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Ïîòðåáè ñòîëèö³ 
ó Äåðæáþäæåò³ âðàõîâàí³

Ïðî öå ñêàçàâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî, â³ä-
êðèâàþ÷è çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè.
«Çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíî 1 ìëðä
250 ìëí íà òàêèé âàæëèâèé
îá’ºêò ÿê Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðå-
ñåíñüêèé ì³ñò. Öå äîçâîëèòü íàì
óêð³ïèòè òà óáåçïå÷èòè éîãî äëÿ
òîãî, àáè ðîçïî÷àòè ðîáîòè ç
äîáóäîâè îá’ºêòà. À ïëàíè ùî-
äî öüîãî — ð³øó÷³», — íàãîëî-
ñèâ ìåð. Â³í ðåçîííî çàóâàæèâ,
ùî Êè¿â çì³íþºòüñÿ, ñòàº êîì-
ôîðòí³øèì ³ ãàðí³øèì. Áàãàòî
â ÷îìó çàâäÿêè çâàæåíèì ð³-
øåííÿì, ùî óõâàëþþòüñÿ â ñå-
ñ³éí³é çàë³.

Ðåçóëüòàò ñï³âïðàö³ âëàäè 
ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè çàòâåðäè-
ëè Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêèé
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà. «Ìè ê³ëüêà
ì³ñÿö³â íàïðàöüîâóâàëè ìåõà-
í³çì, ÿêèé áóäå ä³ºâèì ³ ïðè öüî-
ìó ö³ëêîì âëàøòîâóâàòèìå ãðî-
ìàäó»,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Àâòîðîì ïðîåêòó ìîæå áóòè
íå ëèøå êèÿíèí, à é ìåøêàíö³
³íøèõ ì³ñò òà ³íîçåìö³. ²í³ö³àòè-
âà ìîæå ñòîñóâàòèñÿ — áëàãîóñò-
ðîþ, ³íôðàñòðóêòóðè, ðåìîíòó
áóäèíêó òîùî. Ó äîêóìåíò³ ïå-
ðåäáà÷åíî ïîä³ë ïðîåêò³â íà âå-
ëèê³ òà ìàë³, â çàëåæíîñò³ â³ä âàð-
òîñò³.

«Ìàêñèìàëüíà âàðò³ñòü ìàëî-
ãî ïðîåêòó íå ïîâèííà ïåðåâè-
ùóâàòè 300 òèñ. ãðí, âåëèêîãî —
3 ìëí ãðí. Íà ï³ëîòíå âïðîâà-
äæåííÿ ó 2017 ðîö³ Êè¿â âèä³ëèâ
50 ìëí ãðí», — çàçíà÷àº ãîëîâà
áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Àí-
äð³é Ñòðàíí³êîâ.

Ïðîãðàìà «Êè¿â 
³íôîðìàö³éíèé» ô³íàíñîâî
îòðèìàëà «äðóãå äèõàííÿ»

Ó÷îðà äåïóòàòè çàòâåðäèëè
çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðî-
ãðàìè íà 2016—2018 ðîêè «Êè-
¿â ³íôîðìàö³éíèé». Êîðåêòèâè
ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáõ³äí³ñòþ çá³ëü-
øåííÿ îáñÿã³â ô³íàíñóâàííÿ çà-
çíà÷åíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè, â
òîìó ÷èñë³ ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íàìè,
ùî â³äáóëèñÿ â çàêîíîäàâñòâ³ â
÷àñòèí³ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿
ïëàòè. Çàãàëîì, êîøòîðèñ ì³ñü-
êî¿ ïðîãðàìè «Êè¿â ³íôîðìà-
ö³éíèé» ó 2017-ìó çá³ëüøóºòü-
ñÿ íà 14,4 ìëí ãðí.

Á³ëüøó ÷àñòèíó öèõ êîøò³â —
ïîíàä 11 ìëí ãðí ïåðåäáà÷åíî
äëÿ åëåêòðîííèõ ÇÌ² (òåëåáà÷åí-
íÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ). Çîêðåìà
ïëàíóºòüñÿ ïðèäáàííÿ îáëàäíàí-

íÿ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïðÿìèõ âêëþ-
÷åíü ³ç áóäü-ÿêî¿ òî÷êè ñòîëèö³
äëÿ ÊÏ ÊÌÐ «Òåëåêîìïàí³ÿ «Êè¿â».
Ùå 3 ìëí ãðí çàïëàíîâàíî íà äðó-
êîâàí³ ÇÌ². Ïåðåäáà÷àºòüñÿ çà-
âåðøåííÿ ïðîöåäóðè ðåîðãàí³-
çàö³¿ òà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ÊÏ «Âå÷³ðí³é Êè¿â».

Çàãàëîì ìåòà ð³øåííÿ — ñòâî-
ðåííÿ ó ñòîëèö³ íàëåæíèõ óìîâ
äëÿ ðîçâèòêó ³íôîðìïðîñòîðó òà
³íôîðìàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,
ñïðèÿííÿ ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðàâà ãðîìàäÿí íà ñâî-
áîäó ñëîâà òà áåçïåðåøêîäí³é ä³-
ÿëüíîñò³ ÇÌ². Ð³øåííÿ ï³äòðèìà-
ëè 72 äåïóòàòè.

Êîëè ëþäÿì ëåãøå æèòè

Äåïóòàòàìè óõâàëåíî çì³íè
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ñòîñîâíî
ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóð-
áîòà».

«Òóò º òðè îñíîâí³ ìîìåíòè,
— ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» äåïó-
òàò Êè¿âðàäè Þð³é Êðèêóíîâ. —
Ìè ïðîäîâæóºìî òåðì³í ïðîõî-
äó â ìåòðîïîë³òåí äëÿ ï³ëüãî-
âèõ êàòåãîð³é êèÿí. Íà ñüîãîäí³
öÿ äàòà — äî 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó,
àëå ìè ïðîäîâæóºìî äî 1 êâ³ò-

íÿ íàñòóïíîãî ðîêó. Öå ïîâ’ÿçà-
íî ç òèì, ùî Îùàäáàíê íå âñòèã
ïåðåðåºñòðóâàòè âñ³ «Êàðòêè êè-
ÿíèíà». Äðóãå — çà ðàõóíîê âíóò-
ð³øíüîãî ïåðåðîçïîä³ëó êîøò³â
ìè ïåðåðîçïîä³ëÿºìî 5 ìëí ãðí
íà íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿ ìàòå-
ð³àëüíî¿ äîïîìîãè ï³ëüãîâèì
êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí ç ÷èñëà òèõ
êèÿí, õòî ïîòðàïèâ ó âàæê³ æèò-
òºâ³ îáñòàâèíè. ² òðåòº — çà ðà-
õóíîê ñóáâåíö³é ³ç äåðæáþäæå-
òó, ìè ïåðåðîçïîä³ëÿºìî 23 ìëí
ãðí íà ïðî¿çä ï³ëüãîâèõ êàòåãî-
ð³é ãðîìàäÿí ó íàçåìíîìó òðàíñ-
ïîðò³.

Òàêîæ ó êîíòåêñò³ ðåàëüíî¿
òóðáîòè ïðî êèÿí íà â÷îðàøíüî-
ìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ äåïó-
òàòè çàòâåðäèëè Ì³ñüêó ö³ëüîâó
êîìïëåêñíó ïðîãðàìó «Çäîðîâ’ÿ
êèÿí» íà 2017 — 2019 ðîêè.
Óïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â íà ¿¿ ðåàë³-
çàö³þ íåîáõ³äíî 9 ìëðä 407,3 ìëí
ãðí. Ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íàñòóï-
íîãî ðîêó çàêëàäåíî 2,9 ìëðä ãðí.
Óïåðøå ïåðåäáà÷åíî êîøòè íà
çàêóï³âëþ âèðîá³â ìåäè÷íîãî
ïðèçíà÷åííÿ, ë³êàðñüêèõ çàñî-
á³â, ðåàêòèâ³â òà äåç³íôåêòàíò³â,
íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ ãå-
ìîä³àë³çó �

Ùîá Êè¿â ðîçâèâàâñÿ
ïî-ºâðîïåéñüêè
� Òàêèé óçàãàëüíåíèé ìåñåäæ ó÷îðàøíüîãî ï³äñóìêîâîãî ïëåíàðíîãî 

çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè

Ó ì³ñò³ â³äçíà÷èëè
ïåðåìîæö³â êîíêóðñó
«Ñòîëè÷íèé ñòàíäàðò
ÿêîñò³»

Ç ïîíàä 40 êðàùèõ êè¿âñüêèõ ï³äïðè-

ºìñòâ íåçàëåæí³ åêñïåðòè â³ä³áðàëè 9

ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ â³äïîâ³äàëè æîðñòêèì

âèìîãàì êîíêóðñó. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ

ïðèéìàëîñÿ â æîâòí³ 2016 ðîêó íà çà-

ñ³äàíí³ êîì³ñ³¿, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèëè

ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè, Êè¿â-

ñüêî¿ ÒÏÏ, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àñîö³àö³¿

ðîáîòîäàâö³â, Ðàäè äèðåêòîð³â ì³ñòà.

«Îö³íþþ÷è ïðîäóêö³þ, çàÿâëåíó äëÿ

ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ôàõ³âö³ íàäàâàëè ïå-

ðåâàãó òèì ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ íå ëèøå

âèïóñêàþòü êîíêóðåíòîñïðîìîæíó ïðî-

äóêö³þ, àëå ³ âíîñÿòü çíà÷íèé âêëàä â

åêîíîì³÷íèé ³ ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê ðå-

ã³îíó,—ïîâ³äîìèâ ïðåçèäåíò Êè¿âñüêî¿

ÒÏÏ Ìèêîëà Çàñóëüñüêèé.

Ó÷îðà â³äáóëàñÿ óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ

íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â êîíêóðñó.Ïî-

÷åñí³ äèïëîìè òà ñåðòèô³êàòè â³äïîâ³ä-

íîñò³ ë³äåðàì «Ñòîëè÷íîãî ñòàíäàðòó

ÿêîñò³» âðó÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ. Ñåðåä íàãîðîä-

æåíèõ: Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî çàâîä

«Ãåíåðàòîð», ÏÀÒ «×èíáàð», ÒÎÂ «Ïðî-

ëîã Ñåì³êîð», ÒÎÂ «Àäâåíò ²íâåñò», ÄÏ

«ÁåñòÀëüòåðíàòèâà»,ÒÎÂ «Áðîâàðñüêèé

àëþì³í³ºâèé çàâîä», ÄÏ «Íàóêîâî-äî-

ñë³äíèé ³íñòèòóò «Åëàñòèê»,ÒÎÂ «Îìàêñ

²íòåðíåøíë»,ÄÍÂÏ «Åëåêòðîíìàø».

Ó 2017 ðîö³ Óêðà¿íà
ñâÿòêóº 500-ð³÷÷ÿ
ðåôîðìàö³¿

Ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â ÓÍ²ÀÍ ïðè-

ñâÿ÷åí³é ñâÿòêóâàííÿ 500-ð³÷÷ÿ ðåôîð-

ìàö³¿ â Óêðà¿í³ íàãîëîøóâàëîñÿ íà âàæ-

ëèâîñò³ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé äëÿ óñï³øíî¿

é åôåêòèâíî¿ ðîáîòè óñ³õ æèòòºä³ÿëüíèõ

ñôåð ñóñï³ëüñòâà.Ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿëè:

ñòàðøèé ºïèñêîï Öåðêâè õðèñòèÿí â³-

ðè ºâàíãåëüñüêî¿ Óêðà¿íè Ìèõàéëî Ïà-

íî÷êî, ãîëîâà îðãêîì³òåòó ç â³äçíà÷åí-

íÿ 500-ð³÷÷ÿ ðåôîðìàö³¿ Ïàâëî Óíãóðÿí,

ãîëîâà Îá’ºäíàííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâ-

ö³â-õðèñòèÿí Óêðà¿íè Âàñèëü Õ³ì³÷, äè-

ðåêòîð Êè¿âñüêîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñ-

òðó ³ õîðó,ïðîôåñîð óí³âåðñèòåòóTrinity

Western Âåñ Äæåíñåí òà ³íø³.

