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ÓÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß êóðñó êðåàòèâ-
íî¿ çåëåíî¿ åêîíîì³êè — îäíà ç
íàéâàæëèâ³øèõ ñòðàòåã³÷íèõ ö³-
ëåé, êîòðó ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ
ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä», àäæå íàðàç³
ðîçâèòîê íîâèõ òåõíîëîã³é òà ãå-
íåðàö³ÿ çíàíü äîïîìàãàº êîìó-
íàëüíèêàì ñôîðìóâàòè ³ííîâà-
ö³éí³ ï³äõîäè ó ñòâîðåíí³ åêîëî-
ã³÷íîãî çåëåíîãî ìàéáóòíüîãî
ñòîëèö³.

Áåçâ³äõîäíå âèðîáíèöòâî —
îäèí ³ç ãîëîâíèõ åëåìåíò³â çåëå-
íî¿ êðåàòèâíî¿ åêîíîì³êè. Ïîºä-
íàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñêëàäîâî¿ ç
åêîëîã³÷íèì ôóíêö³îíàëîì òà
êðåàòèâíîþ ðåàë³çàö³ºþ áàçîâî-

ãî ïðèíöèïó — ãóìàííî — ïðàê-
òè÷íîìó ñòàâëåíí³ äî íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà, ââàæàþòü ôà-
õ³âö³ ï³äïðèºìñòâà.

ßê ðîçïîâ³â «Õðå-
ùàòèêó» ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÎ
«Êè¿âçåëåíáóä»
Ìèõàéëî Íàêîíå÷-
íèé, ïðèéîì òà ïå-

ðåðîáêà ÿëèíîê — öå âàæëèâèé
êðîê äî óäîñêîíàëåííÿ áåçâ³ä-
õîäíîãî öèêëó ñó÷àñíîãî âèðîá-
íèöòâà. «Íàïðèêëàä: äëÿ ïîêðèò-
òÿ îäí³º¿ ëóíêè ïîòð³áíî ïåðåðî-
áèòè 5 äâîìåòðîâèõ ÿëèíîê, íà-
äàë³ òð³ñêà ìàº âàæëèâ³ âîëîãîçáå-

ð³ãàþ÷³ âëàñòèâîñò³ òà íàñè÷óº
´ðóíò ï³äæèâíèìè ðå÷îâèíàìè
(ì³íåðàëüí³), ùî ïîçèòèâíî âïëè-
âàº íà ðîçâèòîê çåëåíèõ íàñà-
äæåíü, — ðîçïîâ³â ãåíäèðåêòîð.

Ó÷îðà ñòîëè÷í³ çåëåíáóä³âö³
ïðåçåíòóâàëè öèêë áåçâ³äõîäíî-
ãî âèðîáíèöòâà íà ïðèêëàä³
óòèë³çàö³¿ õâîéíèõ ïîð³ä äåðåâ:
â³ä ÿëèíè äî ùåïè. «Óïðîâàäæåí-
íÿ íîâèõ, ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é —
îäíà ³ç ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé, êîò-
ðó ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ ï³äïðè-
ºìñòâî. Ùåïà, âèãîòîâëåíà ç ÿëèí
çáåð³ãàº âîëîãó òà ïîæèâí³ ðå÷î-
âèíè ó ëóíêàõ äåðåâ», — çàçíà-
÷èâ Ìèõàéëî Íàêîíå÷íèé.

Òàêîæ ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿
ñòðàòåã³¿ êðåàòèâíî¿ çåëåíî¿ åêî-
íîì³êè º ñòâîðåííÿ ïóíêò³â ïðè-
éîìó ñòàðèõ øèí, ïåëåòíî¿ ë³-
í³¿ òà ë³í³¿ ç âèðîáíèöòâà äåêî-
ðàòèâíî¿ ìóëü÷³ — ùî º ö³ë³ñíèì
îð³ºíòèðîì íà äîñÿãíåííÿ ºâ-
ðîïåéñüêèõ åêîëîã³÷íèõ ñòàí-
äàðò³â. Êîìóíàëüíèêè çàêëèêà-
þòü êèÿí äîëó÷àòèñÿ äî åêîëî-
ã³÷íîãî, ÷èñòîãî òà êîìôîðòíî-
ãî çåëåíîãî ìàéáóòíüîãî íàøî¿
ñòîëèö³.

Äî ñëîâà, íà ñüîãîäí³ ó Êèºâ³
ôóíêö³îíóþòü ïóíêòè, êóäè ìîæ-
íà çäàòè íîâîð³÷í³ ÿëèíêè íà óòè-
ë³çàö³þ.

Ïóíêòè ïðèéîìó íîâîð³÷íèõ
ÿëèíîê: âóëèöÿ Òðîñòÿíåöüêà,
58-à, ïðîñïåêò Âèçâîëèòåë³â, 6,
âóëèöÿ Åëåêòðîòåõí³÷íà, 26, Ìîñ-
êîâñüêèé ïðîñïåêò, 26-à, âóëèöÿ
Äìèòð³âñüêà, 16, Çàë³çíè÷íå øî-
ñå, 61, âóëèöÿ Ãåðöåíà, 6, ïðîñ-
ïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé, 87, âóëèöÿ
Íîâîïîëüîâà, 95, âóëèöÿ Áåòõî-
âåíà, 8 �

Áåçâ³äõîäí³ òåõíîëîã³¿
çåëåíáóä³âö³â
� Ùåïó, âèãîòîâëåíó ç íîâîð³÷íèõ ÿëèíîê ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè âèêîðèñòîâóþòü

ÿê ïîæèâí³ ðå÷îâèíè ó ëóíêàõ äåðåâ

Íà ïðèêëàä³ ïðèéîìó òà óòèë³çàö³¿ ÿëèíîê ñòîëè÷í³ çåëåíáóä³âö³ ïðîäåìîíñòðóâàëè áåçâ³äõîäíèé öèêë ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà

Ó÷îðà êè¿âçåëåíáóä³âö³ ïðåçåíòóâàëè öèêë áåçâ³äõîäíîãî âèðîáíèöòâà íà
ïðèêëàä³ ÿëèíîê. Ï³ñëÿ ñâÿò íîâîð³÷í³ êðàñóí³ ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè çà-
âäÿêè ñó÷àñí³é òåõí³ö³ ïåðåðîáëþþòü íà ùåïè. Îòðèìàíà òð³ñêà ³ç õâîéíèõ
òðèâàëèé ÷àñ çáåð³ãàº âîëîãó òà ïîæèâí³ ðå÷îâèíè ó ëóíêàõ äåðåâ.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó Êèºâ³ ñâÿòêóâàòèìóòü
Âîäîõðåùà

19 ñ³÷íÿ ïðàâîñëàâí³ óêðà¿íö³ ñâÿòêó-
þòü Âîäîõðåùà àáî Éîðäàí—òðåòº ³ çà-
âåðøàëüíå ñâÿòî ð³çäâÿíîãî öèêëó,äåíü,
êîëè îñâÿ÷óþòü âîäó. Ãîëîâí³ ì³ñüê³ çà-
õîäè çà òðàäèö³ºþ â³äáóäóòüñÿ î 14.00
â Ã³äðîïàðêó á³ëÿ êàïëèö³ Õðåùåííÿ Ãîñ-
ïîäíüîãî,äå âîäó îñâÿòèòü Ïðåäñòîÿòåëü
ÓÏÖ ÊÏ Ô³ëàðåò.Îêð³ì öüîãî îáðÿä îñ-
âÿ÷åííÿ âîäè òà âîäîõðåñí³ êóïàííÿ
ïðîéäóòü íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é,
á³ëÿ Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó ÓÏÖ,
íà îçåð³ Òåëüá³í íà Áåðåçíÿêàõ.

Öüîãî äíÿ â åêñòðèì-ïàðêó, ùî íà
òåðèòîð³¿ ïàðêó â³äïî÷èíêó Äðóæáè íà-
ðîä³â îï³âäí³ ñòàðòóº ôåñòèâàëü «Ìîð-
æ³ Fest».Òóò ïðîâåäóòü îáðÿä îñâÿ÷åí-
íÿ âîäè (î 13.00), ï³ñëÿ ÷îãî âñ³ áàæà-
þ÷³ çìîæóòü çàíóðèòèñÿ ó âîäîõðåñíó
êóï³ëü.

Ó ïàðêó Ôåîôàí³ÿ ñâÿòêóâàííÿ ðîç-
ïî÷íåòüñÿ î 8.00. Äëÿ â³äâ³äóâà÷³â
îáëàäíàþòü êîìôîðòí³ îïîëîíêè äëÿ
ï³ðíàííÿ, ì³ñöÿ äëÿ îá³ãð³âó, à òàêîæ
îêðåì³ ïåðåîäÿãàëüí³ äëÿ æ³íîê òà ÷î-
ëîâ³ê³â. Êð³ì òîãî, äëÿ ãîñòåé ïðèãîòó-
þòü ñòðàâè-ãðèëü ³ç ì’ÿñà, ðèáè, öàð-
ñüêó óõó íà áàãàòò³ òà çàïàøíó ïåðå-
ï³÷êó. Ä³òè òà äîðîñë³ òàêîæ çìîæóòü
ïðèãîñòèòèñü ë³êóâàëüíèì ÷àºì íà òðà-
âàõ, à çãîäîì ïîòàíöþâàòè ïîðÿä ³ç
ñâÿòêîâèì áàãàòòÿì. Âõ³ä íà ñâÿòî: áåç-
êîøòîâíèé. Âõ³ä ó ïàðê: 20 ãðèâåíü —
äëÿ äîðîñëèõ òà 5 ãðèâåíü— äëÿ øêî-
ëÿð³â ³ ñòóäåíò³â, ïåíñ³îíåðàì — áåç-
êîøòîâí³.

