âóë. Ìèòðîïîëèòà Âàñè-

ëÿ Ëèïê³âñüêîãî (âóë. Óðèöüêîãî), 11 ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà.

3. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó «Ðàäóãà-11»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 24.03.2010 ¹ 19-3792, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä

10.04.2012 ¹ 2132, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ

îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-

âèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 15.12.2011 ¹ 05-08/8698, â³ä-

êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Êè¿âãàç» â³ä

20.08.2010 ¹ 2532/39, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 14.08.2013

¹ 2885.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання Фонду державного майна України 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування відкритої гостьової автостоянки Фонду 
державного майна України на вул. Щорса, 39

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 415/415 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від"
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ôîíäó äåðæàâíîãî

ìàéíà Óêðà¿íè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ â³äêðèòî¿ ãîñòüîâî¿ àâòîñòîÿíêè Ôîíäó

äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè íà âóë. Ùîðñà, 39 ó

Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-

êó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åí-

íÿ, çàÿâà ÄÖ â³ä 29.07.2014 ¹ 030-000142684-

014, ñïðàâà Ä-5150).

2. Íàäàòè Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,1320 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:0078:0084) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ â³äêðèòî¿ ãîñòüîâî¿ àâòîñòîÿí-

êè Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè íà 

âóë. Ùîðñà, 39 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-

íî¿ ñïàäùèíè â³ä 03.06.2011 ¹ 22-1253/35, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 12.12.2013 ¹ 5300, Äåðæàâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 09.06.2004 ¹ 05-08/1964.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó

ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Рішення Київської міської ради № 397/397 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе"

мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:221:0019) ïëîùåþ

0,2233 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà îô³ñíîãî öåíòðó íà

âóë. Ë³í³éí³é, 17 (ë³ò. Å) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÅÔ ÀÉ ÅÌ ÎÔ²Ñ

ÖÅÍÒÐ-2» (ñïðàâà ¹ ª-1224).

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 передачу земельних ділянок 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЕНРАН"АВТО» для експлуатації майнового комплексу 
з обслуговування автотранспорту з під’їзними шляхами 
на вул. Стеценка, 21 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 404/404 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÍÐÀÍ-ÀÂ-

ÒÎ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ç

îáñëóãîâóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó ç ï³ä’¿çíèìè

øëÿõàìè íà âóë. Ñòåöåíêà, 21 ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ä-6865, çàÿâà ÄÖ ¹ 01006-000108531-014 â³ä

30.10.2013).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÍÐÀÍ-ÀÂÒÎ», çà óìîâè

âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, çåìåëüí³ ä³-

ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,7245 ãà íà âóë. Ñòå-

öåíêà, 21 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç

çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì

ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ, àêò

ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 28.05.2013), ç íèõ:

— ïëîùåþ 0,6463 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:384:0058) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ìàé-

íîâîãî êîìïëåêñó ç îáñëóãîâóâàííÿ àâòîòðàíñ-

ïîðòó ç ï³ä’¿çíèìè øëÿõàìè — â äîâãîñòðîêîâó

îðåíäó íà 15 ðîê³â;

— ïëîùåþ 0,0394 ãà òà ïëîùåþ 0,0388 ãà (êà-

äàñòðîâ³ íîìåðè 8000000000:75:384:0068,

8000000000:75:384:0069) — äëÿ åêñïëóàòàö³¿

ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ç îáñëóãîâóâàííÿ àâòî-

òðàíñïîðòó ç ï³ä’¿çíèìè øëÿõàìè (äëÿ áóä³â-

íèöòâà îá’ºêò³â òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè) —

â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â, â ìåæàõ

÷åðâîíèõ ë³í³é.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÍÐÀÍ-ÀÂÒÎ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

28.10.2013 ¹ 18948/0/12/19-13,

¹ 18951/0/12/09-13 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 25.10.2013

¹ 4215.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.6. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é

âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî

âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè

ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«БОНАП» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування

торговельного комплексу з офісними приміщеннями 
на вул. Радунській, 40 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 410/410 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÁÎÍÀÏ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà

10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,9725 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:092:0037)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëü-

íîãî êîìïëåêñó ç îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà

âóë. Ðàäóíñüê³é, 40 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç

ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð

êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 02.07.2013 ¹ 1010) (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà À-20876, çàÿâà ÄÖ â³ä 17.12.2013

¹ 01104-000114969-014).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÁÎÍÀÏ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 09.08.2012 ¹ 62-6-00602 çà çãîäîþ ñòî-

ð³í (ëèñò-çãîäà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíî â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÁÓÄÈÙÀÍÑÜÊÈÉ»

â³ä 31.07.2013 ¹ 1385) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÎÍÀÏ».

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

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.07.2012

¹ 810/8147 «Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÁÓÄÈ-

ÙÀÍÑÜÊÈÉ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ çàâåðøåí-

íÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó ç îô³ñ-

íèìè ïðèì³ùåííÿìè íà ä³ëÿíö³ ¹ 28 ó 23-ìó

ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Òðîºùèíà ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Федякову Олександру Юрійовичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 24 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 436/436 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ôåäÿêîâó Îëåê-

ñàíäðó Þð³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0594 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:82:413:0026) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Ïàíîðàìí³é, 24 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ï-8797).

2. Ãðîìàäÿíèíó Ôåäÿêîâó Îëåêñàíäðó Þð³-

éîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРОСІТІ"ІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративних будівель і споруд з комплексом автопослуг 
на просп. Московському, 32 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 416/416 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÄÍ²ÏÐÎÑ²Ò²-

²ÍÂÅÑÒ» òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÈÑÒÅÌÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯ ÓÊÐÀ-

¯ÍÈ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä ç êîìïëåêñîì àâòîïîñëóã íà ïðîñï. Ìîñ-

êîâñüêîìó, 32 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ä-6937, çàÿâà ÄÖ ¹ 01103-

000147522- 014 â³ä 15.09.2014).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÄÍ²ÏÐÎÑ²Ò²-²ÍÂÅÑÒ» òà

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÑÈÑÒÅÌÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ», çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ñï³ëü-

íó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,7648 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:167:0002) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä ç êîìïëåêñîì àâòîïîñëóã íà ïðîñï. Ìîñ-

êîâñüêîìó, 32 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì

ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêî-

ãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 24.10.2013, äîãîâ³ð êó-

ï³âë³-ïðîäàæó â³ä 09.12.2013 ¹ 4307).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÄÍ²ÏÐÎÑ²Ò²-²ÍÂÅÑÒ» òà ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÑÈÑÒÅÌÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷³â 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. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

16.07.2014 ¹ 7118/0/12/19-14, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 07.08.2014

¹ 19-26-0.3-4199/2-14.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðè-

çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé

141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про приватизацію земельної ділянки громадянці Тищенко Аллі
Віталіївні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Радянському, 33/8 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 440/440 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен"

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Òèùåíêî Àëë³ Â³òà-

ë³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0775 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000:79:253:0092) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

ó ïðîâ. Ðàäÿíñüêîìó, 33/8 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8974).

2. Ãðîìàäÿíö³ Òèùåíêî Àëë³ Â³òàë³¿âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянину Воропаю Федору Андрійовичу
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд

на вул. Шевченка, 7"а у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 450/450 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âîðîïàþ Ôåäîðó Àí-

äð³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000:72:525:0023) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Øåâ÷åíêà, 7-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8789).