«Ðåôîðìàö³ÿ ìàº ê³ëüêà ö³ëåé. Ïî-

ïåðøå, ïîâåðíóòèñÿ â ìèíóëå òà çãàäà-

òè âàæëèâ³ ìîìåíòè, ùî ïðåäñòàâëÿëà

ñîáîþ ðåôîðìàö³ÿ ³ ÿê³ ïëîäè ïðèíåñ-

ëà. Ïî-äðóãå, íèí³øíÿ ðåôîðìàö³ÿ — ÿê

ñüîãîäí³ ìàëî á ðîçâèâàòèñÿ ñóñï³ëü-

ñòâî, ÿêå àñîö³þº ñåáå ç õðèñòèÿíñòâîì.

Ïî-òðåòº, ïîãëÿä ó ìàéáóòíº. Ìè ìàº-

ìî çðîáèòè âñå ìîæëèâå, ùîá ðåôîð-

ìàö³ÿ ïðîäîâæóâàëàñü ³ íàäàë³»,— çà-

ÿâèâ ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêîãî ñîþçó öåð-

êîâ ªÕÁ Âàëåð³é Àíòîíþê.

Ó÷àñíèêè çóñòð³÷³ ïðîàíîíñóâàëè

ïîä³þ —Âñåóêðà¿íñüêèé ôëåøìîá «Óêðà-

¿íà ³ ñâ³ò ñâÿòêóþòü Ð³çäâî Õðèñòîâå ðà-

çîì!», ùî ïðîõîäèòèìå 25 ãðóäíÿ íà

ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ â Êèºâ³. Öüîãî äíÿ

2017 õîðèñò³â ñï³âàòèìóòü ð³çäâÿíèõ

ï³ñåíü.

íîâèíè

Ñåðåä êëþ÷îâèõ òåì, ÿê³ â÷îðà îáãîâîðþâàëè íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè – ãðîìàäñüêèé áþäæåò ì³ñòà, íàãàëüí³ çì³íè äî ö³ëüîâèõ
ïðîãðàì, çîêðåìà «Êè¿â-³íôîðìàö³éíèé» çà ÿêó ïðîãîëîñóâàëè 72 äåïóòàòè 

Íà çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè
âèíîñèëîñÿ 151 ïèòàí-
íÿ ç ð³çíèõ íàïðÿì³â
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñòîëè-
ö³. Ç äåñÿòîê ïðîåêò³â
ð³øåíü áóëî âíåñåíî ÿê
íåâ³äêëàäí³. Êëþ÷îâ³
òåìè îáãîâîðåíü òà
óõâàë — ãðîìàäñüêèé
áþäæåò Êèºâà, íàãàëüí³
çì³íè äî ö³ëüîâèõ ïðî-
ãðàì, äî ì³ñöåâèõ ïî-
äàòê³â ³ çáîð³â. À íà
ïåðøîìó ïëàí³, ÿê çàâ-
æäè, ñîö³àëüíèé çàõèñò
ìåøêàíö³â ñòîëèö³.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про  внесення  змін  до  рішення  
Київської міської ради від 22 грудня 2015 року 
№ 61/61 «Про  бюджет  міста  Києва на 2016 рік»
Рішення Київської міської ради № 779/1483 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) від 20.12.2016 № 1271 «Про схвалення
проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня
2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê» òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ïóíêò³ 1:

1.1.1. Ó ï³äïóíêò³ 1.1 öèôðè «35 299 805,14»,

«33 184 006,84»  çàì³íèòè öèôðàìè «35 424

080,84», «33 308 282,54»  â³äïîâ³äíî.

1.1.2. Ó ï³äïóíêò³ 1.2 öèôðè «34 026 666,59»,

«24 100 837,16», «9 925 829,43» çàì³íèòè öèôðàìè

«34 150 942,29», «24 211 573,86», «9 939 368,43»

â³äïîâ³äíî.

1.1.3. Ó ï³äïóíêò³ 1.4 öèôðè «9 083 169,68»

çàì³íèòè öèôðàìè  «9 096 708,68».

1.1.4. Ó ï³äïóíêò³ 1.5 öèôðè «7 808 531,13»

çàì³íèòè öèôðàìè «7 822 070,13».

1.2. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè «24 100 837,16», «9 925

829,43» çàì³íèòè öèôðàìè «24 211 573,86», «9

939 368,43»  â³äïîâ³äíî.

2. Âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿ äîäàòêè 1, 2, 3, 7

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ

2015 ðîêó ¹ 61/61 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà

2016 ð³ê», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 28 Áþäæåòíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» ó äåñÿòèäåííèé òåðì³í

ç äíÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Соколовій Валентині Іванівні 
у пров. Шевченка, 7?а у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 845/845 від 26 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельної ділянки громадянці Соколовій Валентині Іванівні у пров. Шевченка, 7?а у Дарницькому районі м. Ки?
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне?
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ñîêîëîâ³é Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³ ó ïðîâ.

Øåâ÷åíêà, 7-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-19477).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Чалієнко Валентині Іванівні 
на вул. Каменярів, 71 у Солом’янському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 848/848 від 26 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?

мельної ділянки громадянці Чалієнко Валентині Іванівні на вул. Каменярів, 71 у Солом’янському районі м. Ки?
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне?
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ ×àë³ºíêî Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³ íà âóë.

Êàìåíÿð³â, 71 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22848).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«НЕКСУС?ПРО» договору оренди 
земельної ділянки для обслуговування 

та експлуатації торгово?офісного 
центру на вул. Виборзькій, 92 

у Солом’янському районі м. Києва 
та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 857/857 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариства з

обмеженою відповідальністю «НЕКСУС?ПРО» від 15.07.2014 № КОП?0227, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.11.2008 ¹ 72-6-00547 ïëî-

ùåþ 0,5901 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:69:012:0010) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà

åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâî-îô³ñíîãî öåíòðó íà âóë.

Âèáîðçüê³é, 92 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ

òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÍÅÊÑÓÑ-ÏÐÎ» íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01.11.2007 ¹ 1131/3964 «Ïðî

ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «ÍÅÊÑÓÑ-ÏÐÎ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áó-

ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîð-

ãîâî-îô³ñíîãî öåíòðó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâà-

íèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ³ îá-

ëàøòóâàííÿì òåðèòîð³¿ íà âóë. Âèáîðçüê³é, 92

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òà â³ä

16.10.2008 ¹ 557/557 «Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåð-

ì³íó ä³¿ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çà ÿêèìè

íå óêëàäåíî äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿ-

íîê» (ñïðàâà À-21165).

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

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

ëÿíêè â³ä 24.11.2008 ¹ 72-6-00547, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.11.2008 ¹ 72-6-00547, âè-

êëàâøè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â òàê³é ðåäàêö³¿: «äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñ-

ïëóàòàö³¿ òîðãîâî-îô³ñíîãî öåíòðó».

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÍÅÊÑÓÑ-ÏÐÎ» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî

Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà-

÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêî-

âî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.11.2008 ¹ 72-6-00547

òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про 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 № 760/760 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська місь?
ка рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

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

íàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêî-

âó îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,4871 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:85:316:0040) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî¿ áóä³âë³, ñêëàäñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöü-

ê³é, 14 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà

âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ (äîãîâ³ð êó-

ï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 14.09.2007

¹ 2278, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 12.10.2007)

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-20888, çàÿâà ÄÖ â³ä

01.11.2013 ¹ 01104-000108806-014).

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.

3. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.01.2005 ¹ 85-6-00168

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
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Дудку Валентину Івановичу 
на вул. Костянтина Ареф’єва, 28?в 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 843/843 від 26 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельної ділянки громадянину Дудку Валентину Івановичу на вул. Костянтина Ареф’єва, 28?в у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра?
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко?
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Äóäêó Âàëåíòèíó ²âàíîâè÷ó íà âóë.

Êîñòÿíòèíà Àðåô’ºâà, 28-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

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

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20221).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

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

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

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ХІМІМПЕКС?ТРЕЙД» земельної 
ділянки для обслуговування та експлуатації 

торговельного павільйону та тимчасової 
автостоянки на вул. Василя Порика, 20 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 860/860 від 26 грудня 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 òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Õ²Ì²ÌÏÅÊÑ-ÒÐÅÉÄ»

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëü-

íîãî ïàâ³ëüéîíó òà òèì÷àñîâî¿ àâòîñòîÿíêè íà

âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 20 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 02.12.2013

¹ 01013-000112921-014, ñïðàâà À-10885).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Õ²Ì²ÌÏÅÊÑ-ÒÐÅÉÄ», çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êîðîòêîñòðî-

êîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,1131 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:198:0111) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà

åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó òà òèì-

÷àñîâî¿ àâòîñòîÿíêè íà âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 20

ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³

íà ìàéíî (ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êè-

ºâà â³ä 23.10.2008 òà â³ä 29.09.2009).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Õ²Ì²ÌÏÅÊÑ-ÒÐÅÉÄ»:

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¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.01.2011

¹ 660/0/18/19-11, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõî-

ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

â ì. Êèºâ³ â³ä 02.08.2011 ¹ 05-08/6275 òà Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 14.10.2013 ¹ 3985.

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 передачу громадянці Вінклер Тетяні Борисівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Робітничій, 9?а у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 802/802 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 Â³íêëåð

Òåòÿí³ Áîðèñ³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðîá³òíè÷³é, 9-à ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà À-10576).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Â³íêëåð Òåòÿí³ Áîðè-

ñ³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0396 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:514:0093) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðîá³òíè÷³é, 9-à ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Â³íêëåð Òåòÿí³ Áîðèñ³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ 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, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 04.06.2010

¹ 19-6982, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 27.09.2010 ¹ 05-08/5682, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³

â³ä 17.10.2013 ¹ 4064.

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 громадянину 
Прохоренку Ігорю Анатолійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Шевченка, 26?б у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 795/795 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 Ïðî-

õîðåíêó ²ãîðþ Àíàòîë³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà,

26-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà ¹ À-13456).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïðîõîðåíêó ²ãîðþ

Àíàòîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0780 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:023:0082) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 26-á

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïðîõîðåíêó ²ãîðþ Àíàòîë³-

éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 28.01.2008

¹ 19-1027, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.12.2007

¹ 071/04-4-19/6823, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà

«²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» â³ä

19.10.2007 ¹ 3244, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 16.05.2012 ¹ 05-8490, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 15.05.2012 ¹ 261.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâ-

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

òîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 Климчук Ларисі Анатоліївні 
у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель 
і споруд на вул. Ольжича, 36?а 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 783/783 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 Êëèì-

÷óê Ëàðèñ³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëüæè÷à, 36-à ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà À-7129).
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2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êëèì÷óê Ëàðèñ³ Àíà-

òîë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0983 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:262:0139) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îëüæè÷à, 36-à ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êëèì÷óê Ëàðèñ³ Àíàòîë³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

ðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.08.2005

¹ 19-6817, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö¿¿ â³ä

05.10.2009 ¹ 6393, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-

ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 22.11.2006

¹ 071/04-4-19/4046, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ

îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-

âèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 06.12.2012 ¹ 05-08/6981,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó 

ì. Êèºâ³ â³ä 25.04.2014 ¹ 19-26-0.3-2025/2-14.