Ó íàðîäíîìó ñòèë³ îðãàí³çóþòü Âî-
äîõðåùà â ñåëèù³ Ìàìàºâà Ñëîáîäà
(âóë.Äîíöÿ, 2).Ó ì³ñöåâ³é öåðêâ³ â³äáó-
äåòüñÿ ñâÿòêîâà ë³òóðã³ÿ, à ï³ñëÿ — îñ-
âÿ÷åííÿ âîäè (î 9.00). ²ç 10.00 òóò ïî÷-
íóòüñÿ íàðîäí³ ãóëÿííÿ ç³ ñïàëåííÿì
ä³äóõ³â íà áàãàòò³ òà ôîëüêëîðíèìè âè-
ñòóïàìè (âõ³ä — 50 ãðí, ïåíñ³îíåðàì,
ó÷íÿì, ñòóäåíòàì — 35 ãðí).

«Êè¿âàâòîäîð» 
çáóäóº âè¿çä 
íà ïðîñï. Ñîáîðíîñò³ 
³ç âóëèö³ Â³ôëåºìñüêî¿

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ çáóäó-
þòü âè¿çä ³ç âóë.Âèôëåºìñüêî¿ íà ïðîñï.
Ñîáîðíîñò³. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ
ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî.

Âèêîíàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ ó äîêó-
ìåíò³ çàõîä³â äîçâîëèòü ïîë³ïøèòè òåõ-
í³÷íèé ñòàí ïîêðèòòÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñ-
òèíè òà òðîòóàð³â, çàáåçïå÷èòü áåçïå-
ðåá³éíèé ðóõ òðàíñïîðòó ³ ï³øîõîä³â,
ïîë³ïøèòü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, ïîçèòèâíî
âïëèíå íà åêîëîã³÷íèé ñòàí çà ðàõóíîê
ë³êâ³äàö³¿ çàòîð³â.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà-
ìîâíèêîì ðîá³ò âèçíà÷åíî ÊÊ «Êè¿âàâòî-
äîð», ÿêà âèçíà÷èòü ãåíåðàëüíó ï³äðÿä-
íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ äëÿ ðåàë³-
çàö³¿ çàïëàíîâàíîãî. Âàðòî çàçíà÷èòè,
ùî óñ³ áóä³âåëüí³ çàõîäè âèêîíóâàòèìóòü-
ñÿ çà êîøòè ³íâåñòîðà.
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ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки роботи із розгляду звернень громадян

в апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) у 2016 році

У Київській міській державній адміністра�
ції робота із зверненнями громадян прово�
диться у порядку, визначеному Конституці�
єю України, Законом України "Про звернен�
ня громадян", Указом Президента України
від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочер�
гові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звер�
нення до органів державної влади та орга�
нів місцевого самоврядування" (далі � Указ),
постановами Верховної Ради України, ука�
зами і розпорядженнями Президента Укра�
їни, постановами і розпорядженнями Кабі�
нету Міністрів України, розпорядженнями
керівництва Київської міської державної ад�
міністрації та іншими нормативно � право�
вими актами, що регламентують роботу із
зверненнями громадян.

До Київської міської державної адміністрації
у 2016 році надійшло 34779 звернень громадян,
з них: письмових � 20741, усних � 14038 (за 2015
рік відповідно � 44441, з них: письмових � 27866,
усних � 16575). У порівнянні з минулим роком
загальна кількість звернень зменшилась на 9662
або 21,7%. 

З усіх звернень, що надійшли до Київської
міської державної адміністрації за 2016 рік
управлінням з питань звернень громадян взято
на контроль 19990 звернень, або 57,5%. 

до Київської міської державної адміністрації
за 2016 рік надійшло 4887 колективних звернень
громадян (за відповідний період 2015 року �
5092), частка яких становить 14,1% від усіх
звернень. У порівнянні з минулим роком загальна

кількість колективних звернень на 205 або на
4,0% менша.

Значну кількість колективних звернень
складають питання оплати квартир та комунальних
послуг, благоустрою, поточного ремонту будинків,
незадовільного опалення, встановлення
лічильників, ремонту сантехнічного обладнання
та комунікацій, незгоди із запланованим
будівництвом, діяльності ЖБК та ОСББ, роботи
ЖЕКів, робота ліфтів, водопостачання, обстеження
санітарно�технічного стану квартир, будинків,
демонтажу МАФів, ремонту дахів, роботи дитячих
закладів та закладів освіти тощо. 

З урахуванням колективних звернень до
Київської міської державної адміністрації
звернулось 224946 громадянина, які порушили
51622 питання. За аналогічний період минулого
року з урахуванням колективних звернень до
Київської міської державної адміністрації
звернулось 236823 громадянина. 

За звітній період до управління з питань
звернень громадян надійшло 211 листа з подяками
керівництву Київської міської державної
адміністрації. Громадяни висловлювали вдячність
переважно з таких питань: вирішення питань
комунального господарства, охорони здоров'я,
соціального забезпечення, надання безкоштовної
юридичної допомоги, ветеринарії,
працевлаштування, оформлення документації
та ін.

Громадяни зверталися передусім із заявами
щодо вирішення конкретних життєвих питань
(92,6%), скаргами (7,3%), пропозиціями і
зауваженнями (0,1%) 

Питома вага звернень громадян, що надійшли на адресу Київської міської державної

адміністрації за період з 01.01.2016 до 31.12.2016

За звітний період із загальної кількості звернень
до Київської міської державної адміністрації
безпосередньо від громадян надійшло 74,1%.
Для розгляду за належністю передано: із
Адміністрації Президента України � 7,0%, з
Кабінету Міністрів України � 3,4%, від народних

депутатів України � 3,3%, з Генеральної
прокуратури, міської та районних прокуратур �
2,5%, з Верховної Ради України � 1,9%, з інших
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, установ � 7,8% звернень
громадян.

Питома вага звернень, що надійшли до Київської міської державної адміністрації

безпосередньо від громадян, органів державної влади, місцевого самоврядування, установ

за період з 01.01.2016 до 31.12.2016

Найбільша кількість звернень надійшла від
мешканців  Дніпровського (10,4%) та
Шевченківського (10,1%) районів, найменше �

від мешканців Печерського (6,7%) та Подільського
районів (6,5%). 

Питома вага звернень громадян, що надійшли на адресу Київської міської державної

адміністрації за період з 01.01.2016 до 31.12.2016 в розрізі районів

Як свідчить аналіз, серед основних питань,
що порушують громадяни, чільне місце займають
питання комунального господарства � 37,6%,
питання соціального захисту складають 15,1%,
питання економічної, цінової, інвестиційної,

зовнішньоекономічної, регіональної політики
та будівництва, підприємництва складають
6,3%, житлові питання складають 5,5%, питання
охорони здоров'я складають 4,9% від загальної
кількості 

Основні питання, що порушували громадяни у своїх зверненнях до Київської міської

державної адміністрації за період з 01.01.2016 до 31.12.2016

Найбільше за звітній період 2016 року киян
турбували такі питання:

комунального господарства та благоустрою
� 37,6%. Найчастіше порушувались питання
щодо оплати житлово�комунальних послуг
(2539 питань, або 13,1%), благоустрою,
озеленення (1882 питання, або 9,7%), ремонту
будинків, дахів, реконструкції будинків (1706
питань, або 8,8%), опалення та незадовільного

теплопостачання (1824 питання, або 9,4%),
роботи ЖЕКів (1277 питань, або 6,6%),
водопостачання (1177 питань, або 6,1%),
встановлення лічильників (939 питань, або
4,8%), ремонту сантехнічного обладнання та
комунікацій (703 питання, або 3,6%), діяльності
ЖБК, ОСББ (668 питань, або 3,4%), перебудови
квартир, балконів, дверей, утримання житлового
фонду (588 питань, або 3,0%).

Співвідношення основних питань житлово#комунального господарства, що порушували

громадяни за період з 01.01.2016 до 31.12.2016, %



Ì²ÑÒÎ
18 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹6 (4919)

3

� питання соціального захисту складають
15,1%. Найчастіше громадяни звертались з
питань надання матеріальної та гуманітарної
допомоги (5859 питань, або 75,0%), надання
субсидії (306 питань, або 3,9%), призначення

та виплати пенсій (257 питань, або 3,3%),
виплати різних допомог (211 питань, або 2,7%)
та встановлення та відміна пільг соціально
незахищеним верствам населення (144 питання,
або 1,8%).

Співвідношення основних питань соціального захисту, що порушували громадяни  за

період з 01.01.2016 до 31.12.2016, %

� питання житлового забезпечення складають
5,5%. Громадяни найчастіше порушували питання
щодо надання житла (1222 питання, або 43,3%),
надання житла на пільгових умовах (567 питань,
або 20,1%), надання службового та соціального

житла (137 питань, або 4,9%), відселення з
аварійних та старих будинків (85 питань, або
3,0%), приватизації житла у будинках та
гуртожитках (82 питання, або 2,9%) та зарахування
на квартирний облік (71 питання, або 2,5%). 

Співвідношення основних питань житлового забезпечення, що порушували громадяни

за період з 01.01.2016 до 31.12.2016, %

� питання охорони здоров'я становлять 4,9%.
Громадяни найчастіше порушували питання
надання матеріальної допомоги на лікування,
оздоровлення, придбання ліків (1245 питань,
або 48,7%), надання медичної допомоги (407

питань, або 15,9%), діяльності медичних установ
(280 питань, або 11,0%), забезпечення
медикаментами (151 питання, або 5,9%) та
санаторно�курортного лікування (115 питань, або
4,5%).

Співвідношення основних питань охорони здоров'я, що порушували громадяни

за період з 01.01.2016 до 31.12.2016, %

Особистий прийом громадян керівництвом
Київської міської державної адміністрації
проводиться відповідно до статті 22 Закону
України "Про звернення громадян" та графіка
проведення особистого та виїзних прийомів
громадян, затвердженого Київським міським
головою Кличком В.В.