2. Ãðîìàäÿíèíó Âîðîïàþ Ôåäîðó Àíäð³éî-

âè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ЮРОМАШ» земельної ділянки

для експлуатації та обслуговування нежитлових, 
адміністративних та виробничих будівель на вул. Будіндустрії, 7

(літ. У, У’)  у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 401/401 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ Ç ²ÍÎÇÅÌÍÈ-

ÌÈ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ßÌÈ «ÞÐÎÌÀØ» äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâèõ, àäì³í³ñ-

òðàòèâíèõ òà âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü íà âóë. Áóä-

³íäóñòð³¿, 7 (ë³ò. Ó, Ó’) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ïðîìèñëîâî-

ñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè

òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ ¹ 01109-

000144472-014 â³ä 15.08.2014, ñïðàâà Ä-6585).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ Ç ²ÍÎÇÅÌÍÈÌÈ ²ÍÂÅÑ-

ÒÈÖ²ßÌÈ «ÞÐÎÌÀØ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà

10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,6158 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:115:0151)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëî-

âèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü íà

âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7 (ë³ò. Ó, Ó’) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿç-

êó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå

ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåæèòëîâèõ áó-

ä³âåëü â³ä 21.05.2008 ¹ 5768).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ Ç ²ÍÎÇÅÌÍÈÌÈ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ßÌÈ

«ÞÐÎÌÀØ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. 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.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

10.04.2014 ¹ 3626/0/12-1/19-14 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

14.04.2014 ¹ 19-26-0.31-1834/2-14.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâà-

òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðè-

çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé

141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ВОДТЕХМОНТАЖ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлових будівель та очисних споруд 
на вул. Луговій, 9 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 406/406 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²Ä-

ÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÂÎÄÒÅÕÌÎÍÒÀÆ» äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü òà

î÷èñíèõ ñïîðóä íà âóë. Ëóãîâ³é, 9 â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòè-

êè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà Ä-

6929, çàÿâà ÄÖ ¹ 030-000140070-014 â³ä

03.07.2014).

2. Ïåðåäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ

«ÂÎÄÒÅÕÌÎÍÒÀÆ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà

10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2341 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:78:082:0072)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëî-

âèõ áóä³âåëü òà î÷èñíèõ ñïîðóä íà âóë. Ëóãîâ³é,

9 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíî-

ñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìî-

ãî ìàéíà â³ä 28.11.2013 ¹ 2725).

3. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÂÎÄÒÅÕ-

ÌÎÍÒÀÆ»:

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. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

08.04.2014 ¹ 3435/0/12/19-14, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 11.06.2014

¹ 19-26-0.3-2911/2-14.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðè-

çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé

141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення публічному акціонерному товариству 
«ОБОЛОНЬ» договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування під’їзних колій 
на вул. Богатирській, 3 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 464/464 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання публічного ак"

ціонерного товариства «ОБОЛОНЬ» від 12.11.2013 № КОП"0110, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.12.2012 ¹ 78-6-00717 ïëî-

ùåþ 1,0283 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:045:0018), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì

òîâàðèñòâîì «ÎÁÎËÎÍÜ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ï³ä’¿çíèõ êîë³é íà âóë. Áîãàòèð-

ñüê³é, 3 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³ä-

ñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.07.2012

¹ 813/8150 «Ïðî ïåðåäà÷ó çàêðèòîìó àêö³î-

íåðíîìó òîâàðèñòâó «Îáîëîíü» çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ï³ä’¿ç-

íèõ êîë³é íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 3 â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» (ñïðàâà ¹ À-20952).

2. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÎÁÎ-

ËÎÍÜ»:

2.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17.01.2014

¹ 05704-521.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîäàò-

êîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.12.2012 ¹ 78-6-00717.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
21 ãðóäíÿ 2016 ð.
¹139(4909)

10

Про поновлення приватному акціонерному товариству 
«ІНСТИТУТ ПАПЕРУ», Державному науково"виробничому 

підприємству «Державний інформаційний 
геологічний фонд України», Фонду державного майна України,

Державній комісії України по запасах корисних копалин, 
Державному геологічному підприємству 

«Державна комісія з експертизи геологічних проектів 
та кошторисів «Геолекспертиза» та Українському 

державному геологорозвідувальному інституту (УкрДГРІ) 
(державне підприємство) договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку на вул. Кутузова, 18/7 

у Печерському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 451/451 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», статті 134 Земельного кодексу України та
враховуючи клопотання приватного акціонерного товариства «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ», Державного науково"ви"
робничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України», Фонду державного май"
на України, Державної комісії України по запасах корисних копалин, Державного геологічного підприєм"
ства «Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза» та Українського
державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ) (державне підприємство) від 01.10.2013 № КОП"0085,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 05.11.2008 ¹ 82-6-00528

ïëîùåþ 0,4845 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:198:0003), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà çàêðèòèì àêö³îíåðíèì

òîâàðèñòâîì «²íñòèòóò ïàïåðó», Äåðæàâíèì íà-

óêîâî-âèðîáíè÷èì ï³äïðèºìñòâîì «Äåðæàâíèé

³íôîðìàö³éíèé ãåîëîã³÷íèé ôîíä Óêðà¿íè», Ôîí-

äîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, Äåðæàâíîþ êî-

ì³ñ³ºþ Óêðà¿íè ïî çàïàñàõ êîðèñíèõ êîïàëèí,

Äåðæàâíèì ãåîëîã³÷íèì ï³äïðèºìñòâîì «Äåð-

æàâíà êîì³ñ³ÿ ç åêñïåðòèçè ãåîëîã³÷íèõ ïðîåê-

ò³â òà êîøòîðèñ³â «Ãåîëåêñïåðòèçà» òà Óêðà¿íñüêèì

äåðæàâíèì ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèì ³íñòèòóòîì

(ÓêðÄÃÐ²) (äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî) äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áó-

äèíêó íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 22.02.2007 ¹ 215/876 «Ïðî ïåðåäà÷ó çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

ðèñòâó «²íñòèòóò ïàïåðó», äåðæàâíîìó íàóêî-

âî-âèðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâó «Äåðæàâíèé ³í-

ôîðìàö³éíèé ãåîëîã³÷íèé ôîíä Óêðà¿íè», Ôîí-

äó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, Äåðæàâí³é êîì³-

ñ³¿ Óêðà¿íè ïî çàïàñàõ êîðèñíèõ êîïàëèí, Äåð-

æàâíîìó ãåîëîã³÷íîìó ï³äïðèºìñòâó «Äåðæàâ-

íà êîì³ñ³ÿ ç åêñïåðòèçè ãåîëîã³÷íèõ ïðîåêò³â òà

êîøòîðèñ³â «Ãåîëåêñïåðòèçà» òà Óêðà¿íñüêîìó

äåðæàâíîìó ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíîìó ³íñòèòó-

òó (ÓêðÄÃÐ²) (äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-

íîãî áóäèíêó íà âóë. Êóòóçîâà, 18/7 ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» (ñïðàâà À-20878).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 05.11.2008 ¹ 82-6-00528, à ñà-

ìå: ñëîâà «çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «²í-

ñòèòóò ïàïåðó» çàì³íèòè ñëîâàìè «ïðèâàòíå àê-

ö³îíåðíå òîâàðèñòâî «²ÍÑÒÈÒÓÒ ÏÀÏÅÐÓ» ó â³ä-

ïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

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

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

ëÿíêè â³ä 05.11.2008 ¹ 82-6-00528, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «²Í-