4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³é-

íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî 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 громадянину 
Мосієнку Василю Васильовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Цимбалів Яр, 35?а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 790/790 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де?

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз?
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîñ³-

ºíêó Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Öèìáàë³â ßð, 

35-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà ¹ À-19370).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìîñ³ºíêó Âàñèëþ

Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0938 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:241:0120) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Öèìáàë³â ßð, 

35-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìîñ³ºíêó Âàñèëþ Âàñèëüî-

âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî 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

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 19.03.2012 ¹ 3472/0/18-3/19-12, äî-

÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî

ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» â³ä 20.04.2006 ¹ 988, Äåð-

æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 15.09.2011

¹ 05-08/4508 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â â³ä 23.05.2012 ¹ 05-8507.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, â³ä 25.05.2011 ¹ 563) òà ³íø³ ïèòàííÿ

ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

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 громадянину Калініченку 
Роману Васильовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Шевченка, 15?б 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 793/793 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 Êàë³-

í³÷åíêó Ðîìàíó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà,

15-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà ¹ À-13453).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàë³í³÷åíêó Ðîìà-

íó Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:033:0131) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 15-á

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êàë³í³÷åíêó Ðîìàíó Âàñèëüîâè÷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 07.04.2008

¹ 19-4180, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.12.2007

¹ 071/04-4-19/6821, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà

«²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» â³ä

19.10.2007 ¹ 3239, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 23.04.2012 ¹ 05-8392, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì³ñò³

Êèºâ³ â³ä 24.04.2012 ¹ 194.

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. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâ-

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

òîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî 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 Карась Валентині Василівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 73?б 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 773/773 від 26 грудня 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 ділянки,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàðàñü

Âàëåíòèí³ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëóãîâ³é, 73-á ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà À-18882).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êàðàñü Âàëåíòèí³ Âà-

ñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0470 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000 72:528:0169) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëóãîâ³é, 73-á ó Ñî-

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

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êàðàñü Âàëåíòèí³ Âàñèë³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà âè-

êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ ãà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

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

äÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

14.06.2013 ¹ 9926/0/12/09-13, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 01.06.2011 ¹ 2953, Äåð-

æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 23.05.2012

¹ 05-08/3450, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåì-

àãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 02.07.2013 ¹ 2291.

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 громадянину Прохоренку 
Денису Анатолійовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 15?в 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 794/794 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

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-

íó Ïðîõîðåíêó Äåíèñó Àíàòîë³éîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Øåâ÷åíêà, 15-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿  òà  ãðîìàäñüêî¿  çàáóäîâè,  ñïðàâà

¹ À-13455).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïðîõîðåíêó Äåíè-

ñó Àíàòîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:033:0133) äëÿ áóä³âíèöòâà òà
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îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 15-â

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïðîõîðåíêó Äåíèñó Àíàòîë³-

éîâè÷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 29.01.2008

¹ 19-1111, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.12.2007

¹ 071/04-4-19/6819, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà

«²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» â³ä

19.10.2007 ¹ 3243, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 20.07.2011 ¹ 05-7418, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 19.06.2012 ¹ 177.

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. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâ-

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

òîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî 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 громадянину Прохоренку 
Євгену Анатолійовичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 15?г 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 796/796 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 Ïðîõî-

ðåíêó ªâãåíó Àíàòîë³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 15-ã

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ À-13457).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïðîõîðåíêó ªâãå-

íó Àíàòîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:033:0132) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 15-ã

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïðîõîðåíêó ªâãåíó Àíàòîë³-

éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.03.2008

¹ 19-3436, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.12.2007

¹ 071/04-4-19/6820, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà

«²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» â³ä

19.10.2007 ¹ 3242, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 19.05.2011 ¹ 05-7284, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 19.06.2012 ¹ 176.

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 äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî 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 Чепурко Ганні Кузьмівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Джерельній, 5?а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 791/791 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121, 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 ãðîìàäÿíö³ ×åïóð-

êî Ãàíí³ Êóçüì³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äæåðåëüí³é, 5-à ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ À-10640).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×åïóðêî Ãàíí³ Êóçü-

ì³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0591 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:022:0074) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äæåðåëüí³é, 

5-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×åïóðêî Ãàíí³ Êóçüì³âí³:

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 04.06.2007

¹ 19-5212, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 15.06.2012 ¹ 05-08/3093, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 27.09.2010

¹ 05-6718.

3.4. 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.

3.5. 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. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâ-

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

òîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî 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 громадянину Дроботуну Максиму Олексійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Щорса, 1?а у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 780/780 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 Äðîáî-

òóíó Ìàêñèìó Îëåêñ³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ùîðñà, 1-à ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ À-13449).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Äðîáîòóíó Ìàêñè-

ìó Îëåêñ³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:107:0003) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ùîðñà, 1-à ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Äðîáîòóíó Ìàêñèìó Îëåêñ³-

éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 23.05.2008

¹ 19-6411, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 09.03.2011 ¹ 05-08/733, Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæêîìçåìó ó ì. Êèºâ³ â³ä

27.03.2012 ¹ 7.

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. 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 äîçâîëîì íà âè-

êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

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 Сокольвак Олені Андріївні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва на вул. Луганській, 14 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 787/787 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñîêîëü-

âàê Îëåí³ Àíäð³¿âí³ äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-

ãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ëóãàíñüê³é, 14 ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ,

ñïðàâà À-6471).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñîêîëüâàê Îëåí³ Àí-

äð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,1200 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000 72:174:0106) äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³-

äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ëóãàíñüê³é, 14 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñîêîëüâàê Îëåí³ Àíäð³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
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ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 31.01.2005

¹ 19-546, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò

Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» â³ä 15.09.2004

¹ 1929, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³-

îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä 26.12.2011 ¹ 7350, Äåð-

æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 16.01.2009

¹ 05-08/5064, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåì-

àãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 30.07.2013 ¹ 2683.

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. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 (÷èí-

í³ñòü ïðîäîâæåíà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 «Ïðî ïðîäîâ-

æåííÿ ÷èííîñò³ «Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çî-

íè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-

âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòè-

í³ ì³ñòà»), â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-

íÿ.

5. 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.

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 громадянину 
Мартиненку Ігорю Володимировичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Воровського 14?а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 778/778 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 Ìàð-

òèíåíêó ²ãîðþ Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âîðîâñüêî-

ãî, 14-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-17954).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàðòèíåíêó ²ãîðþ

Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0942 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:026:0152) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âîðîâñüêîãî,

14-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìàðòèíåíêó ²ãîðþ Âîëîäè-

ìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 24.06.2010

¹ 19-7806, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 29.11.2010 ¹ 05-08/6578, äî÷³ð-

íüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëà-

íó ì³ñòà Êèºâà» â³ä 04.04.2008 ¹ 1000, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³

â³ä 07.03.2014 ¹ 19-26-0.31-1048/2-14, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 29.08.2012

¹ 05- 8929.

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 äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî 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 зміну виду використання земельної 
ділянки товариства з обмеженою відповідальністю 

«Авва?сервіс» на просп. Героїв Сталінграда, 12?г 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 714/714 від 16 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 20, 93 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі»,

пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245?VI «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», роз?
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Авва?сервіс» від
25.03.2014 № 2/3, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çì³íèòè âèä âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïëîùåþ 0,6485 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:094:0002), ÿêà ïåðåáóâàº â îðåí-

ä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Àââà-ñåðâ³ñ» â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2003 ¹ 121-

15/994 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-

ëåþ», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äî-

ãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.09.2006

¹ 78-6-00388, òà äîçâîëèòè ¿¿ âèêîðèñòàííÿ

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ â³äêðèòî¿

àâòîñòîÿíêè òà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ïîáóòîâî-

ãî îáñëóãîâóâàííÿ íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðà-

äà, 12-ã â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðà-

âà ¹ À-21321, çàÿâà ÄÖ ¹ 01013-000155731-

014 â³ä 11.11.2014).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³ä 12.09.2006 ¹ 78-6-00388, à ñàìå:

— ó ïóíêò³ 2 ñëîâà «äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè» çàì³íèòè

ñëîâàìè «äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè òà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â

ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ»;

— ó ïóíêò³ 3 äîãîâîðó ñëîâà òà öèôðè «íà 10

(äåñÿòü) ðîê³â» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè

«íà 15 (ï’ÿòíàäöÿòü) ðîê³â».

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

ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.09.2006 ¹ 78-6-00388, ï³ä-

ëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çà-

êîíîäàâñòâà.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Àââà-Ñåðâ³ñ»:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâ-

ñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 12.09.2006 ¹ 78-6-00388.

4.2. 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.

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

25.09.2014 ¹ 9345/0/12/19-14.

4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

5. 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.

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 
«ЛІЗАРД» земельної ділянки для реконструкції, експлуатації 

та обслуговування багатофункціонального комплексу 
з рекреації на просп. Перемоги, 84?а (літ. А) 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 596/596 від 10 грудня 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 òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «Ë²ÇÀÐÄ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòî-

ôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó ç ðåêðåàö³¿ íà ïðîñï.

Ïåðåìîãè, 84-à (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ðåêðåàö³é-

íîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ â³ä 30.07.2014 ¹ 030-

000142806-014, ñïðàâà Ä-6868).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Ë²ÇÀÐÄ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-

òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà

10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,4291 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:009:0020) äëÿ

ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó ç ðåêðåàö³¿

íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 84-à (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Ë²ÇÀÐÄ»:

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. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

ðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

13.05.2013 ¹ 7110/0(12/19-13, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 03.07.2013

¹ 2329, Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ

òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä

05.11.2013 ¹ 064/273-ªÎ.

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, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» 
на вул. Семена Скляренка, 5?б в Оболонському 

районі м. Києва для будівництва, обслуговування 
та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 
(заїзди та виїзди до автозаправного комплексу)
Рішення Київської міської ради № 850/850 від 26 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» на вул. Семена Скляренка, 
5?б в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодек?
су України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван?
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÀÂÒÎÁÀÍÑÅÐÂ²Ñ» íà âóë. Ñåìåíà Ñêëÿ-

ðåíêà, 5-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà) ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà

5 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà ðå-

ìîíòó îá’ºêò³â òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

(çà¿çäè òà âè¿çäè äî àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåê-

ñó) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (Ê-21116).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

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

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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Про внесення змін до договору оренди 
земельних ділянок на вул. Канальній, 1 та вул. Канальній, 2 

у Дарницькому районі м. Києва від 01.09.2008 № 63�6�00502,
укладеного між Київською міською радою та товариством 

з обмеженою відповідальністю «УКР�ТОП�СЕРВІС»
Рішення Київської міської ради № 701/701 від 16 грудня 2014 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статті 30
Закону України «Про оренду землі» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлен�
ня (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи звернення товариства з обме�
женою відповідальністю «УКР�ТОП�СЕРВІС» від 03.11.2014 № 01109�0001523 82�014, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàì³íèòè âèä âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê ïëîùàìè 4,8720 ãà òà 3,0955 ãà (êàäàñ-

òðîâ³ íîìåðè 8000000000:90:143:0011 òà

8000000000:90:143:0031) íà âóë. Êàíàëüí³é, 1 òà

âóë. Êàíàëüí³é, 2 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ íà ÿê³ ïîñâ³ä÷åíî äî-

ãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 01.09.2008

¹ 63-6-0502, òà äîçâîëèòè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÓÊÐ-ÒÎÏ-ÑÅÐÂ²Ñ» âè-

êîðèñòîâóâàòè ¿õ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëî-

âèõ, òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèõ, ñêëàäñüêèõ òà àä-

ì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèõ áóä³âåëü ç ïàðê³íãîì.