Упродовж звітного періоду особисто Київським
міським головою Кличком В.В. прийнято 270
громадян, які подали 293 звернення. Всі звернення
громадян, отримані на особистих прийомах
Київського міського голови Кличка В.В.
залишаються на контролі до остаточного вирішення
питань у межах законодавства, з якими звертались

громадяни. Серед тих, хто зазначив свою пільгову
категорію під час відвідування особистого прийому
Київського міського голови Кличка В.В.: родичів
учасників АТО � 25 осіб, інвалідів ЧАЕС � 9 осіб ,
учасників АТО � 7 осіб, інвалідів ІІ групи � 5 осіб,
учасників бойових дій � 5 осіб, членів багатодітних
родин � 4 особи, дітей війни � 4 особи, учасників
війни � 4 особи, інвалідів Великої Вітчизняної
війни � 3 особи, інвалідів війни � 3 особи, ветеранів
праці � 2 особи, одиноких матерів � 2 особи,
інвалідів І групи � 1 особа, інвалідів ІІІ групи � 1
особа. Всі звернення опрацьовані відповідно до
чинного законодавства. 

З 01.01.2016 до 31.12.2016 першим заступником,
заступниками голови Київської міської державної
адміністрації та керівником апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) проведено 125 особистих
прийомів громадян, на яких прийнято 345 осіб
та проведено 37 виїзних прийомів громадян, на
яких прийнято 80 осіб.

За період з 01.01.2016 до 31.12.2016 першим
заступником голови Київської міської державної
адміністрації та заступниками голови Київської
міської державної адміністрації проведено 51
пряма ("гаряча") телефонна лінія, під час яких
звернулось 42 громадянина. На інформацію,
що надійшла від громадян під час прямих
("гарячих") телефонних ліній, у разі потреби,
готуються відповідні доручення та за результатами
опрацювання заявникам надається письмова
відповідь.

Інформація про кількість проведених особистих
прийомів громадян, виїзних прийомів громадян
та прямих ("гарячих") телефонних ліній першим
заступником голови Київської міської державної
адміністрації, заступниками голови Київської
міської державної адміністрації та керівником
апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) за
період з 01.01.2016 до 31.12.2016 наведено в
наступній таблиці.

Інформація про проведення першим заступ�
ником голови Київської міської державної ад�
міністрації, заступниками голови Київської місь�
кої державної адміністрації та керівником апа�
рату виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
особистих та виїзних прийомів громадян щомі�
сяця надається особисто Київському міському
голові Кличку В.В.

Графіки особистого прийому громадян та
проведення прямих ("гарячих") телефонних лі�
ній керівництвом Київської міської державної
адміністрації для інформування громадян роз�
міщено у громадській приймальні Київської місь�
кої державної адміністрації, Єдиному веб�пор�
талі територіальної громади міста Києва інфор�
мації та опубліковано у засобах масової інфор�
мації, зокрема, у газеті "Хрещатик".

Відповідно до графіка, затвердженого Київ�
ським міським головою Кличком В.В. 25.12.2015
на виконання Указу, працівниками управління з
питань звернень громадян апарату виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) проводяться виїз�
ні дні контролю у районних в місті Києві держав�
них адміністраціях, під час яких здійснюється
перевірка стану виконання доручень, наданих
за результатами розгляду звернень громадян.
За період з 01.01.2016 по 31.12.2016 працівни�
ками управління з питань звернень громадян
проведено 130 днів контролю у районних в міс�
ті Києві державних адміністраціях, під час яких
перевірено виконання 141 звернення. У день
контролю працівник управління з питань звер�
нень громадян спільно з представниками ра�
йонних в місті Києві державних адміністрацій та
їх структурних підрозділів виїжджає за конкрет�
ними адресами, вказаними у зверненнях гро�
мадян, та перевіряє дійсний стан виконання до�
ручень керівництва. За результатами проведен�
ня дня контролю складаються акти, один з яких
надається до Київської міської державної адмі�
ністрації. За результатами проведення днів кон�
тролю керівнику апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) Бондаренку В.В. щомісяч�
но готується інформація, на яку надаються від�
повідні доручення.

За період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відпо�
відно до графіка, затвердженого Київським місь�
ким головою Кличком В.В. 25.12.2015 на вико�
нання вищезазначеного Указу, працівниками
управління з питань звернень громадян прове�
дено перевірки організації роботи із звернен�
нями громадян, організації та проведення осо�
бистого прийому громадян, стану виконавської
дисципліни по розгляду звернень громадян у
наступних департаментах виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації): будівництва та житлового за�
безпечення, внутрішнього фінансового контро�
лю та аудиту, економіки та інвестицій, житлово�
комунальної інфраструктури, земельних ресур�
сів, комунальної власності м.Києва, культури,
містобудування та архітектури, міського благо�
устрою та збереження природного середови�
ща,  освіти і науки, молоді та спорту, охорони
здоров'я, промисловості та розвитку підприєм�
ництва, соціальної політики, суспільних кому�
нікацій, транспортної інфраструктури, фінан�
сів, Службі у справах дітей та сім'ї та Управлін�
ні (Інспекції) самоврядного контролю. Двічі про�
ведено перевірки у районних в місті Києві дер�
жавних адміністраціях: Голосіївській, Дарниць�
кій, Деснянській, Дніпровській, Оболонській,
Печерській, Подільській, Святошинській, Со�
лом'янській та Шевченківській. Всього за 2016
рік проведено 56 перевірок. За їх результата�
ми керівником апарату виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) надані доручення про вжиття
заходів щодо покращення роботи із звернен�
нями громадян. Зокрема, підвищення персо�
нальної відповідальності посадових осіб при
розгляді звернень громадян, неухильного ви�
конання норм Закону України "Про звернення
громадян". У подальшому відповідно до графі�
ка буде продовжено проведення таких переві�
рок.

За період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відповід�
но до графіка, затвердженого Київським місь�
ким головою Кличком В.В. 25.12.2015 на вико�
нання вищезазначеного Указу, Київському місь�
кому голові Кличку В.В. звітували керівники де�
партаментів: будівництва та житлового забезпе�
чення, внутрішнього фінансового контролю та
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Про поновлення малому приватному 
комерційному підприємству «КАТЮША» 

договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування автозаправного комплексу 

на вул. Богатирській, 24д в Оболонському районі м. Києва 
та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 709/1713 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем4

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са4
моврядування в Україні» та враховуючи звернення малого приватного комерційного підприємства «КАТЮ4
ША» від 27.10.2014 № КОП40460, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 15 років договір оренди зе�
мельної ділянки від 24.11.99 № 78�6�00001
площею 0,2846 га, в межах червоних ліній (ка�
дастровий номер 8000000000:78:153:0021),
укладений між Київською міською радою та
малим приватним комерційним підприємством
«КАТЮША» для реконструкції та обслуговуван�
ня автозаправної станції на вул. Богатирській
в Оболонському районі м. Києва (справа 
№ А�21296).

2. Внести зміни до договору оренди земель�
ної ділянки від 24.11.99 № 78�6�00001, а саме:

— слова «для реконструкції та обслуговуван�
ня автозаправної станції» замінити словами «для
експлуатації та обслуговування автозаправно�
го комплексу»;

— слова «вул. Богатирська у Мінському райо�
ні м. Києва» замінити словами та цифрами «вул.
Богатирська, 2�д в Оболонському районі м. Ки�
єва».

3. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�
лянки від 24.11.99 № 78�6�00001, підлягає при�
веденню у відповідність до норм законодавства.

4. Малому приватному комерційному підпри�
ємству «КАТЮША»:

4.1. Виконати вимоги, викладені у листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від

26.05.2016 № 6105/0/12/19�16, Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.06.2016 № 057041�12609.

4.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені чин�
ним законодавством, необхідні для укладання
додаткової угоди про поновлення та внесення
змін до договору оренди земельної ділянки від
24.11.99 № 78�6�00001.

4.3. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

4.4. Земельну ділянку в межах червоних ліній
використовувати з обмеженнями відповідно до
вимог містобудівного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко
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аудиту, економіки та інвестицій (двічі), економі�
ки та інвестицій, житлово�комунальної інфрас�
труктури, земельних ресурсів, комунальної влас�
ності м.Києва, культури, містобудування та ар�
хітектури, міського благоустрою та збереження
природного середовища,  освіти і науки, моло�
ді та спорту, охорони здоров'я, промисловості
та розвитку підприємництва, соціальної політи�
ки, суспільних комунікацій, транспортної інфрас�
труктури, фінансів, Служби у справах дітей та
сім'ї та Управління (Інспекція) самоврядного кон�
тролю. Крім цього, звітували двічі голови десяти
районних в місті Києві державних адміністрацій:
Голосіївської, Дарницької, Деснянської, Дніпров�
ської, Оболонської, Печерської, Подільської, Свя�
тошинської, Солом'янської та Шевченківської.
Упродовж звітного періоду керівниками підго�
товлено та надано Київському міському голові
Кличку В.В. 39 звітів. За результатами звітуван�
ня Київським міським головою Кличком В.В. на�
дано відповідні доручення щодо організації ро�
боти із зверненнями громадян.

На виконання Указу у Київській міській держав�
ній адміністрації у 2008 році створено постійно ді�
ючу комісію з питань розгляду звернень грома�

дян. Упродовж 2016 року відбулось 12 засідань
комісії, на яких розглянуто 14 звернень громадян.  

У Київській міській державній адміністрації
відпрацьована дієва система контролю за сво�
єчасним та якісним розглядом звернень гро�
мадян. Інформація про розгляд звернень грома�
дян щотижня працівниками управління з питань
звернень громадян надається керівнику апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Бон�
даренку В.В. Щочетверга надається інформа�
ція про стан виконавської дисципліни по роз�
гляду звернень громадян, які направлені на ви�
конання до районних в місті Києві державних
адміністрацій та структурних підрозділів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та доповіда�
ється керівнику апарату виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) Бондаренку В.В. Щоп'ятниці
йому надається інформація про стан виконав�
ської дисципліни по розгляду звернень грома�
дян, які направлені на розгляд до управління
контрольно�аналітичного забезпечення першо�
го заступника голови Київської міської держав�

ної адміністрації та відділів контрольно�аналі�
тичного забезпечення заступників голови Ки�
ївської міської державної адміністрації.