ÑÒÈÒÓÒ ÏÀÏÅÐÓ», Äåðæàâíîìó íàóêîâî-âèðîá-

íè÷îìó ï³äïðèºìñòâó «Äåðæàâíèé ³íôîðìàö³é-

íèé ãåîëîã³÷íèé ôîíä Óêðà¿íè», Ôîíäó äåðæàâ-

íîãî ìàéíà Óêðà¿íè, Äåðæàâí³é êîì³ñ³¿ Óêðà¿íè

ïî çàïàñàõ êîðèñíèõ êîïàëèí, Äåðæàâíîìó ãåî-

ëîã³÷íîìó ï³äïðèºìñòâó «Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç

åêñïåðòèçè ãåîëîã³÷íèõ ïðîåêò³â òà êîøòîðèñ³â

«Ãåîëåêñïåðòèçà» òà Óêðà¿íñüêîìó äåðæàâíî-

ìó ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíîìó ³íñòèòóòó (ÓêðÄÃÐ²)

(äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî) ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íà-

äàòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåí-

òè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ

äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ

çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

05.11.2008 ¹ 82-6-00528.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу публічному акціонерному товариству тресту 
«Київміськбуд"1» імені М. П. Загороднього 

земельної ділянки для будівництва житлового будинку 
з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом 
на вул. Полупанова, 16 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 411/411 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 9, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³î-

íåðíîìó òîâàðèñòâó òðåñòó «Êè¿âì³ñüêáóä-1»

³ìåí³ Ì. Ï. Çàãîðîäíüîãî äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-

ëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè

òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ïîëóïàíîâà, 16

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ä-2662, çàÿâà ÄÖ ¹ 01016-000108736-

014 â³ä 31.10.2013).

2. Ïåðåäàòè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

ðèñòâó òðåñòó «Êè¿âì³ñüêáóä-1» ³ìåí³ Ì. Ï. Çà-

ãîðîäíüîãî, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðî-

ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2069 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:78:055:0001) äëÿ áó-

ä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè

ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà 

âóë. Ïîëóïàíîâà, 16 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó òðåñ-

òó «Êè¿âì³ñüêáóä-1» ³ìåí³ Ì. Ï. Çàãîðîäíüîãî:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

02.10.2013 ¹ 17546/0/12/19-13 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

25.10.2013 ¹ 4226.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî

êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ (â òîìó ÷èñë³ íà óìîâàõ

îðåíäè) â³ä 15.10.96 ¹ 78-5-00008 ç ìîìåíòó

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà

ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì òðåñòîì

«Êè¿âì³ñüêáóä-1» ³ìåí³ Ì. Ï. Çàãîðîäíüîãî.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðè-

çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé

141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

управлінню освіти Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації на вул. Олени Теліги, 15"а

у Шевченківському районі м. Києва 
для реконструкції середньої школи № 24, будівництва 

навчального корпусу, з подальшими експлуатацією 
та обслуговуванням

Рішення Київської міської ради № 476/476 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на вул.
Олени Теліги, 15"а у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе"
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що"
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Зако"
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

óïðàâë³ííþ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà âóë. Îëå-

íè Òåë³ãè, 15-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,80 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòó-

âàííÿ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 24,

áóä³âíèöòâà íàâ÷àëüíîãî êîðïóñó, ç ïîäàëüøè-

ìè åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21318).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

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 

державному територіально"галузевому об’єднанню 
«Південно"Західна залізниця» у Дарницькому районі 
м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель 

і споруд залізничного транспорту, захисних 
та укріплювальних зелених насаджень

Рішення Київської міської ради № 475/475 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельних ділянок державному територіально"галузевому об’єднанню «Південно"Західна залізниця» у Дар"
ницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунк"
тами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодав"
чих 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 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

äåðæàâíîìó òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâîìó îá’ºä-

íàííþ «Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ» ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çàãàëüíîþ îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 42,3228 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äåðæàâ-

íî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó, çàõèñíèõ òà óêð³ïëþ-

âàëüíèõ çåëåíèõ íàñàäæåíü çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21084).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòó-

âàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю «МАГАЗИН «ЄКТА»
на вул. Жилянській, 114 (літ. В) у Шевченківському районі 

м. Києва для обслуговування та експлуатації 
магазину"складу

Рішення Київської міської ради № 477/477 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «МАГАЗИН «ЄКТА» на вул. Жилянській, 114
(літ. В) у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного
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1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÀ-

ÃÀÇÈÍ «ªÊÒÀ» íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 114 (ë³ò. Â) ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,02 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ìàãàçèíó-ñêëàäó çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-19010, çàÿâà ÄÖ ¹ 540 â³ä 20.09.2011).

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» 

кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме"
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу театрально"видовищному 
закладу культури «Київський національний 

академічний театр оперети» земельної ділянки для благоустрою
прилеглої території на вул. Червоноармійській, 53/3 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 400/400 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 92, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що"
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òåàòðàëüíî-âèäî-

âèùíîìó çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé íàö³î-

íàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè» äëÿ áëà-

ãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ íà âóë. ×åðâîíî-

àðì³éñüê³é, 53/3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 28.11.2013

¹ 01104-000112555-014, ñïðàâà Ä-6389).

2. Ïåðåäàòè òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîìó çàêëà-

äó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷-

íèé òåàòð îïåðåòè», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó

3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5

ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1246 ãà (â ìå-

æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é) äëÿ áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿

òåðèòîð³¿ íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 53/3 ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîìó çàêëàäó êóëüòó-

ðè «Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð

îïåðåòè»:

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 ó ëèñòàõ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàí-

ö³¿ â³ä 18.05.2012 ¹ 2908, Äåðæàâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 28.08.2012 ¹ 05-08/4478,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè â³ä 21.05.2012 ¹ 3030, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæêîìçåìó ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 04.12.2012

¹ 291, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-

ñ³â â³ä 30.05.2012 ¹ 05-8547.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-

í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³ä-

íî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання театрально"видовищному 
закладу культури «Київський національний академічний театр

оперети» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будівлі театру на вул. Червоноармійській,

53/3 у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 399/399 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òåàòðàëüíî-âèäî-

âèùíîìó çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé íàö³î-

íàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè» äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ òåàòðó íà âóë.

×åðâîíîàðì³éñüê³é, 53/3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 28.11.2013

¹ 01104-000112559-014, ñïðàâà Ä-6390).

2. Íàäàòè òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîìó çàêëà-

äó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷-

íèé òåàòð îïåðåòè», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0129 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:79:226:0004) äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ òåàòðó íà âóë.

×åðâîíîàðì³éñüê³é, 53/3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

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

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç

ïåðåäà÷åþ áóä³âë³ òåàòðó â îïåðàòèâíå óïðàâ-

ë³ííÿ çàêëàäó (ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 25.03.2011 ¹ 421,

íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12.04.2011

¹ 82, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíà â³ä

22.04.2011).

3. Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîìó çàêëàäó êóëüòó-

ðè «Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð

îïåðåòè»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàí-

ö³¿ â³ä 18.05.2012 ¹ 2913, Äåðæàâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 29.05.2012 ¹ 05-08/3451,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè â³ä 21.05.2012 ¹ 3029, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 30.05.2012 ¹ 05-

8532, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæêîìçåìó ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ â³ä 04.12.2012 ¹ 293.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Осколок Наталії Анатоліївні для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Постовій, 32 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 445/445 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Îñêîëîê Íàòàë³¿ Àíà-

òîë³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0640 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:69:218:0027) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ïîñòîâ³é, 32 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8916).