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Êàíàëüí³é, 1 òà âóë. Êàíàëü-

í³é, 2 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 01.09.2008

¹ 63-6-00502, óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÓÊÐ-ÒÎÏ-ÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèò-

ëîâèõ áóä³âåëü (ñïðàâà ¹ À-21328), à ñàìå:

— ñëîâà «äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü» çàì³íèòè

ñëîâàìè «äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâèõ, òîð-

ãîâî-ðîçâàæàëüíèõ, ñêëàäñüêèõ òà àäì³í³ñòðà-

òèâíî-îô³ñíèõ áóä³âåëü ç ïàðê³íãîì»;

— öèôðè òà ñëîâà «10 (äåñÿòü) ðîê³â» çàì³-

íèòè öèôðàìè òà ñëîâàìè «25 (äâàäöÿòü ï’ÿòü)

ðîê³â».

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

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

ëÿíêè â³ä 01.09.2008 ¹ 63-6-00502, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ ç Äå-

ïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî

ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàä-

êàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÓÊÐ-ÒÎÏ-ÑÅÐÂ²Ñ» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäà-

òè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåí-

òè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ

óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî âíåñåííÿ çì³í

äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

01.09.2008 ¹ 63-6-00502.

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 
Костюк Вікторії Дмитрівні, 

члену садівничого товариства «Флора», 
у приватну власність земельної ділянки

для ведення колективного садівництва у пров. Виноградному, 15
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 786/786 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êîñòþê

Â³êòîð³¿ Äìèòð³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðè-

ñòâà «Ôëîðà», äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³â-

íèöòâà ó ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó, 15 ó Ïîä³ëüñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà

¹ À-6329).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîñòþê Â³êòîð³¿ Äìèò-

ð³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Ôëîðà», çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-

âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0378

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:438:0003)

äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà ó ïðîâ.

Âèíîãðàäíîìó, 15 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîñòþê Â³êòîð³¿ Äìèòð³âí³, ÷ëå-

íó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Ôëîðà»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

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. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 10.03.2005

¹ 19-1714 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåì-

àãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 12.07.2013 ¹ 2467.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.12.1998 ¹ 90-15/191 «Ïðî

ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñàä³âíè÷îãî

òîâàðèñòâà «Ôëîðà» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó»

ïóíêò 7 äîäàòêà äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³-

òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ

â³ä 25.09.1956 ¹ 1478 «Ïðî â³äâîä çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì òà óñòàíîâàì ï³ä êîëåê-

òèâíå ñàä³âíèöòâî» âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ

÷èíí³ñòü.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки громадянину Сав’яку Олексію Вікторовичу

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 16, діл. 27 

(с/т «Дніпро») у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 863/863 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñà-

â’ÿêó Îëåêñ³þ Â³êòîðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñàäîâ³é, 16, ä³ë.

27 (ñ/ò «Äí³ïðî») ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ À-15616).

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0620 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:760:0014) íà âóë. Ñàäîâ³é, 16,

ä³ë. 27 (ñ/ò «Äí³ïðî») ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, ÿêà íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿

âëàñíîñò³ ãðîìàäÿíèíó Ñàâ’ÿêó Îëåêñ³þ Â³êòî-

ðîâè÷ó íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 15.11.2006 ¹ 4780, ïðàâî

âëàñíîñò³ íà ÿêó ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì

íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä

04.07.2007 ¹ 05-7-02560 òà äîçâîëèòè ¿¿ âèêî-

ðèñòàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä, ç ïîäàëüøèì âèçíà÷åííÿì êàòåãîð³¿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñàâ’ÿêó Îëåêñ³þ Â³êòîðîâè-

÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà âè-

êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 18.03.2010

¹ 19-3555, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â â³ä 27.05.2010 ¹ 05-6362 òà Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

29.01.2014 ¹ 19-26-0.3-414/2-14.

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 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 передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК МАЙОРОВА» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

на вул. Михайла Майорова, 6
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 757/757 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», пунк�
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про�
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÊ ÌÀÉÎ-

ÐÎÂÀ» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áó-

äèíêó íà âóë. Ìèõàéëà Ìàéîðîâà, 6 â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ä-7007, çàÿâà ÄÖ ¹ 01019-000158856-014

â³ä 29.11.2014).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÊ ÌÀÉÎÐÎÂÀ», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãî-

ñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,4621 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:134:0045) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíî-

ãî æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ìèõàéëà Ìàéî-

ðîâà, 6 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà

âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä

06.06.2014 ¹ 911).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÊ ÌÀÉÎÐÎÂÀ»:

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 òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

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

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

11.11.2014 ¹ 10914/0/12/19-14, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

28.11.2014 ¹ 19-26-0.3-6606/2-14.

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. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü,

ïóíêòè 3 — 7 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 18.12.2008

¹ 870/870 «Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «Á³ëèöüêà ìåáëåâà ôàáðèêà»

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî

áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ìèõàé-

ëà Ìàéîðîâà, 6 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà» òà â³ä 29.10.2009 ¹ 545/2614 «Ïðî ïîíî-

âëåííÿ òåðì³íó ä³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 18.12.2008 ¹ 870/870».

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
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Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС�ЕКОПРОЕКТ» 

договору оренди земельної ділянки 
для будівництва торговельно�офісного комплексу 
з паркінгом на місці котлованів над конструкцією 
стаціонарного комплексу станції метрополітену 

«Житомирська» та прилеглій території 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 856/856 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши лист�повідомлення товари�

ства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС�ЕКОПРОЕКТ» від 07.11.2013 № КОП�0106, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 28.09.2009 ¹ 75-6-00473

ïëîùåþ 0,1802 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:171:0035),

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-

âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀËÜ-

ßÍÑ-ÅÊÎÏÐÎÅÊÒ» äëÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâåëü-

íî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì íà ì³ñö³ êîò-

ëîâàí³â íàä êîíñòðóêö³ºþ ñòàö³îíàðíîãî êîì-

ïëåêñó ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó «Æèòîìèðñüêà»

òà ïðèëåãë³é òåðèòîð³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 22.01.2009 ¹ 40/1095 «Ïðî ïåðå-

äà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÀËÜßÍÑ-ÅÊÎÏÐÎÅÊÒ» çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

äëÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîì-

ïëåêñó ç ïàðê³íãîì íà ì³ñö³ êîòëîâàí³â íàä êîíñ-

òðóêö³ºþ ñòàö³îíàðíîãî êîìïëåêñó ñòàíö³¿ ìåò-

ðîïîë³òåíó «Æèòîìèðñüêà» òà ïðèëåãë³é òåðè-

òîð³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» (ñïðà-

âà ¹ À-20946).

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

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

ëÿíêè â³ä 28.09.2009 ¹ 75-6-00473, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÀËÜßÍÑ-ÅÊÎÏÐÎÅÊÒ»:

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 28.09.2009 ¹ 75-6-00473.

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

26.11.2014 142 057041-13282.

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

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 передачу фізичній особі — підприємцю 
Заровному Петру Петровичу земельної ділянки 

для створення озелененої території загального користування
(без права забудови та огородження ділянки) 

на вул. Миколи Закревського, 32 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 766/766 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» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ô³çè÷í³é îñîá³ —

ï³äïðèºìöþ Çàðîâíîìó Ïåòðó Ïåòðîâè÷ó äëÿ

ñòâîðåííÿ îçåëåíåíî¿ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ (áåç ïðàâà çàáóäîâè òà îãîðîäæåí-

íÿ ä³ëÿíêè) íà âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî, 32 ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðà-

âà Ä-6629, çàÿâà ÄÖ â³ä 21.10.2014 

¹ 01006-000152177-014).

2. Ïåðåäàòè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Çà-

ðîâíîìó Ïåòðó Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåí-

äó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2748 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:017:0089)

äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëåíåíî¿ òåðèòîð³¿ çàãàëüíî-

ãî êîðèñòóâàííÿ (áåç ïðàâà çàáóäîâè òà îãîðî-

äæåííÿ ä³ëÿíêè) íà âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî,

32 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Çàðîâíîìó

Ïåòðó Ïåòðîâè÷ó:

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, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 16.01.2013 ¹ 518/0/01/19-13, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³

â³ä 04.03.2013 ¹ 365.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Святошин» 

договорів оренди земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування речових ринків на вул. Депутатській, 2 

(літера 1А) та на площі Героїв Бреста у Святошинському районі
м. Києва і внесення змін до них

Рішення Київської міської ради № 853/853 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист�повідомлення това�

риства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Святошин» від 15.02.2013 № 8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 18.03.2003 ¹ 75-6-00047

(ç óðàõóâàííÿì äîãîâîðó â³ä 24.07.2008 

¹ 75-6-00410), â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, ïëî-

ùåþ 0,2373 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:109:0012) òà ïëîùåþ 0,0030 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:109:0014),

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-

âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîð-

ãîâèé ä³ì «Ñâÿòîøèí» äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ðå÷îâèõ ðèíê³â íà ïëîù³ Ãåðî¿â

Áðåñòà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà

ï³äñòàâ³ ïóíêòó 9 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 11.07.2002 ¹ 119/119 «Ïðî íàäàííÿ ³ âè-

ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðà-

âà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ» (ñïðàâà ¹ À-20672).

2. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.03.2003 ¹ 75-6-00048

(ç óðàõóâàííÿì äîãîâîðó â³ä 24.07.2008 

¹ 75-6-00411), â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, ïëî-

ùåþ 0,1047 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:109:0018), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâèé ä³ì «Ñâÿòî-

øèí» äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ðå÷î-

âèõ ðèíê³â íà âóë. Äåïóòàòñüê³é, 2 ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 9 ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11.07.2002

¹ 119/119 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ çåìëåþ».

3. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.03.2003 ¹ 75-6-00048 (ç óðà-

õóâàííÿì äîãîâîðó â³ä 24.07.2008 ¹ 75-6-00411),

à ñàìå:

— ñëîâà òà öèôðó «âóë. Äåïóòàòñüêà, 2» çà-

ì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «âóë. Äåïóòàòñüêà,

2 (ë³òåðà 1À)».

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

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîðàõ îðåíäè çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê â³ä 18.03.2003 ¹ 75-6-00047 (ç óðàõó-

âàííÿì äîãîâîðó â³ä 24.07.2008 ¹ 75-6-00410)

òà â³ä 18.03.2003 ¹ 75-6-00048 (ç óðàõóâàííÿì

äîãîâîðó â³ä 24.07.2008 ¹ 75-6-00411) ï³äëÿ-

ãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíî-

äàâñòâà.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Òîðãîâèé ä³ì «Ñâÿòîøèí» ó ì³ñÿ÷íèé òåð-

ì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóð-

ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

êóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëà-

äàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíå-

ñåííÿ çì³í äî äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê â³ä 18.03.2003 ¹ 75-6-00047 (ç óðàõó-

âàííÿì äîãîâîðó â³ä 24.07.2008 ¹ 75-6-00410)

òà â³ä 18.03.2003 ¹ 75-6-00048 (ç óðàõóâàííÿì

äîãîâîðó â³ä 24.07.2008 ¹ 75-6-00411).

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 земельної ділянки 
комунальному підприємству з питань будівництва 

житлових будинків «Житлоінвестбуд�УКБ» 
для будівництва та експлуатації житлового будинку 

з вбудованими приміщеннями та паркінгом 
на вул. Вірменській, 6�а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 754/754 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 92, 117, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де�

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розгля�
нувши заяву ДЦ № 01104�000159626�014 від 04.12.2014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в
Державному земельному кадастрі, право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (витяг від 05.12.2014 № 30520469), Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïè-

òàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³í-

âåñòáóä-ÓÊÁ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüî-

ãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,9002 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:167:0015) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíè-

ìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì íà âóë. Â³ðìåí-

ñüê³é, 6-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

À-21366, çàÿâà ÄÖ ¹ 01104-000159626-014 â³ä

04.12.2014).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áó-

ä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-

ÓÊÁ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

2.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿì ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

2.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.6. 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. Ñêàñóâàòè ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 28.10.2010 ¹ 186/4998 òà âèçíà-

òè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ïóíêòè 2, 3, 4,

5, 6 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.10.2006

¹ 236/293.