У Київській міській державній адміністрації
відпрацьована система попередніх нагадувань,
адресованих начальникам управління контроль�
но�аналітичного забезпечення першого заступ�
ника голови Київської міської державної адмі�
ністрації та відділів контрольно�аналітичного
забезпечення заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації, головам районних
в місті Києві державний адміністрацій, керівни�
кам структурних підрозділів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації). 

У Київській міській державній адміністрації про�
водиться робота, спрямована на підвищення рів�
ня правової освіти киян, роз'яснення конституцій�
них прав і свобод людини, повноважень органів
державної влади шляхом проведення прямих те�
лефонних ліній, впроваджених у Київській місь�
кій державній адміністрації та районних в місті
Києві державних адміністраціях, виступів у прог�
рамах місцевого телебачення та радіо, публіка�
цій в районних газетах коментарів юристів то�

що. Мешканці міста мають можливість надсила�
ти свої пропозиції та зауваження щодо органі�
зації роботи міської та районної влади. 

Інформація про організацію роботи із звер�
неннями громадян у Київській міській держав�
ній адміністрації та вирішення порушених у звер�
неннях питань щоквартально оприлюднюється
у комунальних засобах масової інформації та
на Єдиному веб�порталі територіальної грома�
ди міста Києва.

Київською міською державною адміністраці�
єю і надалі продовжуватиметься робота по за�
безпеченню всебічного розгляду звернень гро�
мадян, посиленню персональної відповідаль�
ності керівників усіх рівнів за вирішення питань,
що порушуються у зверненнях громадян, особ�
ливо найменш соціально захищених категорій;
по удосконаленню та проведенню прямих те�
лефонних ліній для встановлення діалогу з гро�
мадськістю з питань дотримання законодавс�
тва України; по забезпеченню безперешкодно�
го прийому громадян; об'єктивній, неуперед�
женій і вчасній перевірці фактів, викладених у
зверненнях; фактичного поновлення поруше�
них прав та інтересів громадян.

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ОМЕГА ЛАЙТ ГРУП» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування торговельно4офісної будівлі 

на вул. Попудренка, 504в у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 688/1692 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен4
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас4
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз4
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУП»
для експлуатації та обслуговування торговель�
но�офісної будівлі на вул. Попудренка, 50�в у
Деснянському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа Д�6976, заява ДЦ від 06.11.2014
№ 01026�000154934�014).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУП», за умови ви�
конання пункту 3 цього рішення, в оренду на 25
років земельну ділянку площею 0,1180 га (ка�
дастровий номер 8000000000:62:036:0069, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку № НВ�8000127692014) для екс�
плуатації та обслуговування торговельно�офіс�
ної будівлі на вул. Попудренка, 50�в у Деснян�
ському районі м. Києва із земель комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва, у
зв’язку з переходом права власності на майно
(договір купівлі�продажу окремої нежитлової
будівлі від 03.07.2009 № 1/030709).

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУП»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

3.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, для укладання договору орен�
ди земельної ділянки.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах
земельної ділянки.

3.4. Виконати вимоги, викладені у листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
12.05.2014 № 4782/0/12�1/19�14, Головного
управління Держземагентства у м. Києві від
01.08.2014 № 19�26�0.31�4114/2�14.

3.5. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.6. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити землекористувача, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тяг�
не за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово4офісного, 

торговельного комплексу з наземними і підземними 
паркінгами та вбудовано4прибудованими 
приміщеннями громадського, соціального 

та торговельного призначення на вул. Салютній, 24б 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 680/1684 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 20 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі», За4

кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер4
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само4
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська місь4
ка рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельних ділянок ПРИВАТНОМУ АК�
ЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЦЕНТР АГРОПРО�
МИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування житлово�офісно�
го, торговельного комплексу з наземними і під�
земними паркінгами та вбудовано�прибудова�
ними приміщеннями громадського, соціально�
го та торговельного призначення на вул. Са�
лютній, 2�б у Шевченківському районі м. Києва
(зміна цільового призначення) (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, заява ДЦ від 16.11.2016 № 01014�000226118�
014, справа Д�7661).

2. Змінити цільове призначення земельних
ділянок площею 5,4996 га (кадастровий номер
8000000000:88:014:0002) та площею 2,6612 га
(кадастровий номер 8000000000:88:014:0159)
та дозволити їх використання для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово�офіс�
ного, торговельного комплексу з наземними і
підземними паркінгами та вбудовано�прибудо�
ваними приміщеннями громадського, соціаль�
ного та торговельного призначення на вул. Са�
лютній, 2�б у Шевченківському районі м. Києва.

3. Внести зміни до договору оренди земель�
ної ділянки від 18.10.2004 № 91�6�00345, а са�
ме: слова «для будівництва, експлуатації та об�
слуговування промислово�торговельного ком�
плексу» замінити словами «для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово�офіс�
ного, торговельного комплексу з наземними і
підземними паркінгами та вбудовано�прибудо�
ваними приміщеннями громадського, соціаль�
ного та торговельного призначення».

4. Внести зміни до договору оренди земель�
ної ділянки від 30.08.2004 № 91�6�00318, а са�
ме: слова «для будівництва, експлуатації та об�
слуговування виставкового центру» замінити
словами «для будівництва, експлуатації та об�
слуговування житлово�офісного, торговельно�
го комплексу з наземними і підземними паркін�
гами та вбудовано�прибудованими приміщен�
нями громадського, соціального та торговель�
ного призначення».

5. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»:

5.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

5.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах
земельних ділянок.

5.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

5.4. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

5.5. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
04.08.2016 № 8012/0/12�4/19�16, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
16.08.2016 № 780/41�16.

5.6. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

5.7. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) документи, визначе�
ні чинним законодавством, необхідні для укла�
дання додаткових угод про внесення змін до
договорів оренди земельних ділянок від
18.10.2004 № 91�6�00345 та від 30.08.2004
№ 91�6�00318.

6. Попередити землекористувача, що право
користування земельними ділянками може бу�
ти припинено відповідно до статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у поновленні договору оренди земельної 
ділянки від 11.04.2008 № 9146400765, укладеного 

між Київською міською радою 
та закритим акціонерним 

товариством «Український центр обслуговування 
пасажирів на залізничному транспорті України» 

для будівництва підпірної стінки з влаштуванням 
підземного автопаркінгу та офісних 

приміщень з подальшими 
їх експлуатацією та обслуговуванням

Рішення Київської міської ради № 713/1717 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі»,

пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
листи публічного акціонерного товариства «Український центр обслуговування пасажирів на залізнично4
му транспорті України» від 28.09.2016 № ПАТ УЦОП42411/224 та від 18.10.2016 № ПАТ УЦОП42411/242, Ки4
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити публічному акціонерному това�
риству «Український центр обслуговування па�
сажирів на залізничному транспорті України»

в поновленні договору оренди земельної ді�
лянки від 11.04.2008 № 91�6�00765, укладено�
го між Київською міською радою та закритим

акціонерним товариством «Український центр
обслуговування пасажирів на залізничному
транспорті України» на підставі рішення Київської
міської ради від 12.07.2007 № 1103/1764 «Про
передачу закритому акціонерному товариству
«Український центр обслуговування пасажирів
на залізничному транспорті України» земель�
ної ділянки для будівництва підпірної стінки з
влаштуванням підземного автопаркінгу та офіс�
них приміщень з подальшими їх експлуатацією
та обслуговуванням на бульв. Тараса Шевчен�
ка, 38/40�а (вул. Михайла Коцюбинського, 
8�а) у Шевченківському районі м. Києва» (спра�
ва А�20971).

2. Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) проінформу�
вати публічне акціонерне товариство «Україн�
ський центр обслуговування пасажирів на за�
лізничному транспорті України» про прийняття
цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до договору 
оренди земельної 

ділянки від 10.08.2011 № 7946400816
Рішення Київської міської ради № 706/1710 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем4
лі», статті 22 Закону України «Про столицю України — місто4герой Київ», пункту 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ4
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДОРР4КИЇВ ПЛЮС», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни договору оренди земель�
ної ділянки від 10.08.2011 № 79�6�00816 пло�
щею 0,3058 га (кадастровий номер
8000000000:72:083:0021), укладеного на під�
ставі рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 60/3498 «Про передачу това�
риству з обмеженою відповідальністю «СІКС
СТАРС ХОЛДГНГ» земельної ділянки для бу�
дівництва офісного будинку з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом на вул. Жилянській, 68
у Голосіївському районі м. Києва», а саме:

– слова «товариство з обмеженою відпові�
дальністю «СІКС СТАРС ХОЛДІНГ» замінити сло�
вами «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО�
ВІДАЛЬНІСТЮ «КАДОРР�КИЇВ ПЛЮС».

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�

лянки від 10.08.2011 № 79�6�00816, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

3. У місячний термін надати до Департамен�
ту земельних ресурсів виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) документи, визначені чинним
законодавством, для укладання додаткової уго�
ди про внесення змін до договору оренди зе�
мельної ділянки від 10.08.2011 № 79�6�00816.

4. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «КЛУБ «Т42» 

договорів оренди земельних ділянок 
для експлуатації та обслуговування 

будівлі магазину на вул. Лятошинського, 184б 
у Голосіївському районі м. Києва 

та внесення змін до них
Рішення Київської міської ради № 710/1714 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем4
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са4
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «КЛУБ «Т42»
від 24.07.2015 № КОП40658, від 19.02.2016 № 8/9 та від 29.02.2016 № 29, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 15 років договори оренди зе�
мельних ділянок від 25.11.2010 № 79�6�00796 та
від 25.11.2010 № 79�6�00795 площею 0,0124 га
(в межах червоних ліній) та площею 0,1060 га
(кадастрові номери 8000000000:79:421:0095,
8000000000:79:421:0109), укладені між Київ�
ською міською радою та товариством з обмеже�
ною відповідальністю «КЛУБ «Т�2» для рекон�
струкції з подальшими експлуатацією та обслу�
говуванням будівлі магазину на вул. Лятошин�
ського, 18�б у Голосіївському районі м. Києва
(справа № А�21790).