2. Ãðîìàäÿíö³ Îñêîëîê Íàòàë³¿ Àíàòîë³¿âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам Медведєву
Михайлу Яковичу, Сацюк Валентині Степанівні, Кадькаленку
Костянтину Вікторовичу для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.

Кронштадтській, 20 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 447/447 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ìåäâåäºâó Ìèõàé-

ëó ßêîâè÷ó, Ñàöþê Âàëåíòèí³ Ñòåïàí³âí³ òà

Êàäüêàëåíêó Êîñòÿíòèíó Â³êòîðîâè÷ó ó ñï³ëü-

íó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0558 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000:63:461:0028) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êðîíøòàäò-

ñüê³é, 20 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çîêðåìà:

— ãðîìàäÿíèíó Ìåäâåäºâó Ìèõàéëó ßêîâè-

÷ó — 1/8 â³ä 0,0558 ãà;

— ãðîìàäÿíö³ Ñàöþê Âàëåíòèí³ Ñòåïàí³âí³ —

1/8 â³ä 0,0558 ãà;

— ãðîìàäÿíèíó Êàäüêàëåíêó Êîñòÿíòèíó Â³ê-

òîðîâè÷ó — 6/8 â³ä 0,0558 ãà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ï-9029).

2. Ãðîìàäÿíàì Ìåäâåäºâó Ìèõàéëó ßêîâè-

÷ó, Ñàöþê Âàëåíòèí³ Ñòåïàí³âí³ òà Êàäüêàëåí-

êó Êîñòÿíòèíó Â³êòîðîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåä-

áà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«НАУКОВО"ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОГРЕСИВНИХ 
НАУКОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ «ВЕКТОР» 

земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 
адміністративно"виробничих будівель на вул. Рилєєва, 10"а 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 407/407 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊ-

Ö²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎ-

ÑË²ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÏÐÎÃÐÅÑÈÂÍÈÕ ÍÀÓÊÎ-

ÂÈÕ ÒÀ ÒÅÕÍ²×ÍÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ «ÂÅÊÒÎÐ» äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâ-

íî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü íà âóë. Ðèëººâà, 10-à

ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-

êó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åí-

íÿ, ñïðàâà ¹ Ä-6927, çàÿâà ÄÖ ¹ 030-000137529-

014 â³ä 11.06.2014).

2. Ïåðåäàòè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈ-

ÒÓÒ ÏÐÎÃÐÅÑÈÂÍÈÕ ÍÀÓÊÎÂÈÕ ÒÀ ÒÅÕÍ²×ÍÈÕ

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ «ÂÅÊÒÎÐ», çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåí-

äó íà 25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1656 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:85:242:0006)

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðà-

òèâíî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü íà âóë. Ðèëººâà, 

10-à ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-

íîñò³ íà ìàéíî (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà ïðîìèñëî-

âî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 30.01.2003 ¹ 38, âèòÿã

ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä

10.12.2013 ¹ 14282993).

3. ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÓ «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÏÐÎ-

ÃÐÅÑÈÂÍÈÕ ÍÀÓÊÎÂÈÕ ÒÀ ÒÅÕÍ²×ÍÈÕ ÄÎÑË²-

ÄÆÅÍÜ «ÂÅÊÒÎÐ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

17.02.2014 ¹ 1457/0/12-1/19-14 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

27.05.2014 ¹ 19-26-0.3-2599/2-14.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðè-

çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé

141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ» договору
оренди земельної ділянки 

для будівництва житлових будинків
на вул. Бакинській, 37"в 

у Шевченківському районі м. Києва (зі змінами)
Рішення Київської міської ради № 461/461 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБ"
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ» від 09.09.2014 
№ КОП"0259, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 16.09.2004 ¹ 91-6-00332

(ç³ çì³íàìè) ïëîùåþ 0,3547 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:91:262:0099), óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ³ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç

ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÕÎËÄÈÍ-

ÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÈÑÒÅÌÍ² ²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯» äëÿ

áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â íà âóë. Áàêèí-

ñüê³é, 37-â ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

18.03.2004 ¹ 138/1348 «Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó çàêðèòî-

ãî òèïó «Òîïàç-Åëåêòðîí³êñ» äëÿ áóä³âíèöòâà

æèòëîâèõ áóäèíê³â íà âóë. Áàêèíñüê³é, 37-â ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òà â³ä

12.07.2014 ¹ 1120/1781 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í

äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.03.2004

¹ 138/1348 «Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó çàêðèòîãî òèïó «Òî-

ïàç-Åëåêòðîí³êñ» äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-

äèíê³â íà âóë. Áàêèíñüê³é, 37-â ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òà â³ä 18.03.2004

¹ 139/1349 «Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó çàêðèòîãî òèïó «Òî-

ïàç-Åëåêòðîí³êñ» äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî

áóäèíêó íà âóë. Äìèòð³âñüê³é, 106 ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» (ñïðàâà À-21222).

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

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

ëÿíêè â³ä 16.09.2004 ¹ 91-6-00332 (ç³ çì³íà-

ìè), ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî

íîðì çàêîíîäàâñòâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÕÎËÄÈÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÈÑ-

ÒÅÌÍ² ²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯»:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 16.09.2004 ¹ 91-6-00332 (ç³ çì³-

íàìè).

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08.10.2014

¹ 057041-10581.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину 
Акимову Андрію Володимировичу 

у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 1"а 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 428/428 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи наявність детального плану
території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської місь"
кої ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділян"
ки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó

Àêèìîâó Àíäð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³  ñïîðóä íà 

âóë. Âàòóò³íà, 1-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì³ñòà Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

À-10757).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Àêèìîâó Àíäð³þ

Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0846 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 800000000072:519:0029) äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³  ñïîðóä íà 

âóë. Âàòóò³íà, 1-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Àêèìîâó Àíäð³þ Âîëîäè-

ìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³

91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâà-

ìè ³ îáìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêó-

ìåíòàìè, ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³ä-

ãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè

â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî

çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-

òóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä

09.01.2007 ¹ 19-36, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 14.05.2013

¹ 1556.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó

ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè

«Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà

íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìî-

æå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷å-

íèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
громадянину Колосу Сергію Вікторовичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
на вул. Миколи Юнкерова, 84"а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 425/425 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що"

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Êîëîñó Ñåðã³þ Â³êòîðîâè÷ó äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.

Ìèêîëè Þíêåðîâà, 84-à â Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà

¹ À-16599).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîëîñó Ñåðã³þ

Â³êòîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:85:041:0051) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèêîëè

Þíêåðîâà, 84-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîëîñó Ñåðã³þ Â³êòîðîâè-

÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó

ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè

«Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà

íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõî-

äÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà

âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â

óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó âèñíîâ-

êàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-

õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà

â³ä 19.04.2010 ¹ 19-5028, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè

ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

â³ä 16.03.2011 ¹ 22-615/9, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 13.06.2012 

¹ 05-8629.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-

òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Çàê³í÷åííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 9.12.2016 ¹ 1260

Ïî÷àòîê ó íîìåð³ çà 20 ãðóäíÿ 2016 ð.