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
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Про поновлення публічному 
акціонерному товариству «Агрофірма 

«Теплиці України» договору оренди земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування 

торгово�розважального комплексу, офісного центру 
та об’єктів житлово�громадської забудови 

на вул. Берковецькій, 6 у Святошинському районі м. Києва 
та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 859/859 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши лист�повідомлення пуб�

лічного акціонерного товариства «Агрофірма «Теплиці України» від 02.10.2014 № КОП�0444, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 21.08.2008 ¹ 75-6-00415

ïëîùåþ 3,2926 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:489:0013) òà ïëîùåþ 4,6604 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:489:0018),

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà â³ä-

êðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Àãðîô³ðìà

«Òåïëèö³ Óêðà¿íè» äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó,

îô³ñíîãî öåíòðó òà îá’ºêò³â æèòëîâî-ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.12.2007

¹ 1422/4255 «Ïðî ïåðåäà÷ó â³äêðèòîìó àêö³î-

íåðíîìó òîâàðèñòâó «Àãðîô³ðìà «Òåïëèö³ Óêðà-

¿íè» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó,

îô³ñíîãî öåíòðó òà îá’ºêò³â æèòëîâî-ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òà ð³øåííÿ Ãîñ-

ïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.06.2008

¹ 4/267 (ñïðàâà ¹ À-21259).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê â³ä 21.08.2008 ¹ 75-6-00415, à ñà-

ìå: ñëîâà «â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî» çà-

ì³íèòè ñëîâàìè «ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðè-

ñòâî» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

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

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

ëÿíîê â³ä 21.08.2008 ¹ 75-6-00415, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àã-

ðîô³ðìà «Òåïëèö³ Óêðà¿íè»:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãî-

äè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê â³ä 21.08.2008 ¹ 75-6-00415 òà âíå-

ñåííÿ çì³í äî íüîãî.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02.12.2014

¹ 057041-13541.

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 «ТЕРРА ЄВРОЛЕКС» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
і обслуговування виробничих будівель 

та допоміжних споруд на вул. Червонопрапорній, 28 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 855/855 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист�звернення товариства з

обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ЄВРОЛЕКС» від 23.07.2014 № КОП�0233, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання гімназії № 153 ім. О. С. Пушкіна 
I — III ступенів Шевченківського району 

м. Києва земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будівель та прилеглої території гімназії 

на вул. В’ячеслава Чорновола, 37 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 763/763 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 11.03.2005 ¹ 79-6-00289

ïëîùåþ 0,6626 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:414:0042), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÒÅÐÐÀ ªÂÐÎËÅÊÑ» äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü òà äî-

ïîì³æíèõ ñïîðóä íà âóë. ×åðâîíîïðàïîðí³é, 28

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ïóíê-

òó 27 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.09.2004

¹ 520/1930 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåì-

ëåþ» (ñïðàâà ¹ À-21171).

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

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

êè â³ä 11.03.2005 ¹ 79-6-00289, ï³äëÿãàº ïðè-

âåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÒÅÐÐÀ ªÂÐÎËÅÊÑ»:

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 11.03.2005 ¹ 79-6-00289.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.08.2014

¹ 057041-8413.

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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ ã³ìíàç³¿ ¹ 153 ³ì. Î. Ñ. Ïóøê³íà I-III ñòó-

ïåí³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

áóä³âåëü òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ ã³ìíàç³¿ íà âóë.

Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 37 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä

22.05.2014 ¹ 01103-000135202-014, ñïðàâà

Ä-5231).

2. Íàäàòè ã³ìíàç³¿ ¹ 153 ³ì. Î. Ñ. Ïóøê³íà I-III

ñòóïåí³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

1,5185 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:147:0007) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òà ïðèëåãëî¿ òåðèòî-

ð³¿ ã³ìíàç³¿ íà âóë. Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 37 ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ã³ìíàç³¿ ¹ 153 ³ì. Î. Ñ. Ïóøê³íà I-III ñòóïå-

í³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

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, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

23.08.2013 ¹ 14836/0/12/19-13, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

25.09.2013 ¹ 3632.

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 громадянці Фастовець 
Марії Іванівні у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 6�г 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 792/792 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 Ôàñòî-

âåöü Ìàð³¿ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 6-ã ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà ¹ À-9218).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ôàñòîâåöü Ìàð³¿ ²âà-

í³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0875 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:237:0193) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 

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

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ôàñòîâåöü Ìàð³¿ ²âàí³âí³:

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 23.10.2006

¹ 19-8883, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 18.02.2006

¹ 071/04-4-19/620, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà

«²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà» â³ä

18.06.2006 ¹ 442, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 14.02.2011 ¹ 05-7108, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 12.06.2012 ¹ 380.

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. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

3.6. 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 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 передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «ВІСЕНС ХАУС» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного, 
торговельного, адміністративного комплексу 

з об’єктами громадського призначення та паркінгом 
на просп. Московському, 32�д 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 582/582 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» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Â²ÑÅÍÑ ÕÀÓÑ» äëÿ áó-

ä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñ-

íîãî, òîðãîâåëüíîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîì-

ïëåêñó ç îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ

òà ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 32-ä â

Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-
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ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ä-6924, çàÿâà ÄÖ ¹ 01037-000142894-

014 â³ä 30.07.2014).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Â²ÑÅÍÑ ÕÀÓÑ», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â äîâãîñòðîêîâó

îðåíäó íà 25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,8419 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:167:0016) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíîãî, òîðãî-

âåëüíîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîìïëåêñó ç îá’ºê-

òàìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãîì

íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 32-ä â Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿç-

êó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äî-

ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³

â³ä 09.12.2013 ¹ 262, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà-

÷³).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Â²ÑÅÍÑ ÕÀÓÑ»:

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

13.12.2013 ¹ 21385/0/12/19-13, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

24.06.2014 ¹ 19-26-0.3-3188/2-14.

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. Ïðèïèíèòè ÏÀÒ «Ðåìäèçåëü» ïðàâî êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äëÿ áóä³âíèöòâà

òà åêñïëóàòàö³¿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ ïðèì³-

ùåíü, àíãàð³â òà ãàðàæ³â íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêî-

ìó, 32 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ

0,8419 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:167:0016) â³äïîâ³äíî äî ëèñòà-

çãîäè â³ä 07.05.2013 ¹ 511.

5. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ïëîùåþ 0,8419 ãà â³ä 14.09.2007 ¹ 78-6-

00459, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-

äîþ òà ÏÀÒ «Ðåìäèçåëü» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ

Êè¿âðàäè â³ä 08.02.2007 ¹ 148/809 «Ïðî ïåðå-

äà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðèòîìó àêö³îíåðíî-

ìó òîâàðèñòâó «Ðåìäèçåëü» äëÿ áóä³âíèöòâà òà

åêñïëóàòàö³¿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü,

àíãàð³â òà ãàðàæ³â ÇÀÒ «Ðåìäèçåëü» íà ïðîñï.

Ìîñêîâñüêîìó, 32 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà, ÿê³ âèíîñÿòüñÿ ç òåðèòîð³¿ çàâîäó â

çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâî-

ãî ïåðåõîäó».

6. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

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

õîä³â ùîäî ñêàñóâàííÿ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³

ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî äåðæàâíî¿ ðå-

ºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

11.09.2007, çàðåºñòðîâàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâ-

ë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-

ãîâîð³â â³ä 14.09.2007 ¹ 78-6-00459.

7. 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.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «Корса» та товариству 

з обмеженою відповідальністю «КАПРІ» 
для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

готельно�офісного комплексу, торговельного центру 
з підземним паркінгом та гостьовими автостоянками 

на вул. Багговутівській, 17�21 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 597/597 від 10 грудня 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 òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîðñà» òà òîâàðèñòâó

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÀÏÐ²» äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â, ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó, òîðãîâåëü-

íîãî öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà ãîñòüîâè-

ìè àâòîñòîÿíêàìè íà âóë. Áàããîâóò³âñüê³é, 

17-21 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 09.10.2013 ¹ 01006-

000105037-014, ñïðàâà Ä-3313).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Êîðñà» òà òîâàðèñòâó ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÀÏÐ²», çà óìîâè âèêî-

íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ñï³ëüíó ÷àñò-

êîâó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,9290 ãà, â òîìó ÷èñë³ ïëî-

ùåþ 0,4121 ãà â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:91:078:0114), çîê-

ðåìà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Êîðñà» — 91/100 ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÊÀÏÐ²» — 9/100 ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ

áóäèíê³â, ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó, òîðãî-

âåëüíîãî öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà ãîñ-

òüîâèìè àâòîñòîÿíêàìè íà âóë. Áàããîâóò³âñüê³é,

17-21 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Êîðñà» òà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÊÀÏÐ²»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàð-

òîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çå-

ëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ,

â³ä 12.04.2012 ¹ 1043) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-

âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

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, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â ïî-

ðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 27.09.2011 ¹ 10800/0/18/19-11, Êè¿â-

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

ö³¿ â³ä 24.07.2012 ¹ 4570, Äåðæàâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 01.11.2012 ¹ 05-08/6973,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè â³ä 20.10.2011 ¹ 5093 òà â³ä 11.10.2011

¹ 4988, Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä

19.01.2012 ¹ 28/22/51-12, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-

ºìñòâà «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-

ºâà» â³ä 04.03.2008 ¹ 630, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 28.11.2012 ¹ 05-

9348.

3.7. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-

í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³ä-

íî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.8. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé ïðî¿çä ïî ïðîâ. Êâ³-

òó÷îìó ç âóë. Áàããîâóò³âñüêî¿ ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî ïðà-

âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áó-

òè 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 публічному 
акціонерному товариству «Холдингова компанія 

«Київміськбуд» земельної ділянки для будівництва 
та експлуатації торговельного комплексу 

соціально�побутового призначення з паркінгом 
та об’єктів придорожнього сервісу на просп. Миколи Бажана 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 577/577 від 10 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³î-

íåðíîìó òîâàðèñòâó «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè-

¿âì³ñüêáóä» äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîð-

ãîâåëüíîãî êîìïëåêñó ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî

ïðèçíà÷åííÿ ç ïàðê³íãîì òà îá’ºêò³â ïðèäîðîæ-

íüîãî ñåðâ³ñó íà ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà

ÄÖ ¹ 01016-000104326-014 â³ä 03.10.2013,

ñïðàâà Ä-6802).

2. Ïåðåäàòè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

ðèñòâó «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä»,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó

êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,3874 ãà â òîìó ÷èñ-

ë³ 0,8281 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:90:013:0071), äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâåëüíîãî êîì-

ïëåêñó ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ç

ïàðê³íãîì òà îá’ºêò³â ïðèäîðîæíüîãî ñåðâ³ñó

íà ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

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

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Õîë-

äèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 09.10.2012 ¹ 13204/0/01/19-12, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 05.06.2013 ¹ 1869, Äåïàðòàìåíòó çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 20.08.2013 ¹ 05704-18245,

êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ìåòðî-

ïîë³òåí» â³ä 30.07.2013 ¹ 605-íã.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà ç óðàõóâàííÿì ëèñòà ïóá-

ë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Õîëäèíãîâà

êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä» â³ä 22.09.2014

¹ 04690/0/2-14 ùîäî ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó

ðîçâèòêó ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ó ðîçì³ð³ 10 %

â³ä êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà.