2. Внести зміни до договорів оренди земель�
них ділянок від 25.11.2010 № 79�6�00796 та від
25.11.2010 № 79�6�00795, а саме:

– слова «для реконструкції з подальшими екс�
плуатацією та обслуговуванням будівлі магази�
ну» замінити словами «для експлуатації та об�
слуговування будівлі магазину».

3. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорах оренди земельних ді�
лянок від 25.11.2010 № 79�6�00796 та від
25.11.2010 № 79�6�00795, підлягають приве�
денню у відповідність до норм законодавства.

4. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «КЛУБ «Т�2»:

4.1. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації) документи, визначені чин�
ним законодавством, для укладання додатко�
вих угод про поновлення та внесення змін до
договорів оренди земельних ділянок від 25.11.2010
№ 79�6�00796 та від 25.11.2010 № 79�6�00795.

4.2. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від
02.03.2016 № 3074/0/12/19�16, Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.03.2016 № 057041�5575.

4.3. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

4.4. Земельну ділянку в межах червоних ліній
використовувати з обмеженнями відповідно до
вимог містобудівного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«АВТОБАНСЕРВІС» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування під’їзду на вул. Преображенській, 14а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 686/1690 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен4

ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс4
цеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОБАН4
СЕРВІС» від 18.03.2016 № 0111540002049154014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Держав4
ному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.07.2015 
№ НВ48000196432015), право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстрова4
но в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію пра4
ва власності від 11.09.2015 № 43693144), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відпові�
дальністю «АВТОБАНСЕРВІС», за умови виконан�
ня пункту 2 цього рішення, в оренду на 5 років зе�
мельну ділянку площею 0,0202 га (кадастровий но�
мер 8000000000:72:089:0014, витяг з Державно�
го земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000196432015) для експлуатації та об�
слуговування під’їзду на вул. Преображенській,
1�а у Солом’янському районі м. Києва із земель
комунальної власності територіальної громади
міста Києва (категорія земель — землі промисло�
вості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення, заява ДЦ №01115�000204915�
014 від 18.03.2016, справа А�22115).

2. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «АВТОБАНСЕРВІС»:

2.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

2.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

2.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

2.5. У разі необхідності проведення рекон�

струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

2.6. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3. Розірвати договір оренди земельної ділян�
ки від 26.07.2004 № 72�6�00181 (зі змінами,
внесеними договором від 11.09.2015 № 718),
укладений між Київською міською радою та то�
вариством з обмеженою відповідальністю «Ян�
ком», з моменту державної реєстрації догово�
ру оренди земельної ділянки товариству з об�
меженою відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС»
(лист�згода товариства з обмеженою відпові�
дальністю «Янком» від 19.01.2016 № 29).

4. Попередити землекористувача, що право
користування земельною ділянкою може бути
припинено відповідно до статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«АВТОБАНСЕРВІС» земельної ділянки для будівництва, 

обслуговування та ремонту об’єктів транспортної 
інфраструктури (заїзди до автозаправного комплексу та виїзди),
крім об’єктів дорожнього сервісу на вул. Семена Скляренка, 54б 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 687/1691 від 20 грудня 2016 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» для
будівництва, обслуговування та ремонту об’єк�
тів транспортної інфраструктури (заїзди до ав�
тозаправного комплексу та виїзди), крім об’єк�
тів дорожнього сервісу на вул. Семена Скля�
ренка, 5�б в Оболонському районі м. Києва (ка�
тегорія земель — землі промисловості, транс�
порту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення, справа Д�7153, заява ДЦ № 01038�
000219055�014 від 16.08.2016).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «АВТОБАНСЕРВІС», за умови вико�
нання пункту 3 цього рішення, в оренду на 5 ро�
ків земельну ділянку площею 0,1011 га, в ме�
жах червоних ліній, (кадастровий номер
8000000000:78:113:0021, витяг з Державного
земельного кадастру № НВ�8000195262015)
для будівництва, обслуговування та ремонту
об’єктів транспортної інфраструктури (заїзди
до автозаправного комплексу та виїзди), крім
об’єктів дорожнього сервісу на вул. Семена
Скляренка, 5�б в Оболонському районі 
м. Києва із земель комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «АВТОБАНСЕРВІС»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

3.2. У місячний термін надати до Депар�
таменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) докумен�
ти, визначені законодавством, необхідні
для укладання договору оренди земельної
ділянки.

3.3. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
17.09.2013 № 16636/0/12/19�13, Головного
управління Держземагентства у м. Києві від
26.05.2015 № 19�26�0.3�7715/2�15.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній
використовувати з обмеженнями відповідно до
вимог містобудівного законодавства.

4. Попередити землекористувача, що викорис�
тання земельної ділянки не за цільовим призна�
ченням тягне за собою припинення права ко�
ристування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�

ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» 

для паркування автотранспорту, 
облаштування відкритої автостоянки з об’єктами транспортної

інфраструктури та обслуговування населення 
на просп. Академіка Палладіна, 23 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 691/1695 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно4
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля4
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки комунальному під�
приємству «Київтранспарксервіс» для парку�
вання автотранспорту, облаштування відкритої
автостоянки з об’єктами транспортної інфра�
структури та обслуговування населення на просп.
Академіка Палладіна, 23 у Святошинському
районі м. Києва (категорія земель — землі про�
мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення, справа Д�4817,
заява ДЦ № 01026�000171634�014 від 26.03.2015).

2. Передати комунальному підприємству «Ки�
ївтранспарксервіс», за умови виконання пунк�
ту 3 цього рішення, в оренду на 5 років земель�
ну ділянку площею 1,0355 га, у тому числі 0,7347
га в межах червоних ліній (кадастровий номер
8000000000:75:445:0008, витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000028532013), для паркування авто�
транспорту, облаштування відкритої автосто�
янки з об’єктами транспортної інфраструктури
та обслуговування населення на просп. Акаде�
міка Палладіна, 23 у Святошинському районі м.
Києва із земель комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва.

3. Комунальному підприємству «Київтранс�
парксервіс»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до статті 96 Земельного кодексу
України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування та архітек�

тури від 26.06.2012 № 8325/0/18�3/19�12 та Го�
ловного управління Держземагентства у м. Ки�
єві від 26.06.2013 № 2238.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.4. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.6. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

4. Попередити землекористувача, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тяг�
не за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський галова
В. Кличко

Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю, 

«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» на Кільцевій дорозі, 14а, 14в 
у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

житлових будинків, багатофункціонального 
торговельно4розважального, 

виставково4готельно4офісного комплексу з паркінгом
Рішення Київської міської ради № 659/1663 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» на Кільцевій
дорозі, 14а, 14в у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 7941 Земельно4
го кодексу України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», Законом «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. Надати згоду на розроблення технічної до�
кументації із землеустрою щодо поділу земель�
ної ділянки товариству з обмеженою відпові�
дальністю «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» на Кільце�
вій дорозі, 1�а, 1�в у Голосіївському районі 
м. Києва площею 1,4256 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва), яка перебуває в оренді товари�
ства з обмеженою відповідальністю «МЕГАПО�
ЛІСЖИТЛОБУД» на підставі договору оренди
від 26.03.2008 № 79�6�00609 згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�28200).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про відмову в продовженні строку дії дозволів 

на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1328 від 23 грудня 2016 року

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

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

304 äîçâîëè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â. 

Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ¹ 1328

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

17. 01497�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 98/2

18. 01721�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 60/5

19. 01560�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер , що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 136

20. 02546�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 96, на
тротуарі

21. 01561�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер , що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 52
(Супермаркет "Старе місто")

22. 02540�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер , що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 88, на
тротуарі

23. 01740�03�
3M�1

ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 71, на розі з
вул. Івана Федорова

24. 01558�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 132 (№ 2)

25. 02545�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 80

26. 01496�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 126

27. 02544�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 42

28. 04320�04�
3M�1

ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(вул.Червоноармійська), 48
(магазин "WestMont")

29. 02541�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 96, на
тротуарі

ЗО. 11703�06 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул.
Ділова (вул.Димитрова) /вул.
Червоноармійська

31. 07958�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 13/37, на розі з вул.
Антоновича

32. 07959�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 14 (№ 1)

33. 08025�05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 5/60

34. 05297�04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Промислова, Південний міст 
№ 4, у бік Осокорків

35. 06775�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 30 (№ 1)

36. 1 1707�06 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 41

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа, кв.
м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 03126�04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, 
вул. Антоновича 
(вул. Горького), 152

2. 10179�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Антоновича (вул. Горького),
165, 70 м після перехрестя 
з вул. Панаса Любчепка

3. 09774�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Антоновича (вул. Горького),
170/172

4. 12712�06 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Антоновича (вул. Горького), 34

5. 10473�05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, вул.
Антоновича (вул. Горького), 62

6. 01559�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 134

7. 01557�03 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 132(№ 1).

8. 01566�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 78

9. 01562�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 130

10. 01564�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 100

11. 01565�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 92

12. 02547�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 96, на
тротуарі

13. 00435�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

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

6,48 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 60

14. 01803�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 28

15. 03341�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 36

16. 03517�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

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

6,48 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 114
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37. 07064�04 ТОВ "РТМ � УКРАЇНА" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

6 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 89�а

38. 01728�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул. Льва
Толстого, навпроти будинку 
№ 11/61 (сквер), № 2

39. 01727�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул. Льва
Толстого, навпроти будинку 
№ 11/61 (сквер), № 1.