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

32. Забезпечення дотримання Правил благоустрою
міста Києва, затверджених рішенням Київської
міської ради від 25 грудня 2008 року
№1051/1051, та збереження зелених насаджень
під час проведення загальноміських
новорічних і різдвяних заходів, а також
відновлення порушеного благоустрою;
забезпечення дотримання вимог рішення
Київської міської ради рішення Київської
міської ради від 4 вересня 2014 року № 55/55
"Про заборону проведення заходів та видовищ
з використанням піротехнічних виробів на
території міста Києва"

грудень 2016 року % 
січень 2017 року

Комунальне підприємство
"Київська спадщина"
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
ПОГ "Ініціативи столичні",
ТОВ "Д.Ж.Е.М.",
ТОВ "Країна мрій",
ФОП Насінник Сергій
Валерійович, ТОВ "Спейс
Івент",
ТОВ "Укрінвест Капітал",
ФОП Савостіна Юлія
Юріївна, організатори
заходів, районні в місті
Києві державні адміністрації

33. Забезпечення чергування пожежних
автомобілів для запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій під час проведення
новорічних та різдвяних заходів згідно із
заявками організаторів заходів у відповідності
до Постанови Кабінету Міністрів України від
26.10.201 1 № 1102 "Деякі питання надання
платних послуг підрозділами Міністерства
надзвичайних ситуацій"

15.12.2016%
15.01.2017

Головне управління ДСНС
України у м. Києві (за
згодою)

34. Забезпечення дотримання та виконання вимог
пожежної і техногенної безпеки під час
підготовки та проведення новорічних та
різдвяних заходів

грудень 2016 року % 
січень 2017 року

Комунальне підприємство
"Київська спадщина"
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації).
ПОГ "Ініціативи столичні",
ТОВ "Д.Ж.Е.М.",
ТОВ "Країна мрій",
ФОП Насінник Сергій
Валерійович, ТОВ "Спейс
Івент",
ТОВ "Укрінвест Капітал",
ФОП Савостіна Юлія
Юріївна, організатори
заходів, районні в місті
Києві державні адміністрації

35. Забезпечення погодження з Головним
управлінням
ДСНС України у м. Києві схем розміщення
об'єктів торгівлі,
тимчасових конструкцій і обладнання
сценічних майданчиків

до 10.12.2016 Організатори заходів,
Головне управління ДСНС
України у м. Києві (за
згодою)

36. Забезпечення чергування бригад екстреної
(швидкої) медичної допомоги під час
проведення новорічних та різдвяних заходів за
заявками організаторів;

чергування мобільних лабораторій для
здійснення анонімного безкоштовного експрес%
тестування та консультації на наявність ВІЛ%
інфекції та гепатиту В/С під час проведення
культурно%мистецького проекту "Головна
ялинка країни. Новорічно%різдвяні святкування
у Києві"

17.12.2016%
15.01.2017

17, 18.12.2016 
24, 25.12.2016

Департамент охорони
здоров'я виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

37. Забезпечення:
охорони громадського порядку під час
проведення новорічних та різдвяних заходів
згідно з затвердженою Програмою;

цілодобової охорони Головної новорічної
ялинки на Софійській площі, сценічного
обладнання, освітлювальної апаратури на
Софійській, Михайлівській площах,
Володимирському проїзді;

цілодобової охорони сцени, звукового і
освітлювального обладнання, тимчасових
святкових конструкцій на вулиці Хрещатик,
Контрактовій площі, Поштовій площі,
Спортивній площі, Співочому полі у
Печерському ландшафтному парку, парку
культури та відпочинку "Гідропарк"

умов для вільного заїзду транспорту з
необхідним обладнанням для
монтажу/демонтажу новорічної ялинки, з
художніми колективами, сценічним і
торговельним обладнанням, підвозу продуктів
харчування на місця проведення новорічних та
різдвяних заходів та виїзду з них, а саме:
Софійську площу, Михайлівську площу,
Володимирський проїзд;
вулицю Хрещатик, Контрактову площу,
Спортивну площу, Поштову площу, Співоче
поле у Печерському ландшафтному парку, парк
ім. Т.Г. Шевченка, парк культури та відпочинку
"Гідропарк";

вільного пересування вулицями міста Києва до
Софійської, Михайлівської площ,
Володимирського проїзду спецтехніки для
здійснення монтажних і демонтажних робіт та
автотранспорту, що забезпечуватиме
перевезення Головної новорічної ялинки

17.12.2016 % 
19.01.2017

21.11.2016 % 
05.02.2017

17.12.2016 % 
19.01.2017

21.11.2016 %
05.02.2017
07.12.2016%
25.01.2017

21.11.2016% 
05.02.2017

Головне управління
Національної поліції у 
м. Києві (за згодою),
Управління патрульної
поліції в м. Києві
Департаменту патрульної
поліції Національної поліції
України (за згодою) 

38. Забезпечення часткового обмеження руху
транспортних засобів (крім міського наземного
пасажирського транспорту, який працює в
звичайному режимі) вздовж Володимирського
проїзду;
забезпечення заборони руху всіх видів
транспортних засобів вздовж
Володимирського проїзду від вулиці
Софійської до Михайлівської площі та вулиці
Володимирській на ділянці від пров. Максима
Рильського до Володимирського проїзду

05.12.2016%
23.01.2017
19.12.2016
з 16.00 до 20.00, з 20.00
31.12.2016 до 02.00
01.01.2017,
01.01.2017
з 14.00 до 20.00,
07.01.2017
з 1 1.00 до 14.00

Головне управління
Національної поліції у м.
Києві (за згодою),
Управління патрульної
поліції в м. Києві
Департаменту патрульної
поліції Національної поліції
України (за згодою)

39. Забезпечення:
паркування у місцях проведення новорічних та
різдвяних заходів транспортних засобів з
відповідним маркуванням для людей з 

17.12.2016%
19.01.2017

Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради  

особливими потребами; паркування у
місцях проведення новорічних та різдвяних
заходів транспортних засобів, що
перевозитимуть художні колективи,
сценічне і торговельне обладнання,
тимчасові святкові конструкції, продукти
харчування;

недопущення паркування транспортних
засобів та порушень правил зупинки,
стоянки в місцях проведення
загальноміських новорічних та різдвяних
заходів

21.11.2016%
05.01.2017

17.12.2016%
19.01.2017

(Київської міської
державної адміністрації),
Управління патрульної
поліції в м. Києві
Департаменту патрульної
поліції Національної поліції
України (за згодою)

40. Забезпечення в установленому порядку
внесення змін у роботу маршрутів
наземного пасажирського транспорту
загального користування, шлях слідування
якого проходить через місце проведення
культурно%мистецького проекту "Головна
ялинка країни. Новорічно%різдвяні
святкування у Києві";

забезпечення продовження роботи міського
пасажирського транспорту на три години в
новорічну та різдвяну ночі;

забезпечення цілодобової роботи
фунікулеру в новорічну ніч;

забезпечення безперебійної роботи
міського пасажирського транспорту після
завершення святкових заходів

19.12.2016
з 16.00 до 20.00, з 20.00
31.12.2016 до 02.00 01.01.2017,
01.01.2017
з 14.00 до 20.00,
07.01.2017
з 1 1.00 до 14.00

31.12.2016%
01.01.2017,
06.01.2017%
07.01.2017
31.12.2016%
01.01.2017

19.12.2016,
31.12.2016 %
01.01.2017,
07.01.2017,
19.01.2017

Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

41. Забезпечення інформування населення про
зміни, що стосуються організації
дорожнього руху та надання транспортних
послуг під час проведення новорічних та
різдвяних заходів