3.7. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-

í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³ä-

íî äî 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 дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Ратушнюку Андрію Петровичу 
на вул. Вітавській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 849/849 від 26 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ðàòóøíþêó Àíäð³þ Ïåòðîâè÷ó íà âóë.

Â³òàâñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22430).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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Про передачу публічному акціонерному 
товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд»

земельної ділянки для будівництва 
та експлуатації торгово�офісного центру 

з об’єктами придорожнього сервісу на просп. Московському, 36 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 578/578 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 93, 123, 124, пункту 2 статті 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 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 «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè-

¿âì³ñüêáóä» äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîð-

ãîâî-îô³ñíîãî öåíòðó ç îá’ºêòàìè ïðèäîðîæ-

íüîãî ñåðâ³ñó íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 36 â

Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ä-6613, çàÿâà ÄÖ ¹ 01013-000101518-

014 â³ä 11.09.2013).

2. Ïåðåäàòè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

ðèñòâó «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä»,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â êî-

ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,3492 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:192:0070) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâî-îô³ñíîãî öåíòðó ç îá’ºê-

òàìè ïðèäîðîæíüîãî ñåðâ³ñó íà ïðîñï. Ìîñ-

êîâñüêîìó, 36 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Õîë-

äèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà ç óðàõóâàííÿì ëèñòà ïóá-

ë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Õîëäèíãîâà

êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä» â³ä 22.09.2014

¹ 04690/0/2-14 ùîäî ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó

ðîçâèòêó ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ó ðîçì³ð³ 10 %

â³ä êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

10.09.2012 ¹ 11926/0/12/19-12, Äåðæàâíîãî

óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-

ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 17.12.2012 ¹ 05-

08/7824, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-

òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.10.2012 ¹ 5936, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³

â³ä 05.07.2013 ¹ 2358.

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 â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü â³ä 05.11.2012 ¹ 2041) òà ³íø³

ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ïóíêò

17 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.04.2001

¹ 309/1286 «Ïðî ïîãîäæåííÿ ì³ñöü ðîçòàøó-

âàííÿ îá’ºêò³â».

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 поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП» договору оренди 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування офісно�торгово�розважального комплексу 

в кварталі, обмеженому вулицями Оленівською, Межигірською,
Набережно�Луговою у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 686/686 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист�звернення товариства з

обмеженою відповідальністю «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП» від 21.11.2012 № 21�11/12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 28.03.2008 ¹ 85-6-00395

ïëîùåþ 1,1742 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:85:291:0003), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Á²ËÄ²ÍÃ ²ÍÂÅÑÒ ÃÐÓÏ»

íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

22.08.2007 ¹ 171/2005 «Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðè-

ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Á²ËÄ²ÍÃ

²ÍÂÅÑÒ ÃÐÓÏ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî-òîð-

ãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó â êâàðòàë³, îá-

ìåæåíîìó âóëèöÿìè Îëåí³âñüêîþ, Ìåæèã³ð-

ñüêîþ, Íàáåðåæíî-Ëóãîâîþ ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà» (ñïðàâà ¹ À-20582).

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

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

ëÿíêè â³ä 28.03.2008 ¹ 85-6-00395, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Á²ËÄ²ÍÃ ²ÍÂÅÑÒ ÃÐÓÏ» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í

íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêó-

ìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàí-

íÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 28.03.2008 ¹ 85-

6-00395.

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 громадянці Золотухіній Ользі Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Островського, 7�а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 805/805 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 Çîëî-

òóõ³í³é Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îñòðîâñüêîãî,

7-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà ¹ À-10834).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Çîëîòóõ³í³é Îëüç³ Ìè-

êîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0423 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:154:0049) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îñòðîâñüêîãî,

7-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Çîëîòóõ³í³é Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³:

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 20.06.2007

¹ 19-6085, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 04.04.2008

¹ 071/04-4-22/2496, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 25.07.2008 ¹ 05-3425.

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. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü â³ä 21.06.2012 ¹ 1409) 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 приватизацію земельної ділянки громадянину 
Яковенку Володимиру Андрійовичу для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Київській, 8 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 833/833 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 ãðîìàäÿíèíó ßêîâåíêó Âîëîäè-

ìèðó Àíäð³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0836 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:72:526:0034) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Êè¿âñüê³é, 8 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9114).

2. Ãðîìàäÿíèíó ßêîâåíêó Âîëîäèìèðó Àíäð³-

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¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину Новікову

Олексію Євгенійовичу на вул. Бродівській, 81�е у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 839/839 від 26 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Новікову Олексію Євгенійовичу на вул. Бродівській, 81�е у Голосіївському райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Íîâ³êîâó Îëåêñ³þ ªâãåí³éîâè÷ó íà

âóë. Áðîä³âñüê³é, 81-å ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

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

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20558).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Шаргородському Юрію Миколайовичу на вул. Маслівка, 28�г 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 423/423 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Шаргородському Юрію Миколайовичу на вул. Маслівка, 28�г у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Øàðãîðîäñüêîìó Þð³þ

Ìèêîëàéîâè÷ó íà âóë. Ìàñë³âêà, 28-ã ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,07 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-19860).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Національному історико�

архітектурному музею «Київська фортеця» на вул. Панфіловців
у Печерському районі м. Києва для експлуатації та

обслуговування пам’яток архітектури (фортифікації)
Рішення Київської міської ради № 471/471 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Національному історико�архітектурному музею «Київська фортеця» на вул. Панфіловців у
Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íà-

ö³îíàëüíîìó ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíîìó ìóçåþ

«Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ» íà âóë. Ïàíô³ëîâö³â ó Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,84 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè (ôîðòèô³-

êàö³¿) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-21339).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки управлінню освіти
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на
просп. Оболонському, 9�а, 9�б в Оболонському районі м. Києва

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
загальноосвітніх навчальних закладів № 214, № 225 з

міжшкільним стадіоном, біговими та велосипедними доріжками
та для благоустрою території

Рішення Київської міської ради № 474/474 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на просп.
Оболонському, 9�а, 9�б в Оболонському 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

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà

ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 9-à, 9-á â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 5,98

ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó ïîñò³é-

íå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-

â÷àëüíèõ çàêëàä³â ¹ 214, ¹ 225 ç ì³æøê³ëü-

íèì ñòàä³îíîì, á³ãîâèìè òà âåëîñèïåäíèìè

äîð³æêàìè òà äëÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(¹ Ê-21758).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Бурцеву

Олександру Вікторовичу на вул. 58�й Садовій, діл. 49 
у Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного

садівництва
Рішення Київської міської ради № 422/422 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Бурцеву Олександру Вікторовичу на вул. 58�й Садовій, діл. 49 у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áóðöåâó Îëåêñàíäðó Â³ê-

òîðîâè÷ó íà âóë. 58-é Ñàäîâ³é, ä³ë. 49 ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³â-

íèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-22821).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 
на вул. Оноре де Бальзака, 4�й мікрорайон, 

ж/м Вигурівщина�Троєщина 
у Деснянському районі м. Києва 
для тематичного облаштування 
Стіни пам’яті жертв Чорнобиля

Рішення Київської міської ради № 468/468 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на вул. Оноре де Бальзака, 4�й
мікрорайон, ж/м Вигурівщина�Троєщина у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат�
тями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак�
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äåñ-

íÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿ íà âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà, 4-é ì³êðî-

ðàéîí, æ/ì Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,19 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ òåìàòè÷íîãî îáëàø-

òóâàííÿ Ñò³íè ïàì’ÿò³ æåðòâ ×îðíîáèëÿ çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-20991).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ»
на просп. Червонозоряному, 190 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва житлових будинків з вбудованими
приміщеннями та підземним паркінгом

Рішення Київської міської ради № 480/480 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ» на просп. Червонозоряно�
му, 190 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного ко�
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÄÊ

²ÍÂÅÑÒÑÈÑÒÅÌ» íà ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíîìó,

190 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 1,14 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â

äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâà-

íèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ)

(Ê-22116).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí» 
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному

товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» на вул. Володі
Дубініна, 7/14 у Голосіївському районі м. Києва для

реконструкції гуртожитку під багатоквартирний житловий
будинок

Рішення Київської міської ради № 482/482 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» на вул. Воло�
ді Дубініна, 7/14 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 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 ïóá-

ë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Õîëäèíãî-

âà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä» íà âóë. Âîëîä³ Äóá³-

í³íà, 7/14 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,18 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðî-

êè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ãóðòîæèòêó ï³ä áàãàòîêâàð-

òèðíèé æèòëîâèé áóäèíîê çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21774).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному

товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» на вул. Володі
Дубініна, 5/15 у Голосіївському районі м. Києва для

реконструкції гуртожитку під багатоквартирний житловий
будинок

Рішення Київської міської ради № 489/489 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» на вул. Воло�
ді Дубініна, 5/15 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 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

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó

«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä» íà âóë.

Âîëîä³ Äóá³í³íà, 5/15 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,17 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â êîðîòêîñòðîêîâó

îðåíäó íà 3 ðîêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ãóðòîæèò-

êó ï³ä áàãàòîêâàðòèðíèé æèòëîâèé áóäèíîê

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ)

(Ê-21775).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Національному історико�архітектурному музею «Київська
фортеця» на вул. Перспективній у Печерському районі м. Києва

для експлуатації та обслуговування пам’яток архітектури
(фортифікації)

Рішення Київської міської ради № 485/485 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Національному історико�архітектурному музею «Київська фортеця» на вул. Перспективній
у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè Íàö³îíàëüíîìó ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóð-

íîìó ìóçåþ «Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ» íà âóë. Ïåð-

ñïåêòèâí³é ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,27 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòó-

âàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè (ôîðòèô³êàö³¿) çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-

21341).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ
УКРАЇНИ» на вул. Червоноармійській, 75 (літ. Г) у Печерському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування споруди

костелу св. Миколая
Рішення Київської міської ради № 469/469 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИ�
КИ УКРАЇНИ» на вул. Червоноармійській, 75 (літ. Г) у Печерському районі м. Києва та додані документи, ке�
руючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень За�
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÄÅÐ-

ÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ

ÁÓÄÈÍÎÊ ÎÐÃÀÍÍÎ¯ ÒÀ ÊÀÌÅÐÍÎ¯ ÌÓÇÈÊÈ

ÓÊÐÀ¯ÍÈ» íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 75 (ë³ò. Ã)

ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,38 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿

âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîðóäè êîñòåëó ñâ.

Ìèêîëàÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî

ð³øåííÿ) (Ê-21915).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки театрально�видовищному закладу культури
«Київський національний академічний театр оперети» 

на вул. Межигірській, 87 у Подільському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд театру

оперети виробничо�складського призначення
Рішення Київської міської ради № 470/470 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки те�
атрально�видовищному закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» на вул. Ме�
жигірській, 87 у Подільському районі м. Києва та додані матеріали, керуючись статтями 9, 123 Земельного ко�
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òå-

àòðàëüíî-âèäîâèùíîìó çàêëàäó êóëüòóðè «Êè-

¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïå-

ðåòè» íà âóë. Ìåæèã³ðñüê³é, 87 ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,66 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä òåàòðó îïåðåòè âèðîáíè÷î-

ñêëàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-20981).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок обслуговуючому
кооперативу «Водник» на вул. Коцюбинського, 18�а у

Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування гаражних боксів

Рішення Київської міської ради № 488/488 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельних ділянок обслуговуючому кооперативу «Водник» на вул. Коцюбинського, 18�а у Дарницькому райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 791Земельного кодексу України, статтею 50 Зако�
ну України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За�
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó «Âîäíèê»

íà âóë. Êîöþáèíñüêîãî, 18-à ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,01

ãà; 0,36 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó

êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 3 ðîêè äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæíèõ áîêñ³â çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-

22198).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí» 
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Про передачу громадянину Глущенку Павлу Трохимовичу 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській, 13�а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 774/774 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó

Ãëóùåíêó Ïàâëó Òðîõèìîâè÷ó äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñòà-

ðîîáóõ³âñüê³é, 13-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëî-

âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-

8362).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãëóùåíêó Ïàâëó

Òðîõèìîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:376:0068) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñòàðîîáóõ³â-

ñüê³é, 13-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãëóùåíêó Ïàâëó Òðîõèìîâè-

÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

Про передачу 
громадянину Чекану Олександру Михайловичу у приватну

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

на вул. Івана Дяченка, 8�а у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 806/806 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 ×åêà-

íó Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ²âàíà Äÿ÷åí-

êà, 8-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà ¹ 3874).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×åêàíó Îëåêñàí-

äðó Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0923 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:217:0005) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ²âàíà Äÿ÷åíêà, 

8-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó ×åêàíó Îëåêñàíäðó 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 â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 09.12.2010

¹ 19-1345, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 31.05.2012 ¹ 05-08/3128, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 04.07.2012

¹ 05-8743.