40. 04099�04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, вул. Льва
Толстого, 25

41. 07707�05 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит на
тимчасовій
споруді на
паркані, території
будмайданчика
(скролінг)

7,41 Голосіївський район, вул. Івана
Федорова, 14, на розі з вул.
Антоновича (біля паркану)

42. 11708�06 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Фізкультури, 12

43. 11706�06 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Фізкультури, 9 (№ 1)

44. 11709�06 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Фізкультури, 9 (№ 2)

45. 15463�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

64 Голосіївський район,
Наддніпрянське шосе станція
метро "Видубичі" (№ 1)

46. 10871�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Голосіївський район, пл.
Либідська, навпроти будинку
№ 174 (на розподільчому
трикутнику) на вул. Антоновича

47. 12414�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,2 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, район НК
"Експоцентр України" (1)

48. 12406�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, район НК
"Експоцентр України" (2)

49. 28056�11 Публічне акціонерне
товариство "Альфа�банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,0375 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (просп. 40�річчя
Жовтня), 58�а

50. 08307�05�
3M�1

ТОВ "РТМ � УКРАЇНА" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

54 Голосіївський район, просп.
Науки, 10/1, на перехресті з вул.
Саперно�Слобідською (біля
мосту)

51. 15468�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

32 Голосіївський район, Столичне
шосе, виїзд на вул. Промислову

52. 27021�1 1 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська набережна / вул.
Здолбунівська

53. 15807�07 ТОВ "ОКТАГОН� АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака / вул. Каштанова,
буд. № 14�а

54. 03435�04�
3M�1

ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

72 Деснянський район, вул.
Братиславська, перехр. з вул.
Крайньою, розв'язка на
Троєщину

55. 27043�11 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 260 м до
мосту

56. 27045�1 1 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 1 1

57. 27041�1 1 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 22, навпроти

58. 27042�11 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 24, навпроти

59. 04034�04 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Генерала Жмаченка, 4

60. 07481�05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Ентузіастів, 7, навпроти

61. 27035�11 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Окіпної Раїси, 2

62. 27027�1 1 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп.
Броварський /міст Метро

63. 27449�11 ТОВ "Монако Груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна, 340 м до
мосту (вул. Оноре де Бальзака)

64. 27026�1 1 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Соборності, 7

65. 02626�03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район,
Русанівська набережна, з’їзд з
просп. Воз’єднання

66. 12818�06 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Дніпровський район,
Русанівська набережна, 8, №3

67. 08066�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, вул.
Електриків, навпроти будинку
№ 21

68. 15736�07�П�1 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 26�а

69. 15734�07�П�1 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 29 (ел.
опора № 171)

70. 08964�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, вул.
Новокостянтинівська / вул.
Корабельна

71. 08631�05�П�1 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, ел. опора
№ 202

72. 06792�04 ТОВ "Луверс" Щит на
тимчасовій
споруді на
паркані, території
будмайданчика
(призматрон)

36 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 55, на
території будмайданчика

73. 00081�03 ПП "ДІЛ" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

34 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 51

74. 02552�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 24, біля станції
метро "Контрактова площа",
на тротуарі

75. 02142�03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Набережно�Лугова,
перехрестя з вул. Оленівською

76. 07345�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Подільський район, вул.
Набережно�Хрещатицька,
19/21 

77. 07594�05 ТОВ "РТМ � УКРАЇНА" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Подільський район, вул.
Набережно� Хрещатицька, 27,
перехрестя з вул. Григорія
Сковороди

78. 02553�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Подільський район, вул.
Нижній Вал, розподілювач
(перехрестя з вул.
Костянтинівською)

79. 08537�05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Нижньоюрківська, 3 / вул.
Фрунзе

80. 25587�10�П�1 ТОВ " Прайм� груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 10, № 1

81. 25692�10�П�1 ТОВ " Прайм� груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 14

82. 25588�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 16

83. 01333�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 17

84. 02618�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО " ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ 

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

4,32 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 17 (біля
виходу із метро "Поштова
площа")

85. 02619�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ 

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

2,16 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 17 (біля
виходу із метро "Поштова
площа") 

86. 25699�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт) 

4,32 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 18 

87. 25693� 10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 20/22
(№ 2)

88. 25591�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 22 (№ 1)

89. 01335�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 23/4

90. 25694� 10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 24

91. 01336�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 25 (№ 1)

92. 01340�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 29/3
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93. 01344�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 37 (№ 1)

94. 25697�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 4

95. 01348�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

2,16 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 41 (№ 2)

96. 25584�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 8 (№ 2)

97. 13834�07�П�1 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, вул.
Вадима Гетьмана, 150 м,від
вул.Уманської, за заправкою

98. 27019�11 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Литовського, 22

99. 27013�і1 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 31 /
вул.Освіти

100 27015�11 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 38

101 27014�11 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 63

102 14789�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка / Ботанічний
сад

103 02328�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка / Ботанічний
сад ім. Фоміна (№ 12)

104 02346�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка / Ботанічний
сад ім. Фоміна (№ 1)

105 02329�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,2 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка / Ботанічний
сад ім. Фоміна (№ 4)

106 14807�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 13/7

107 14793�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 14 (№ І)

108 14792�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 14 (№ 2)

109 14791�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 14 (№ 3)

110 14788�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,2 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 17 (№ 1)

111 06730�04 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 17 (№ 5)

112 14787�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 17/58

113 12415�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 18 

114 02342�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 21

115 15309�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 32

116 02592�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 36/16

117 14790�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 36�а

118 14794�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,2 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 62 (№ 2)

119 14795�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 62 (№ 1)

120 01758�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 8/26, на розі
з вул. Пушкінською

121 01761�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 24

122 01492�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 29/2

123 26234�10 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламна
Група "Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Борщагівська, 100

124 02679�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Бульварно�Кудрявська (вул.
Воровського) / вул.
Златоустівська, 2/4

125 03518�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

6,48 Шевченківський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 22 / пл.
Льва Толстого (біля виходу зі
станції метро)

126 25618�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, на розі з
вул. Стрітенською, 17

127 25609�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 10

128 25634�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 15/1

129 25594� 10�П�І ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 16

130 25595�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 23

131 25700�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 26�б

132 25616�10�П�1 ТОВ "Прайм � іруп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 27

133 25599�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 28

134 25647�10�П�І ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 29�а
(напроти)

135 25596�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 34

136 25597�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 34�а

137 25608�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 8�б

138 03514�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

6,48 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 1 1/6

139 06446�04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 105

140 07321�04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 17, біля заводу
"Електроприбор"

141 25640� 10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 29/31, ел. оп.
№47

142 25629�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 53, між ел. опора
№ 63�61

143 25637�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 72, між ел. опора
№ 102�104

144 08072�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 15

145 04083�04�П�1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул.
Олександра Довженка, 2

146 08050�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Мельникова (біля станції
метро "Лук’янівська", на
тротуарі)

147 08068�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

І Цит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Мельникова, з боку вул.
Дорогожицької, 6

148 10855�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 10 № 1 

149 10865�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 12 № 1

150 11710�06 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 18 № 4

151 06098�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 2/10 № 1

152 06100�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 2/10 № 2

153 06058�04 ТОВ "Українська  реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 2/10 №3 

154 06059�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що с
тоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 2/10 №4

155 06060�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 2/10 № 5
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156 06099�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 2/10 №6

157 07029�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 2/10 № 7

158 26189�10 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 44�48, напроти

159 02765�04�
ЗМ�1

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламна
Трупа "Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 49

160 12373�06�П�1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

6,48 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 77

161 02015�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Симона Петлюри
(вул.Комінтерну), 10

162 06741�04�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Симона Петлюри (вул.
Комінтерну), 12

163 10556�05�П�2 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

7,9296 Шевченківський район, вул.
Пирогова, 4

164 10557�05�П�2 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

7,9296 Шевченківський район, вул.
Пирогова, 7

165 02569�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

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

8,64 Шевченківський район, вул.
Прорізна, 1 / вул. Хрещатик (на
тумбі).

166 06743�04�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 11�а

167 01859�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 1�3/5

168 01865�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 16

169 02573�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" у
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 20 (на газоні,
перехрестя з вул.
Хмельницького Богдана)

170 01860�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 22

171 03311�04 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 23

172 03303�04 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 2�4/7

173 01864�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 40

174 07721�05�П�1 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

6,48 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 42/4 / пл.
Толстого Льва, біля переходу

175 03205�04 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 5

176 01861�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 8

177 01862�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 9

178 07003�04 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 109/ вул. Льва
Толстого

179 02595�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 109/20 

180 14818�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,2 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 118

181 14819�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 120

182 06686�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 123

183 06694�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 129�а

184 01751�03 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 147/5

185 14809�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), напроти буд. № 91 (2)

186 14796�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), напроти буд. № 93
(2)

187 4812�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), напроти буд. № 91 (1)

188 14810�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), напроти буд. № 93
(3)

189 14813�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), напроти буд. № 84

190 14817�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), 21

191 14816�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), 30�а

192 14814�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), 72

193 14827�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), 73

194 14785�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,6 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), 75(1)

195 14808�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), 75 (2)

196 15461�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), 79

197 07170�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), 93 (№ 1)

198 07169�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), 93 (№ 2)

199 07168�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), 93 (№ 3)

200 10575�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ тов

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Шевченківський район, вул.
Старовокзальна, 9�а

201 12278�06 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги / вул.
Мельникова (станція
метро"Дорогожичі")

202 27418�11 ТОВ "Монако Груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, 37 біля
пішохідного мосту

203 08073�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул.
Теліги Олени, 37, напроти

204 15301�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Толстого Льва / вул.
Жилянська, 85

205 03513�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

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

6,48 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 10

206 01394�03�П�1 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хмельницького Богдана, 15
(напроти Київпроекту)

207 01852�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 16�22

208 12583�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 19

209 01494�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 2

210 25619�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 29

211 01588�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 3

212 01491 �ОЗ�
ЗМ�1

ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького,
31/27, перехрестя з вул. Івана
Франка

213 03346�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, З�б

214 03345�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 4

215 01493�ОЗ�
ЗМ�1

ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 5
(театр ім. Лесі Українки)
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216 12396�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 6

217 05519�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 6/13,
на розі з вул. Пушкінською

218 01485�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть реклама"
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик (вихід до Майдану
Незалежності, № 5, напроти
Консерваторії)

219 01679�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик (вихід до Майдану
Незалежності, № 6, напроти
Консерваторії.