грудень 2016 року % 
січень 2017 року

Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
Департамент суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
Управління інформаційного
забезпечення та доступу до
публічної інформації
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

42. Забезпечення встановлення необхідної
кількості урн, контейнерів для збору
побутових відходів, туалетних модульних
кабін у місцях проведення новорічних та
різдвяних заходів, своєчасного вивезення
сміття та прибирання території

17.12.2016%
19.01.2017

Організатори заходів,
районні в місті Києві
державні адміністрації

43. Забезпечення постійного контролю за
своєчасним вивезенням вмісту контейнерів
та урн для збору побутових відходів,
належним утриманням туалетів у місцях
проведення масових святкових заходів

17.12.2016 % 19.01.2017 Районні в місті Києві
державні адміністрації,
організатори заходів,
Департамент житлово%
комунальної інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
організатори заходів

44. Здійснення державного нагляду за
додержанням законодавства України про
охорону праці при проведенні
загальноміських новорічних та різдвяних
заходів

19.12.2016,
31.12.2016%
01.01.2017,
07.01.2017,
19.01.2017

Державна інспекція
промислової безпеки та
охорони праці у соціально%
культурній сфері
Територіального управління
Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду по
Київській області та місту
Києву (за згодою)

Керівник апарату В.Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

19 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 252/1565

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії,
постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ»

Розпорядження № 1210 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово"комунальні послуги», постанов Кабінету Мі"
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово"комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно"правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван"
ня тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачан"
ня теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒÍÀ ÎÑÅËß», âñòàíîâ-

ëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1166,

çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 10 ãðóäíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 194/1305, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
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Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

19 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 257/1570

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого

2015 року № 171 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надаються лікувально"профілактичними 

комунальними закладами охорони здоров’я»
Розпорядження № 1211 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю"
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен"
ня переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1219,51

2 Централізоване опалення у разі відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної
площі на місяць
протягом періоду
надання послуги з
централізованого
опалення

22,99

3 Централізоване постачання гарячої води за відсутності
рушникосушильників:

населення 1 куб. м 61,99

4 Централізоване постачання гарячої води для потреб інших
споживачів (крім населення)

1 куб. м 81,53

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

19 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 256/1569

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

1.12.2015 ð. ¹ 1166

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 02.12.2016 ð. ¹ 1210)

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» як виконавець цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

19 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 252/1565

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

1.12.2015 ð. ¹ 1166

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 02.12.2016 ð. ¹ 1210)

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМФОРТНА ОСЕЛЯ»

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 1211,78

2 Інші споживачі (крім населення) 1411,30

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

19 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 253/1566

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

1.12.2015 ð. ¹ 1166

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 02.12.2016 ð. ¹ 1210)

Тарифи 
на виробництво теплової енергії 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМФОРТНА ОСЕЛЯ»

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 1179,82

2 Інші споживачі (крім населення) 1379,34

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

19 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 254/1567

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

1.12.2015 ð. ¹ 1166

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 02.12.2016 ð. ¹ 1210)

Тарифи 
на транспортування теплової енергії 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМФОРТНА ОСЕЛЯ»

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 9,95

2 Інші споживачі (крім населення) 9,95

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

19 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 255/1568

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

1.12.2015 ð. ¹ 1166

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 02.12.2016 ð. ¹ 1210)

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ»

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 22,01

2 Інші споживачі (крім населення) 22,01

Керівник апарату В. Бондаренко

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèö-

òâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-

ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒÍÀ

ÎÑÅËß», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

01 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1166, çàðåºñòðîâà-

íèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³í-

í³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 10 ãðóäíÿ 2015 ðîêó

çà ¹ 195/1306, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òðàíñïîðòó-

âàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-

ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒÍÀ

ÎÑÅËß», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

01 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1166, çàðåºñòðîâàíèõ

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñ-

òèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 10 ãðóäíÿ 2015 ðîêó çà

¹ 196/1307, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒÍÀ ÎÑÅËß», âñòà-

íîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 ãðóäíÿ 2015 ðîêó

¹ 1166, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³-

àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 10 ãðóä-

íÿ 2015 ðîêó çà ¹ 197/1308, âèêëàâøè ¿õ ó íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-

òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌ-

ÔÎÐÒÍÀ ÎÑÅËß» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 ãðóäíÿ 2015

ðîêó ¹ 1166, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òå-

ðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 10

ãðóäíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 198/1309, âèêëàâøè ¿õ ó

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
21 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹139 (4909)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà - 8,00 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè -ðîçì³ùåííÿ êñåðîêîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ íàäàííÿ íàñåëåííþ ïîñëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â,
âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè -212200,00 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) - 1237,84 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè -
7%,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

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

Â îãîëîøåíí³ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(ãàçåòà «Õðåùàòèê» ¹ 136 (4906) â³ä 14 ãðóäíÿ 2016ð.) ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí áóëî
äîïóùåíî ïîìèëêó.Ñë³ä ÷èòàòè: «Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ïðîâ.Áèø³âñüêèé,9»,-äàë³
çà òåêñòîì.

ПЕРЕДПЛАТА газети «ХРЕЩАТИК»

Ïåðåäïëàòí³ ö³íè
íà ì³ñÿöü ................................................................................40 ãðí. 90 êîï.

íà 3 ì³ñÿö³ ............................................................................122 ãðí. 70 êîï.

íà 6 ì³ñÿö³â ..........................................................................245 ãðí. 40 êîï.

íà 12 ì³ñÿö³â ........................................................................490 ãðí. 80 êîï.

²ÍÄÅÊÑ ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

Î ô î ð ì ë å í í ÿ  ï ð î â î ä è ò ü ñ ÿ  â  ð å ä à ê ö ³ ¿

медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію норма�
тивно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з медично�
го обслуговування:

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

19 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 251/1564

Про внесення змін до Тарифів
та структури тарифів на послуги 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
які надають виконавці цих послуг, 

по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків
із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше 

або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Розпорядження № 1216 від 2 грудня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту
2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади», від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комуналь�
ні послуги», з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно�гігієнічного, протипожежного, тех�
нічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïî-

ñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òå-

ðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áó-

äèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè

çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñ-

ëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âå-

ðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1078, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà

¹ 42/1095 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 210), ùî äîäàþ-

òüñÿ.

2. Ïîçèö³¿ ¹¹ 17, 67, 69, 107 ðîçä³ëó «Äàðíèöüêèé

ðàéîí», ¹¹ 602, 603 ðîçä³ëó «Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí», ¹ 5

ðîçä³ëó «Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí», ¹ 15 ðîçä³ëó «Ñîëî-

ì’ÿíñüêèé ðàéîí», ¹¹ 31, 35 ðîçä³ëó «Øåâ÷åíê³âñüêèé

ðàéîí» Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàí-

íÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íà-

äàþòüñÿ âèêîíàâöÿìè öèõ ïîñëóã ïî êîæíîìó áóäèíêó

îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çà-

ëåæíîñò³ â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñ-

ëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10

êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 579, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 25 êâ³òíÿ 2012 ðîêó çà

¹ 26/943 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 1191) âèêëþ÷èòè.

3. Ïîçèö³þ ¹ 11 ðîçä³ëó «Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí» Òàðè-

ô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèí-

ê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ

ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî

äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíî-

ñò³ â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³-

ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ ðîçïî-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ãðóäíÿ

2011 ðîêó ¹ 2380, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 17 ëþòîãî 2012 ðîêó çà ¹ 9/926,

âèêëþ÷èòè.