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. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

3.6. 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 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 
громадянину Королівства Данія Яну Флеммінгу 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування житлового будинку і господарських будівель

на вул. П’ятигорській, 14 у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 683/683 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні» та враховуючи лист�звернення громадянина Королівства Данія Яна Флеммінга від 22.08.2013 
№ КОП�0062, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.02.2003 ¹ 79-6-00093

ïëîùåþ 0,0604 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:195:0026), óêëàäåíèé ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ãðîìàäÿíèíîì Êî-

ðîë³âñòâà Äàí³ÿ ßíîì Ôëåìì³íãîì äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ³

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü íà âóë. Ï’ÿòèãîðñüê³é,

14 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòà-

â³ ïóíêòó 18 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

27.04.2001 ¹ 311/1288 «Ïðî ïåðåäà÷ó ó ïðè-

âàòíó âëàñí³ñòü òà îôîðìëåííÿ â îðåíäó çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ãðîìàäÿíàì äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü» (ñïðàâà ¹ À-

20834).

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

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

ëÿíêè â³ä 20.02.2003 ¹ 79-6-00093, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîðîë³âñòâà Äàí³ÿ ßíó Ôëåì-

ì³íãó â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêî-

íîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè

ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 20.02.2003 ¹ 79-6-00093.

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 поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Полібізнес» договору оренди земельної ділянки для

експлуатації та обслуговування збірно�розбірного торгового
павільйону на перетині вулиць Глибочицької та Мельникова у

Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 684/684 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист�повідомлення товариства
з обмеженою відповідальністю «Полібізнес» від 22.04.2014 № КОП�0176, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 21.04.2004 ¹ 91-6-00248

ïëîùåþ 0,0110 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:116:0061) óêëàäåíèé ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïîë³á³çíåñ» äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çá³ðíî-ðîçá³ð-

íîãî òîðãîâîãî ïàâ³ëüéîíó íà ïåðåòèí³ âóëèöü

Ãëèáî÷èöüêî¿ òà Ìåëüíèêîâà ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 4 ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.09.2003 ¹ 31/905

«Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ»

(ñïðàâà ¹ À-21089).

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

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

ëÿíêè â³ä 21.04.2004 ¹ 91-6-00248, ï³äëÿãàº ïðè-

âåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Ïîë³á³çíåñ»:

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 òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 21.04.2004

¹ 91-6-00248.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01.07.2014

¹ 05704-6124.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому гаражному

кооперативу «ОГК «Деміївський�Авто» 
на вул. Деміївській, 35 — 37 у Голосіївському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування гаражів
Рішення Київської міської ради № 852/852 від 26 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки обслуговуючому гаражному кооперативу «ОГК «Деміївський�Авто» на вул. Деміївській,
35 — 37 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 79�1 Земельного ко�
дексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îá-

ñëóãîâóþ÷îìó ãàðàæíîìó êîîïåðàòèâó «ÎÃÊ

«Äåì³¿âñüêèé-Àâòî» íà âóë. Äåì³¿âñüê³é, 35 —

37 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 0,84 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-22885).

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» 

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 21.12.2011 ¹ 15228/0/18/19-11, Äåð-

æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 31.05.2012

¹ 05-08/3067 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â â³ä 21.11.2012 ¹ 05-9322.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷å-

íèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

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

²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ï³äñóìêè êîíêóðñ³â ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿

ä³ÿëüíîñò³, ùî â³äáóëèñÿ 19 ãðóäíÿ 2016 ðîêó

¹
ç/í

Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè Ìåòà ïðîâåäåííÿ
îö³íêè

Âàðò³ñòü ðîá³ò, ãðí/
ñòðîê âèêîíàííÿ,
êàëåíäàðíèõ äí³â

Ïåðåìîæåöü
êîíêóðñó

1. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
23,4 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ëîáàíîâñüêîãî Âàëåð³ÿ (ñòàðà
íàçâà - ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé),
35, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ
ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿
øëÿõîì âèêóïó
îðåíäàðåì

1100/3 TOB "Ñàìñîí"

2 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
268,3 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â. âóë.
Ñàêñàãàíñüêîãî, 131, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ
ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿
øëÿõîì âèêóïó
îðåíäàðåì

3500/3 ÒÎÂ "ÒÐÈÁÜÞÒ-
ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

3 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
24,3 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â. âóë. Ôðàíêà
²âàíà, 27/31, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ
ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿
øëÿõîì âèêóïó
îðåíäàðåì

1200/3 ÒÎÂ "Ñàìñîí"

4. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
181,6 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Òåðåùåíê³âñüêà, 13, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ
ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿
øëÿõîì ïðîäàæó íà
àóêö³îí³

2800/3 TOB "ÒÐÈÁÜÞÒ-
ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

5. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
74.9 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îðëèêà
Ïèëèïà, 24/1, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ
ðèíêîâî¿ âàðòîñò³
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿
øëÿõîì âèêóïó
îðåíäàðåì 

2500/3 TOB "ÒÐÈÁÜÞÒ-
ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ

¹45685365 â³ä 15.10.2015 ð. çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêà, 112/40

íà ³ì'ÿ Àäõàì Øåõäà Ñàëàõ ââàæàòè íåä³éñíèì.Êîíòàêòí³ äàí³: +380672323794

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà":

1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 15, çàãàëüíà ïëîùà – 75,83 êâ.ì, ï³äâàë, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè –
792620,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà
âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â äëÿ ÀÇÑ, îðåíäíà ñòàâêà – 15%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) –
6935,42 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåí-
äíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåí-
äó 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.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòà çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10.
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Îðåíäíà ñòàâêà
ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíè

é çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ.ì. ãðí.1

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè,ãðí.

Âàðò³ñòü îá'ºêòó
îðåíäè, ãðí. áåç

ÏÄÂ

1

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëó-
àòàö³ÿ" (âóë Âîëîäèìèðñüêà,

51-à, 2.34-23-24)

í/áóäèíîê
âóë. Îëåñÿ
Ãîí÷àðà,

17-19 ë³ò.Á

500,70 

àáî

1 (äëÿ ïëîù³
20,0 êâ. ì Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 30.09.2016

4
2 ðîêè 364 äí³

98,40 49 272,66
15238310,0

15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ 380,42 190 478,88

2 1-2 ïîâåðõ

âóë.
Îëåêñàíäðà
Àðõèïåíêà, 6

ë³ò. À

199,6 3

Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,

ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà
íà îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè
âèäàìè ñïîðòó

Ñòàíîì íà 30.09.2016

2 ðîêè 364 äí³ 19,57 3907,5 1563000,0

3

1 ïîâåðõ
âóë. ßêó6à

Êîëàñà, 17 ë³ò.
À

16,0 15 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó Ñòàíîì íà 31.10.2016

97-4 âñüîãî:
113.4 5 Ïîáóòîâ³ ïîñëóãè íàñåëåííþ 2 ðîêè 364 äí³ 102,27 11598,19 2170950,0

1-4 ïîâåðõ

âóë.
Ñàêñàãàíñüêî-

ãî, 40/85,
ë³ò.À, À'

77,00

àáî

1 (äëÿ ïëîù³ 
20,0 êâ. ì) 4 Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 30. 11.2016

4
4

2 ðîêè 364 äí³
51,66 3978,20

1482200,0
15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ 240,61 18527,50

5

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹ 3 (02125,

Çàïîðîæöÿ Ïåòðà, 26,
540-95-25, 540-96-56)

1 ïîâåðõ
âóë.

Çàïîðîæöÿ
Ïåòðà, 26, ê.2

71,20 10
Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ (êàá³íåò
êîìï'þòåðíî¿ òîìîãðàô³¿)

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 169,94 12100,00 1452000,0

6

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹7 (03179,

Êîòåëüíèêîâà Ìèõàéëà, 95,
450-02-55)

1 ïîâåðõ

âóë.
Êîòåëüíèêîâà
Ìèõàéëà, 95,

ê.1

20,2 12 Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³
ë³êè

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 195,59 3951,00 395100,0

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä: çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïèòàíü ðîçâèòêó
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿, ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â (V êàòåãîð³ÿ), ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà
ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿, ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15,02.2002 ¹ 169, òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôññ³éíî-
êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é
çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè
â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà
ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà
÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ
îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36, (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-72-29.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä: çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿, ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â (V êàòåãîð³ÿ), ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò
â³ää³ëó ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿, ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
(V êàòåãîð³ÿ), ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿, ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹ 169, òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-
êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é
çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè
â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà
ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà
÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ
îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044: ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36, (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-72-29.

Кольороподіл А2 (формат
660х560 мм)

01034, Київ, вул.
Володимирська, 51�а,

репроцентр газети
«Хрещатик».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 51517

23 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹140(4910)
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ó ÌÈÍÓËÎÌÓ ðîö³ ³ñòîð³ÿ âàæêî
ïîðàíåíîãî õëîï÷èêà ç Äîíåöü-
êà — Ìèêîëè Í³æíºêîâñüêîãî îá-
ëåò³ëà âåñü ñâ³ò. Íà äîïîìîãó ìà-
ëåíüêîìó óêðà¿íöþ, ÿêèé âòðàòèâ
÷åðåç âèáóõ ãðàíàòè îáèäâ³ íîãè
³ ðóêó, ïðèéøëè êàíàäñüê³ ìåäè-
êè. Â çíàê ïîäÿêè Ìèêîëà íàïè-
ñàâ ëèñòà êàíàäñüêîìó ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðó Äæàñò³íó Òðþäî, ïðî ùî
ðîçïîâ³â íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó «Ôåéñ-
áóö³» Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî
Ïîðîøåíêî.

Íà äóìêó Ìèêîëè Êîáçîâà:
«Äëÿ íàñ äóæå âàæëèâî äîïîìîã-
òè ä³òÿì, ÿêèì ñüîãîäí³ ñêëàäíî.
Öèðê — îñîáëèâà ÷àñòèíà äèòèí-
ñòâà, çäàòíà ïðèíåñòè íåçàáóòí³
ÿñêðàâ³ âðàæåííÿ ³ ðàä³ñòü êîæ-
í³é äèòèí³. Ìè õî÷åìî, ùîá ä³òè
â³ä÷óëè ñâÿòî ñüîãîäí³, çàíóðèâ-
øèñü ó ÷àð³âíó àòìîñôåðó öèð-
êó. Òîìó ìè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ,
çðîáèòè öþ ïðåì’ºðó áëàãîä³é-
íîþ òà ïîäàðóâàòè ä³òÿì íîâî-
ð³÷íó êàçêó. Ïðèºìíî, ùî íàøó
³í³ö³àòèâó ï³äòðèìàëè ë³äåðè ãðî-
ìàäñüêî¿ äóìêè — â³äîì³ ïîë³òè-

êè, ñïîðòñìåíè, ç³ðêè øîó-á³ç-
íåñó, ïðåäñòàâíèêè êóëüòóðíî¿
åë³òè Óêðà¿íè».