220 01697�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 48�52 (магазин
"Біла здоба")

221 01675�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 12

222 01476�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 13

223 01488�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 13

224 01714�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 13

225 01671�03 ТОВ "Українська реклама" Лай тпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 14

226 01487�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 15

227 01674�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 16

228 01489�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 17

229 01486�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 17, вихід зі станції
метро "Хрещатик"

230 01676�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 18 (вихід із
підземного переходу до
Будинку профспілок)

231 01483�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 19�а

232 01481�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 21

233 01705�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 21

234 01482�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 21 ст. м . "Хрещатик"

235 01707�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 21�23

236 01706�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 21�23

237 01480�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 22

238 02314�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 22 (Головпоштамт)

239 01700�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 23

240 01710�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 23

241 01688�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 24

242 01709�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 24

243 01704�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 25

244 01712�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 25 (кафе "Грот")

245 01672�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 26

246 01696�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїтьокремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 27

247 01479�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 27 (магазин
"Силует")

248 01677�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 27�а (магазин
"Орбіта")

249 01685�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 28

250 01716�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 28, на розі з вул.
Прорізною

251 01687�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 29

252 01695�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 29 (магазин
"Орбіта")

253 01477�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 32 (вихід з
підземного переходу)

254 01713�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 34

255 01686�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 38 (ЦУМ)

256 01715�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 38 (ЦУМ)

257 01703�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 38 (ЦУМ)

258 01694�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 4 (Інформаційне
агенство "УНІАН")

259 01691�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 40, на розі з вул.
Богдана Хмельницького

260 01699�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 42

261 01678�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 44

262 07206�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 5

263 01698�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 52

264 01684�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 54

265 07205�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 7

266 01673�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 8

267 01680�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 9

268 10247�05�П�2 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

7,9296 Шевченківський район, вул.
Чорновола В'ячеслава, 28

269 09455�05�
ЗМ�І � П�1

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Чорновола В'ячеслава, 37

270 25604�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 10

271 25621�10�П�І ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 1 1

272 25605�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 13

273 25614�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 15

274 25606� 10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 17�а 

275 25624�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 19

276 25607�10�П�1 ТОВ  "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 19

277 25610�10�П�1 ТОВ  "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 25

278 25617�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 28

279 25613�10�П�1 ТОВ  "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 3

280 25701�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 30�а

281 25625�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 35

282 25598�10�П�1 ТОВ  "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 36

283 25611�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 37

284 25626�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 40

285 25612�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 42

286 25623�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 7

287 25702�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Ярославів Вал, 8

288 02587�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, пл.
Львівська (на тротуарі перед
підпірною стіною скверу)
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289 09449�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, пл.
Львівська / вул.Січових
Стрільців, 4 (напроти біля
скверу) 

290 21431�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, пл.
Перемоги, 2

291 14774�07�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
Подільський узвіз /250 м до
повороту на вул. Овруцьку

292 27010�11 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 40 м від буд. 
№ 61/2 (між мостами)

293 03178�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 1

294 01473�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевчеиківський район, просп.
Перемоги, 10

295 27009�11 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 11 

296 02593�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 12 (на тротуарі)

297 09869�05�П�1 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

7,9296 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 15

298 01484�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 2

299 10471 �05�П�1 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

7,9296 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 20

300 09870�05�П�1 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 28/1

301 02918�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 3

302 09871�05�П�1 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

7,9296 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 34

303 06810�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 5 (№1)

304 06811�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 5 (№2) 

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа кв.м Місце розташування
рекламного засобу

1. 54778�16 ТОН "ЄВРОПЛАКАТ�КИЇВ" Банер, панно на
фасадібудинку
(будівлі),
споруди

450 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 36

2. 54967�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДІЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО�КОМЕРЦІЙНА
ФІРМА "ВАЛЕРІЯ"

Щіт, що стоїть
окремо
(суцільний пійг)

72 Святошинський район, Нова
Ірпінська траса, 4.9 км від вул.
Генерала Нayмова в напрямку
м. Ірпінь (ліворуч)

3. 57402А Промислово�технічна
компанія у вигляді
товарнства з обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Тумба, об’мно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

10,14 Святошінський район, просп.
Перемоги, 89�а

4. 54831�16 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

576 Оболонський район, просп.
Степана Бандери (просп.
Московський), 21

5. 53338�15 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Рекламнавивіска
на будинку
(будівлі), споруді

77 Дніпровський район, просп.
Визволителів, і 7

6. 55050�16 Промислово�технічна
компанія у вигляді
товариства з обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Щіт, що стоїть
окремо
(суцільний пійг)

36 Святошинський район, вул.
Академіка Туполєва, 80 м до
буд. 12 на протилежному боці 

7. 55037�16 Промислово�технічна
компапія у вигляді
товариства з обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Щіт, що стоїть
окремо
(суцільний пійг)

18 Святошинський район, вул.
Академіка Булаховського,
напроти вул. Лісорубної

8. 54607�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАУКОВО�
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОМАТИКИ ІМ. Г.І.
ПЕТРОВСЬКОГО"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

228 Шевчєнківський район, вул.
Старокиївська, 10, виробнича
будівля�корпус № 6А�
фактичне розташування вул.
Маршала Рибалка / вул.
Шолуденка

9. 53337�15 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

94,25 Дніпровський район, просп.
Визволителів, 17

10. 54885�16 ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" Банер,панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

201,608 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 33

1 1. 53341�15 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

94,25 Дніпровський район, просп.
Визволителів, 17

12. 55052�16 ТОВ ЮА Проджект Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,8 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 24 (літ. А)

13. 55058�16 ТОВ "Сота Альянс" Кронштейн на
фасаді буднінку
(будівлі). споруді

0,98 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 29

14. 55060�16 СПД Димніч Ірина
Олександрівна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,94 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 39

15. 55062�16 ТОВ "Сота Альянс" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,98 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 29

16. 55064�16 ПАТ "Промінвесгбанк" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,378 Шевченківський район, вул.
Софіївська, 9

17. 55066�16 ТОВ "Сота Альянс" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,8 Подільський район, вул.
Сагайдачного Петра, 29

18. 55070�16 ТОВ "ІНКОМ МАРКЕТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,7897 Подільський район, вул.
Сагайдачного Петра, 29а 

Керівник апарату В. Бондаренко

Про надання земельної ділянки державному 
підприємству Міністерства оборони України 

«Укроборонпостачальник» для експлуатації та обслуговування
будівель гаража, облаштування та експлуатації об’єктів 

інженерно(транспортної інфраструктури на вул. Відпочинку, 9(а
у Святошинському районі м. Києва

Розпорядження № 432 від 16 червня 2016 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист державного підприєм(
ства Міністерства оборони України «Укроборонпостачальник» від 21 жовтня 2015 року № 1/21(10(15 та вра(
ховуючи рішення Київської міської ради від 01 жовтня 2015 року № 98/2001 «Про затвердження проекту зем(
леустрою щодо відведення земельної ділянки державному підприємству Міністерства оборони України
«Укроборонпостачальник» для експлуатації та обслуговування будівель гаража, облаштування та експлу(
атації об’єктів інженерно(транспортної інфраструктури на вул. Відпочинку, 9(а у Святошинському районі 
м. Києва», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Íàäàòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó Ì³í³ñ-

òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè «Óêðîáîðîíïîñòà÷àëü-

íèê» çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó

ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,2189 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:75:069:0012) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ãàðà-

æà, îáëàøòóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â ³í-

æåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà âóë.

Â³äïî÷èíêó, 9-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê

ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-

ðèñòóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ ìàéíà ó ïîâ-

íå ãîñïîäàðñüêå â³äàííÿ (àêò ïðèéìàííÿ-ïåðå-

äà÷³ áóäèíê³â, ñïîðóä ³ òåðèòîð³¿ â³éñüêîâîãî

ì³ñòå÷êà â³ä 14 êâ³òíÿ 2000 ðîêó òà ëèñò Êè¿â-

ñüêîãî êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî óïðàâë³í-

íÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 25 æîâò-

íÿ 2011 ðîêó ¹ 303/25-3176) (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-

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

íÿ, ñïðàâà À-22028).

2. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó Ì³í³ñòåðñòâà

îáîðîíè Óêðà¿íè «Óêðîáîðîíïîñòà÷àëüíèê»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà, ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó  ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21

ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 9132/0/12/19-15 òà Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³

â³ä 13 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 19-26-7777.31-

1930/20-15.