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðè-

ëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ 

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

19 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 250/1563

Про внесення змін 
до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надає Київська міська клінічна офтальмологічна 
лікарня «Центр мікрохірургії ока»

Розпорядження № 1215 від 2 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення пов�

новажень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Мініс�
трів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних
закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положен�
ня про державну реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування
надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìå-

äè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³-

í³÷íà îôòàëüìîëîã³÷íà ë³êàðíÿ «Öåíòð ì³êðîõ³ðóðã³¿

îêà», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çà-

ðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³í-

í³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 25 æîâòíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 181/1494

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 03 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947), âèêëàâøè ¿õ

ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðè-

ëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà

ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàþòüñÿ

ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè êîìóíàëüíèìè çàêëàäàìè îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëü-

íîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó

çà ¹ 32/1143, íîâèìè ïóíêòàìè 42-43 òàêîãî çì³ñòó:

«42. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî

îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè

«Ðóñàí³âêà» Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî äîäàþòüñÿ.

43. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî

îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Ïåðèíàòàëüíèé öåíòð ì. Êè-

ºâà, ùî äîäàþòüñÿ».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 42-44 ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíê-

òàìè 44-46.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðè-

ëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 51516

21 ãðóäíÿ 2016 ð.
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Ôåíîìåí äóõó
� Ó á³áë³îòåö³ ³ì. Ì. Êîñòîìàðîâà â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ þíèõ ÷èòà÷³â 

ç ïàðàë³ìï³éöåì Îëåêñ³ºì Ôåäèíîþ

ÇÀÂ²ÄÓÞ×À ³íôîðìàö³éíèì
öåíòðîì «Á³áë³îòåêà ³ì. Ì. Êîñòî-
ìàðîâà» Ë³íà Ïåñê³íà ðîçïî÷àëà
çàõ³ä ðîçïîâ³ääþ ïðî ïî÷àòîê ïà-
ðàë³ìï³éñüêîãî ðóõó, êîòðèé ïî-
â’ÿçóþòü ç ³ì’ÿì àíãë³éñüêîãî íåé-
ðîõ³ðóðãà Ëþäâ³ãà Ãóòòìàíà.

«Ïåðø³ çìàãàííÿ ñïîðòñìåí³â-
³íâàë³ä³â ïðîéøëè â 1948 ðîö³, ³ ç
òèõ ï³ð ñâ³ò ïàðàñïîðòó âåëüìè çì³-
íèâñÿ. Ïåðø³ çìàãàííÿ â ãîñï³òà-
ë³ â³äáóëèñÿ â ð³ê ëîíäîíñüêî¿ Îë³ì-
ï³àäè-1948, ñèìâîë³÷íî çâ’ÿçàâøè
îáèäâ³ ïîä³¿. Öå ñòàëîñÿ 28 ëèïíÿ
çà ó÷àñò³ ãðóïè ³íâàë³ä³â, êîëèø-
í³õ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â,— ðîçïî-
â³ëà Ë³íà Ïåñê³íà.— À â 1960 ðîö³
â³äáóëèñÿ Ñòîê-Ìàíäåâ³ëüñüê³ ³ã-
ðè â Ðèì³, â ÿêèõ äîçâîëèëè çìà-
ãàòèñÿ íå ò³ëüêè êîëèøí³ì â³éñüêî-
âèì.Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü 400 ñïîðòñ-
ìåí³â íà ³íâàë³äíèõ â³çêàõ. Ö³ çìà-

ãàííÿ ââàæàþòüñÿ ïåðøèìè Ïàðà-
ë³ìï³éñüêèìè ³ãðàìè â ³ñòîð³¿».

Þíèì â³äâ³äóâà÷àì á³áë³îòå-
êè ö³êàâî áóëî ä³çíàòèñÿ ïðî óñï³-
õè óêðà¿íñüêèõ ïàðàë³ìï³éö³â. Çà-
â³äóþ÷à êíèãîçá³ðíåþ ðîçïîâ³ëà,
ùî â³ò÷èçíÿíà çá³ðíà ââàæàºòüñÿ
îäí³ºþ ç íàéñèëüí³øèõ ó ñâ³ò³, à
¿¿ ðåçóëüòàòè íà äâîõ îñòàíí³õ çìà-
ãàííÿõ ïåðåâåðøèëè ïîïåðåäí³
óñï³õè ïàðàë³ìï³éö³â â ðàçè. «Óêðà-
¿íà áåðå ó÷àñòü â Ïàðàë³ìï³éñüêèõ
³ãðàõ ç 1996 ðîêó. Â Àòëàíò³ íàø³
ñï³ââ³ò÷èçíèêè çàéíÿëè 44 ì³ñöå
ç³ ñêðîìíèì ðåçóëüòàòîì ó 7 ìå-
äàëåé,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ïåñê³íà.—
Âæå ó 2004 ðîö³ óêðà¿íö³ âèêëè-
êàëè ôóðîð — 55 ìåäàëåé, ç ÿêèõ
24 — çîëîò³, ³ øîñòå ì³ñöå â çàãàëü-
íîìó ìåäàëüíîìó çàë³êó. Ó Ïåê³í³
³ Ëîíäîí³ íàø³ ïàðàë³ìï³éö³ ïî-
ñ³ëè ÷åòâåðò³ ì³ñöÿ, çàâîþâàâøè
74 ³ 84 ìåäàë³ â³äïîâ³äíî. Ïðè öüî-
ìó â 2008 ðîö³ â ñêàðáíè÷ö³ íàøî¿

ïàðàë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ áóëî 24
çîëîòà, à â 2012 âæå 32». Àëå
íàéóñï³øí³øèì ñòàâ âèñòóï
íàö³îíàëüíî¿ ïàðàë³ìï³éñüêî¿
çá³ðíî¿ â Áðàçèë³¿ â öüîìó ðîö³. Â
Ð³î íàø³ ñïîðòñìåíè ïîñ³ëè òðåòº
ì³ñöå â ìåäàëüíîìó çàë³êó.

Âñüîãî óêðà¿íñüê³ ïàðàë³ìï³é-
ö³ çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ âèáîðîëè
257 ìåäàëåé — 84 çîëîòèõ, 78 ñð³á-
íèõ ³ 95 áðîíçîâèõ. Íàø³ ñïîðòñ-
ìåíè çàâîéîâóâàëè íàãîðîäè â îäè-
íàäöÿòüîõ âèäàõ ñïîðòó,ñåðåä ÿêèõ:
ïëàâàííÿ, ëåãêà àòëåòèêà, äçþäî,
ôåõòóâàííÿ, ñòð³ëüáà, íàñò³ëüíèé
òåí³ñ, ïàðàêàíîå, âåëîñïîðò, âåñ-
ëóâàííÿ, ïàóåðë³ôòèíã, ôóòáîë.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â á³áë³îòåö³ þí³
÷èòà÷³ ìàëè çìîãó ïîñï³ëêóâàòè-
ñÿ ç â³äîìèì ïàðàë³ìï³éöåì Îëåê-
ñ³ºì Ôåäèíîþ, çàäàòè éîìó çàïè-
òàííÿ, ä³çíàòèñÿ, ÿê â³í ïðèéøîâ
ó ñïîðò, ùî á³ëüøå âñüîãî âðàçèëî
â ³íøèõ êðà¿íàõ, ÿê³ òàë³ñìàíè ìàº
öåé ã³ãàíò çðîñòîì 1,97 ñì ³ ïðî ùî
ìð³º. Îñîáëèâî âðàçèëà ïðèñóòí³õ
çîëîòà ìåäàëü ÷åìï³îíà,êîòðó ìîæ-
íà áóëî íå ò³ëüêè ïîáà÷èòè, à é ïî-
òðèìàòè â ðóêàõ òà ñôîòîãðàôóâà-
òèñü ç íåþ (ö³ºþ íàãîäîþ âîíè ç
ðàä³ñòþ ñêîðèñòàëèñÿ). Ä³òè áóëè
ó çàõâàò³ â³ä çóñòð³÷³, ñôîòîãðàôó-
âàëèñÿ ç ëåãåíäàðíèì ñïîðòñìå-
íîì òà îäåðæàëè â³ä íüîãî àâòî-
ãðàô.À ãîëîâíå — îòðèìàëè íàä³þ,
ùî íàâ³òü ô³çè÷í³ âàäè íå ìîæóòü
ïåðåøêîäèòè ëþäÿì æèòè ïîâíî-
ö³ííèì æèòòÿì, áóòè óñï³øíèìè.