Â³äâ³äàòè íîâîð³÷íó áëàãîä³é-
íó ïðåì’ºðó öèðêó «Êîáçîâ» ïðèé-
øëè áàãàòî â³äîìèõ óêðà¿íö³â.
Ñåðåä íèõ: Òèìîô³é Íàãîðíèé,
Ñåðã³é Êîñòåöüêèé, Àíàòîë³é Àíà-
òîë³÷, Íàòàëêà Êàðïà, Êîñòÿ Ð³êê³,
Êîñòÿíòèí Ãðóáè÷, Âëàäèñëàâ Âà-
ùóê, Ë³ë³ÿ Ê³ø, D. Lemma, Äàíèëî
Êëÿãèí, Àííà Òð³í÷åð, DARinA,
«Â³äïîâ³äü to be...», Êîñòÿ Áî÷àðîâ
(MELOVIN).

Ï³äòðèìàâ ³í³ö³àòèâó Ìèêîëè
Êîáçîâà ³ Ìàéêë Ìîðãóë³ñ — ïðå-
çèäåíò Ôîíäó «Äóõîâíà Äèïëîìà-
ò³ÿ», ðàäíèê Êîíãðåñó, ïî÷åñíèé
Êîíñóë Á³ëîðóñ³¿ â ÑØÀ, ïèñüìåí-
íèê,ïîë³òîëîã.Âèõîäåöü ç Óêðà¿íè,
àâòîð âîñüìè áåñòñåëåð³â, êîíñóëü-
òàíò ï’ÿòè ïðåçèäåíò³â ÑØÀ: Äæè-
ìà Êàðòåðà,Ðîíàëüäà Ðåéãàíà,Äæîð-
äæà Áóøà, Á³ëëà Êë³íòîíà ³ Áàðàêà
Îáàìè. Ìàéêë Ìîðãóë³ñ çàâæäè çà-
ëèøàâñÿ âåëèêèì äðóãîì Óêðà¿íè
³ â³äñòîþâàâ ³íòåðåñè íàøî¿ êðà-
¿íè íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ �

Öèðê «Êîáçîâ» ïðèâ³òàâ
ä³òåé ç³ ñâÿòîì
� Ó äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ â Êèºâ³

â³äáóëàñÿ áëàãîä³éíà ïðåì’ºðà
íîâîð³÷íî¿ êàçêè WOOZU

Ïî âñüîìó ì³ñòó ïðîõîäèòü ÷è-

ìàëî ñâÿòêîâèõ øîó. Îäíèì ³ç

âàð³àíò³â, ùî ïðîïîíóþòü ä³ò-

ëàõàì â ñòîëèö³, º ìóçè÷íî-³í-

òåðàêòèâíà âèñòàâà «Íîâà Ñòà-

ðà Êàçêà», ÿêó ïîêàçóâàòèìóòü

ó ñàìîìó öåíòð³ Êèºâà, á³ëÿ

ìåòðî «Òåàòðàëüíà».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

ÌÞÇÈÊË ïîñòàâëåíèé çà ìîòè-
âàìè íàéâ³äîì³øèõ òâîð³â Ãàíñà
Êð³ñò³àíà Àíäåðñåíà ³ ðîçïîâ³äàº
ïðî ïðèãîäè ïðîñòîãî Ñîëäàòà. Íà
ñâîºìó øëÿõó ãîëîâíèé ãåðîé çó-
ñòð³÷àº õèòðó Â³äüìó, ÿêà â³äïðàâ-
ëÿº éîãî ó ÷àð³âíèé êîëîäÿçü çà
çîëîòîì òà ñòàðîâèííèì Êðåñà-
ëîì, åãî¿ñòè÷íîãî Êîðîëÿ, Ïðèí-
öåñó, ÿêó õî÷óòü âèäàòè çàì³æ çà
íàéáàãàòøîãî Ïðèíöà. Íåñïîä³âà-
íî Ñîëäàò ³ Ïðèíöåñà çàêîõóþòü-
ñÿ — öå â³äáóâàºòüñÿ íà íîâîð³÷í³
ñâÿòà, êîëè, ÿê â³äîìî, òðàïëÿþ-
òüñÿ äèâà íå ëèøå ó êàçö³, à ³ â æèò-
ò³ êîæíîãî, õòî â³ðèòü ó êàçêó.

«Â îñíîâ³ âèñòàâè ìàº áóòè
ïåðåâ³ðåíà ÷àñîì êàçêà, à íå ïðîñ-

òî ïåðñîíàæ³ ç ìóëüòèê³â. Ó ïîïå-
ðåäí³ ðîêè ïðåçåíòóâàëè «Ñí³ãîâó
êîðîëåâó», «Äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â»,
à öüîãî ðàçó çâåðíóëèñÿ äî òâîð÷î-
ñò³ Àíäåðñåíà, — ðîçïîâ³â îðãàí³-
çàòîð ìþçèêëó Äìèòðî Áóðàê.— Ó
íàñ íåâåëèêà çàëà, ðîçðàõîâàíà íà
500 ãëÿäà÷³â, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü
óñ³ì ä³òÿì óçÿòè ó÷àñòü ó êàçö³, â³ä-
÷óòè ñåáå ¿¿ ãåðîÿìè. Âïðîäîâæ âè-
ñòàâè òðèâàº ïîñò³éíèé ä³àëîã ³ç
ãëÿäà÷àìè — âîíè â³äãàäóþòü çà-
ãàäêè,ï³äêàçóþòü ïåðñîíàæàì.Òðà-
äèö³éíî ìè çàïðîøóºìî íà âèñòà-
âó é ä³òîê ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ,ÿê³ íå ìàþòü çìî-
ãè ¿õ â³äâ³äàòè—öå ä³òè âî¿í³â ÀÒÎ,
³íâàë³äè òà ç áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé».

Ó ñó÷àñí³é ³íòåðïðåòàö³¿ êàçîê
Àíäåðñåíà ïðîçâó÷àòü íîâ³ ï³ñí³,
íàïèñàí³ ñïåö³àëüíî äëÿ ìþçèêëó.
À â éîãî ãåðî¿â ïåðåâò³ëÿòüñÿ ìî-
ëîä³ àêòîðè, âèïóñêíèêè òåàòðàëü-
íèõ âèø³â.

Çà ï³âãîäèíè äî âèñòàâè â ôî-
éº þí³ ãëÿäà÷³ çìîæóòü óçÿòè
ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñàõ ç³ ñòâî-
ðåííÿ íîâîð³÷íèõ ³ãðàøîê. À çà
äîïîìîãîþ ìàéñòðà ç àêâàãðèìó
ä³òè ïåðåòâîðÿòüñÿ íà óëþáëåíèõ
ïåðñîíàæ³â — Êîøåíÿò, Çàé÷èê³â,
Ï³ðàò³â ³ Ïðèíöåñ. Òàêîæ âñ³ â³ä-

â³äóâà÷³ ï³ñëÿ âèñòàâè ìàòèìóòü
çìîãó áåçêîøòîâíî ñôîòîãðàôó-
âàòèñÿ ç Ä³äîì Ìîðîçîì ï³ä ÿëèí-
êîþ.

Ïîêàçè ìþçèêëà-ôåíòåç³ «Íî-
âà Ñòàðà Êàçêà» â³äáóäóòüñÿ â çàë³
«Êè¿âïðîåêòó» íà âóë. Á. Õìåëü-
íèöüêîãî,ùî á³ëÿ ìåòðî «Òåàòðàëü-
íà», ïî âèõ³äíèõ ç 24 ãðóäíÿ 2016
ðîêó äî 8 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó. Âèñòàâà
ðîçðàõîâàíà íà ä³òåé ìîëîäøîãî
òà ñåðåäíüîãî øê³ëüíîãî â³êó �

Ñòàðà êàçêà ïî-íîâîìó
� Ä³òåé çàïðîøóþòü íà íîâîð³÷íèé ìþçèêë-ôåíòåç³

Ï³äòðèìàâ ³í³ö³àòèâó Ìèêîëè Êîáçîâà ³ Ìàéêë Ìîðãóë³ñ —ïðåçèäåíò Ôîíäó «Äóõîâíà
Äèïëîìàò³ÿ»,ðàäíèê Êîíãðåñó,ïî÷åñíèé Êîíñóë Á³ëîðóñ³¿ â ÑØÀ ïèñüìåííèê,ïîë³òîëîã

Äèòÿ÷èé íîâîð³÷íèé
ìþçèêë-ôåíòåç³
«Íîâà Ñòàðà Êàçêà»

Êîëè: 24, 25, 30, 31 ãðóä-

íÿ 2016 ðîêó ³ 1, 2, 6, 7, 8 ñ³÷-

íÿ 2017 ðîêó.

Ïî÷àòîê âèñòàâ: 11.30,13.30

Äå: êîíöåðòíèé çàë «Êè¿â-

ïðîåêòó», âóë. Áîãäàíà Õìåëü-

íèöüêîãî, 16-22 (ñò. ì. «Òåàò-

ðàëüíà»)

Âàðò³ñòü êâèòê³â: 55-225

ãðí, ä³òÿì äî 4-õ ðîê³â áåç-

êîøòîâíî, çàìîâëåííÿ çà òåë.

(044) 228-91-29

Äîêëàäí³øà ³íôîðìàö³ÿ

íà ñàéò³ www.druzy.com.ua

Ïåðøèìè ãëÿäà÷àìè ôåºðè÷íîãî íîâîð³÷íîãî øîó öèðêîâî-

ãî êîëåêòèâó «Êîáçîâ» ñòàëè ä³òè ³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé,

ä³òè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ñ³ì’¿ á³éö³â ÀÒÎ,ïåðåñåëåíö³. Ðà-

çîì ³ç ³íøèìè ìàëåíüêèìè ãëÿäà÷àìè, ïîáà÷èòè íîâîð³÷íó

êàçêó ïðè¿õàâ íàéâ³äîì³øèé ìàëåíüêèé óêðà¿íåöü — Ìèêîëà

Í³æíºêîâñüêèé, ÿêèé íåùîäàâíî ïîâåðíóâñÿ ç Êàíàäè ï³ñëÿ

ðåàá³ë³òàö³¿.

Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç ïðîâåäåííÿì íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíèõ ñâÿò ó öåí-
òð³ Êèºâà ÷àñòêîâî îáìåæàòü ðóõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
Òàê, óçäîâæ Âîëîäèìèðñüêîãî ïðî¿çäó (â³ä âóë. Ñîô³éñüêî¿
äî Ìèõàéë³âñüêî¿ ïëîù³) òà íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é (íà ä³-
ëÿíö³ â³ä ïðîâ. Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî äî Âîëîäèìèðñüêîãî
ïðî¿çäó), çàáîðîíÿòü ïðî¿çä óñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó:

— 31 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç 20.00 äî 02.00 1 ñ³÷íÿ 2017

ðîêó;

— 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ç 14.00 äî 20.00;

— 7 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ç 11.00 äî 14.00.

Ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîð-

òó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, øëÿõ ñë³äóâàííÿ ÿêèõ ïðî-

õîäèòü ÷åðåç ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, ó âèùåçàçíà÷åí³

äàòè áóäå çì³íåíî, ïðî ùî ïîâ³äîìèìî äîäàòêîâî �

Íà ÷àñ ñâÿò ó öåíòð³ ì³ñòà îáìåæàòü ðóõ àâòî
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