Ó÷àñíèêè çàõîäó òàêîæ ïåðå-
ãëÿíóëè ôðàãìåíòè ô³ëüìó ïðî
Ïàðàë³ìï³éñüê³ ³ãðè-2016 ³ âèñòàâ-
êó «Ïèñüìåííèêè ç ô³çè÷íèìè îá-
ìåæåííÿìè» �

ÍÎÂÎÐ²×ÍÅ ñâÿòî — äîâãîî÷³-
êóâàíà ïîä³ÿ äëÿ ä³òåé. Çóñòð³-
÷àéòå çèìó ç íîâèì øîó WOOZU!
Öèðêîâà âèñòàâà, ùî íå ìàº àíà-
ëîã³â â Óêðà¿í³. 19 ãðóäíÿ â ñòî-
ëèö³ â³äáóëàñÿ ïðåì’ºðà øîó ë³-
äåðà öèðêîâîãî ìèñòåöòâà Óêðà-
¿íè — öèðêó «ÊÎÁÇÎÂ».

WOOZU — öå íåéìîâ³ðíà ³ñòî-
ð³ÿ ìàëåíüêî¿ ä³â÷èíêè. Îäíîãî
ðàçó âîíà çíàéøëà ó ñòàðîâèí-
í³é ñêðèí³ çàãàäêîâó ãîëîâîëîì-
êó, ÿêà â³äêðèâàº äâåð³ ó òàºìíè-
÷èé ñâ³ò. Ä³â÷èíêà ïîòðàïëÿº â
êàçêîâèé âèð ìàã³¿, êðàñè ³ ôàí-
òàñòè÷íèõ ïðèãîä, îïèíÿþ÷èñü
ó ð³çíîìàí³òíèõ êóòî÷êàõ çåì-
íî¿ êóë³, äå çóñòð³÷àº äèâîâèæ-
íèõ òâàðèí.

Ðàçîì ç ãåðî¿íåþ âè ïîáóâà-
ºòå â Àâñòðàë³¿, Àôðèö³, ªãèï-
ò³. Ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ ïîáà÷èòå
áàãàòî åêçîòè÷íèõ òâàðèí: òèã-
ð³â, ñëîí³â, á³çîí³â, âåðáëþä³â,
àë³ãàòîð³â, êóìåäíèõ êåíãóðó,
ñïðèòíèõ çåáð ³ ñòðàóñ³â, ãðà-
ö³îçíèõ àíäàëóçüêèõ êîíåé òà
æèðàôà.

Áåçäîãàííå ïîºäíàííÿ òàëàí-
òó àðòèñò³â, ïðèçåð³â ì³æíàðîä-
íèõ ôåñòèâàë³â, òà ìàã³¿ ñâ³òëà,
çâóêó, ëàçåðíèõ åôåêò³â ðîáèòü
íåçàáóòí³ì øîó, ÿêå ãàðàíòîâàíî
íå çàëèøèòü áàéäóæèì íàâ³òü
íàéâèáàãëèâ³øîãî ãëÿäà÷à. Ïî-
â³òðÿíèé ïîë³ò ï³ä êóïîëîì öèð-
êó, íà 15-ìåòðîâ³é âèñîò³, çàõîï-
ëþþ÷å àêðîáàòè÷íå øîó, ãðàö³-
îçí³ åêâ³ë³áðèñòè òà æîíãëåðè
çìóñÿòü â³äâ³äóâà÷³â ïîâ³ðèòè â
íåìîæëèâå.

Ãîëîâíó ðîëü ó ïîñòàíîâö³
WOOZU ãðàº 12-ð³÷íà àðòèñòêà
ç Êðèâîãî Ðîãó — Ìàðèíà Áàëÿ,
ó÷àñíèöÿ øîó «Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò».

Öèðê «ÊÎÁÇÎÂ» ðàçîì ç ³òà-
ë³éñüêèìè êîëåãàìè ç «Darix
Togni» â³äêðèº äâåð³ â íîâîð³÷íó
êàçêó äëÿ êîæíîãî. Ïî÷àëîñÿ øîó
ç ïðåì’ºðè 19 ãðóäíÿ â äåíü Ñâ.
Ìèêîëàÿ ç áëàãîä³éíîãî êîíöåð-
òó äëÿ ìàëåíüêèõ ãëÿäà÷³â. Äî
ïðèâ³òàíü öüîãî äíÿ òàêîæ ïðè-
ºäíàëèñÿ é ç³ðêè íàøî¿ åñòðàäè
òà òåëåáà÷åííÿ �

Öèðê «ÊÎÁÇÎÂ» äàðóº Êèºâó
íîâîð³÷íó êàçêó

Äíÿìè äî ÷èòàëüíîãî çàëó

êíèãîçá³ðí³ íà çóñòð³÷ ç ä³òü-

ìè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñ-

òÿìè, â òîìó ÷èñë³ ç âàäàìè

çîðó,çàâ³òàâ ï’ÿòèðàçîâèé ÷åì-

ï³îí òà âîñüìèðàçîâèé ïðè-

çåð ë³òí³õ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ

³ãîð ç ïëàâàííÿ áðàñîì, çà-

ñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòóÓêðà-

¿íè, íàãîðîäæåíèé îðäåíîì

«Çà çàñëóãè» ², ²² òà ²²² ñòóïå-

í³â Îëåêñ³é Ôåäèíà.

Ïàâëî ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»

Îñîáëèâî âðàçèëà ïðèñóòí³õ çîëîòà ìåäàëü
÷åìï³îíà-ïàðàë³ìï³éöÿ, êîòðó ìîæíà
áóëî íå ò³ëüêè ïîáà÷èòè, à é ïîòðèìàòè
â ðóêàõ òà ñôîòîãðàôóâàòèñü ç íåþ

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â á³áë³îòåö³ þí³ ÷èòà÷³ ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç â³äîìèì ïàðàë³ìï³éöåì Îëåêñ³ºì Ôåäèíîþ, ïîö³êàâèëèñÿ, ÿê â³í
ïðèéøîâ ó ñïîðò, ÿê³ òàë³ñìàíè ìàº öåé ã³ãàíò çðîñòîì 1,97 ñì ³ ïðî ùî ìð³º 
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