2.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ, çàçíà÷åíîþ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáìåæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова  В. Кличко

Про відмову у наданні дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 1320 від 23 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåí-

íÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 21 äîçâ³ë.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ¹ 1320

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
яким відмовлено у наданні
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№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа кв.м Місце розташування
рекламного засобу

1 08632�05�П�1 Приватне підприємство
"ФАВОРИТ�201 1"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,96 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 132

2 43598�15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

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

4,662 Голосіївський район, пл.
Московська, 1� 3 літера А

3 54384�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ІНВЕСТБАНК"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,125 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 12

4 54399�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ІНВЕСТБАНК"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,645 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 12

5 54400�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ІНВЕСТБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,5 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 12

6 54385�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ІНВЕСТБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,5 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 12

7 33912�13 ПАТ "Ідея Банк" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 3 Г літ. "Р"

8 42096�14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСИББАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

17,829 Дніпровський район, бульв.
Верховної Ради, 31

9 27980�11�П�1 ТОВ "СОЛІД ЕНЕРДЖІ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1 8,0422 Дніпровський район, просп.
Броварський, 29�А

10 33635�13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп.
Бандери Степана
(Московський) на відстані 95м
в напрямку "Петрівки" від з'їзду
з Московського просп. на
просп. Героїв Сталінграду

1 1 41825�14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

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

5,328 Оболонський район, просп.
Бандери Степана
(Московський), 12�А

12 30270�12 ПАТ Комерційний банк
"Правекс�Банк"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

2 Печерський район, вул.
Мечникова, 2�а

13 54547�16 ТОВ "Агромат�Центр" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,728 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 23

14 33636�13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район,
Наддніпрянське шосе, 4

15 53842�15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ІНВЕСТБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,3496 Печерський район, пров.
Бутишів, 12

16 33716�13 ДП "Меркс Мобілє" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,2 Подільський район, вул.
Ярославська, 56�А

17 33714�13 ДП "Меркс Мобілє" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,2 Подільський район, вул.
Ярославська, 56�А

18 39432�13 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,72 Святошинський район, вул.
Симиренка, 2/19

19 33129�13 Публічне акціонерне
товариство "Комерційний
банк "Надра"

Рекламна вивіска
па будинку
(будівлі), споруді

5,775 Святошинський район, просп.
Курбаса Леся, 5�В

20 42786�14 ПІІ "МакДональдд Юкрейн
ЛІД"

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

4,662 Солом'янський район, пл.
Севастопольська, 1, літера А

19. 55071�16 СПД Шапіро Руслан
Валерійович

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

2 Печорський район, вул.
Інститутська, 14

20. 55069�16 ТОВ "ІНКОМ МАРКЕТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,11 Подільський район, вул.
Межигірська, 3/7

21. 55061�16 СПД Димніч Ірина
Олександрівна

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,98 Подільський район, вул.
Сагайдачного Петра, 39

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко Керівник апарату В. Бондаренко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 1325 від 23 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро(
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі(
шенням Київської міської ради від 22 вересня 201 1 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са(
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 20 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ¹ 1325

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿

ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ó ê³ëüêîñò³ 30 äîçâîë³â.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëó-

àòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì íîðì

òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñàí³òàðíèõ

íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â çîâí³ø-

íüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíè-

ìè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó çì³í

ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî ðîç-

òàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâëþ-

þòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ

ðåêëàìíèõ çàñîá³â, äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó çà-

ãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ Ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1363 від 28 грудня 2016 року

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

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1 55053�16 ПП "МАРЛЕНА" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,725 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 25

2 55185�16 ТОВ "ЛК� ТРАНС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,48 Голосіївський район, вул.
Академіка Вільямса, 5

3 55 186�16 ТОВ "ЛК� ТРАНС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

8,82 Голосіївський район, вул.
Михайла Стельмаха, 6/1�а

4 55164�16 ТОВ "БАКЛАЖАН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,95 Печерський район, вул. Шота
Руставелі, 29

5 55163�16 ПАТ "Мегабанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,53 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 32

6 55172�16 ТОВ "НОВУС
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

40,68 Дарницький район, вул.
Декабристів, 3

7 55180�16 ФО�П Довгальова
Ганна Анатоліївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,51 Печерський район, вул.
Кропивницького, 4

8 55 1 79�16 ФО�П Довгальова
Ганна Анатоліївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0.22 Печерський район, вул.
Кропивницького, 4

9 55173�16 1 ТОВ "БУКТІКЕТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,077 Подільський район, вул.
Новокостянівська, 13/10

10 55187�16 СПД Надточій
Світлана Михайлівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,1025 Шевченківський район, вул.
Миколи Шпака, 2

11 55183�16 ТОВ "Інтербалк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,1442 Печерський район, вул. Івана
Кудрі, 37

12 55170�16 ПАТ "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,125 Дніпровський район, просп.
Соборності (просп.
Возз'єднання, 8/2

13 55168�16 ПАТ "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,125 Дніпровський район, просп.
Соборності (просп.
Возз'єднання), 8/2

14 55169�16 ПАТ "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,4875 Дніпровський район, просп.
Соборності (просп.
Возз'єднання), 8/2

15 55188�16 ФО�П Атаманова
Ірина Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,3482 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 70

16 55178�16 ТОВ"КАРАВАН�
ЕКСПРЕС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

29,634 Шевченківський район, площа
Перемоги, 3

17 55176�16 ТОВ"КАРАВАН�
ЕКСПРЕС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

29,634 Шевченківський район, площа
Перемоги, 3

18 55162�16 ПІДПРИЄМСТВО 3
100% ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,362 Шевченківський район, 
вул. В’ячеслава Чорновола, 27

19 55184�16 ТОВ "Інтербанк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,98 Печерський район, 
вул. Івана Кудрі, 37

20 55182�16 ФО�П БЄКЄШЕВ 
РУСТАМ РАФІГ ОГЛИ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,6 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 86/9

21 55161�16 ПІДПРИЄМСТВО З
100% ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,5092 Сом'янський район, вул.
Митророліта Василя
Липківського (вул. Урицького,
45)

22 55189�16 ТОВ "ЛК�ТРАНC" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

16,5916 Дарницький район, вул.
Олександра Кошиця, 7�а

23 55174�16 ТОВ "АЛТЕЙ�ПЛЮС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

14,75 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського (просп.
Червонозоряний), 82

24 55166�16 ТОВ "ДЦ УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,8 Святошинський район, просп.
Перемоги, 136

25 55165�16 ТОВ "ДЦ УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,2 Святошинський район, просп.
Перемоги, 136

26 55167�16 ТОВ "ДЦ УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,2 Святошинський район, просп.
Перемоги, 136

27 55171�16 ТОВ "НОВУС
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

135,3 Дніпровський район, вул.
Євгена Сверстюка (вул. Марини
Раскової), 4

28 55 181�16 ФО�П Довгальова
Ганна Анатоліївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,2 16 Печерський район, вул.
Кропивницького, 4

29 55177�16 ТОВ "КАРАВАН�
EKCПPЕC"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

29,634 Шевченківський район, площа
Перемоги, 3

30 55175�16 ТОВ "КИЇВСЬКІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇНІ
МЕРЕЖІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруті

2,1301 Деснянський район. вул.
Теодора Драйзера, 24

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.12.2016 ¹ 1363

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
18 ñ³÷íÿ 2017 ð.
¹6(4919)

14

Óíåñòè çì³íè äî ïîêàçíèê³â Ïðîãðàìè åêîíî-

ì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016

ð³ê, äîâåäåíèõ äî äåïàðòàìåíò³â, óïðàâë³íü, ³í-

øèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåí-

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

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

29 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ 40 «Ïðî Ïðîãðàìó åêîíî-

ì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016

ð³ê» (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 ãðóäíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 1273), à ñàìå:

çâåäåíî¿ ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó; 

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíèõ âêëàäåíü; 

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó; 

àäðåñíîãî ïåðåë³êó îá’ºêò³â êàï³òàëüíîãî ðå-

ìîíòó, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ çà çàìîâëåííÿì âè-

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

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

íîê êîøò³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà, âèêëàâøè ¿õ â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-

òüñÿ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 29 січня 2016 року № 40 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік»

Розпорядження № 1361 від 28 грудня 2016 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 532/1536 «Про внесення змін до

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської місь(
кої ради від 22 грудня 2015 № 60/60»:

1. Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ âèêî-

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

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

íèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì çà-

Про введення в дослідну експлуатацію інформаційної системи
«Реєстр територіальної громади міста Києва»

Розпорядження № 1368 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про свободу пересування та віль(

ний вибір місця проживання в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз(
ширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,
Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1433 «Про за(
твердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади», на виконання рішень
Київської міської ради від 02 липня 2015 року № 654/1518 «Про затвердження Комплексної міської цільової
програми «Електронна столиця» на 2015(2018 роки» та 03 березня 2016 року № 123/123 «Про створення Реєс(
тру територіальної громади міста Києва», з метою забезпечення здійснення повноважень у сфері реєстрації
фізичних осіб:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó

àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» îá’ºê-

òè òåïëîïîñòà÷àííÿ æèòëîâî-áóä³âåëüíîãî êî-

îïåðàòèâó «²ÍÄÈÊÀÒÎÐ-5» çã³äíî ç äîäàòêîì,

â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ùî-

äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ ³ ðåôîðìóâàí-

íÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27 âå-

ðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè), óêëàäåíîþ ì³æ ÀÊ

«Êè¿âåíåðãî» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ

àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ îá’ºê-

ò³â òåïëîïîñòà÷àííÿ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва об’єктів теплопостачання

житлово(будівельного кооперативу «ІНДИКАТОР(5»
Розпорядження № 1366 від 29 грудня 2016 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь(
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери(
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін(
фраструктури», враховуючи звернення житлово(будівельного кооперативу «ІНДИКАТОР(5» (лист від 25 черв(
ня 2015 рою № 44 та протокол загальних зборів членів кооперативу від 18 березня 2015 року), з метою надій(
ного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самовря(
дування:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 575442

ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (äîãëÿä çà ä³òüìè äî-

øê³ëüíîãî â³êó, âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé äîøê³ëü-

íîãî â³êó, êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî

ðîçâèòêó ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó), âèäàíó ÒÎÂÀ-

ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ²²²ÑÒÞ

«ÏÎË²ÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÊÎËÅÄÆ «ÀËÑÊÎ» (³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä 19033611, ì³ñöåçíàõîäæåí-

íÿ: 04050, ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Ìåëüíèêîâà, áó-

äèíîê 39 ), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñ-

â³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîç-

âèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, êîðåêö³ÿ ïñèõî-

ëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé äîøê³ëü-

íîãî â³êó).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 575442 ó ñôåð³ äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè (äîãëÿä çà ä³òüìè äîøê³ëüíîãî

â³êó, âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³-

êó, êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèò-

êó ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó), âèäàíó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÎË²-

ÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÊÎËÅÄÆ «ÀËÑÊÎ», âèçíàòè

íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПОЛІТИКО(ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ 
«АЛСКО»

Розпорядження № 1370 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно(

сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

Óíåñòè çì³íè äî ñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó ³í-

ôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåð-

äæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 13 æîâòíÿ 2016 ðîêó

¹ 1018, âèêëàâøè ¿¿ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до структури Департаменту 
інформаційно(комунікаційних технологій виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Розпорядження № 1367 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто(герой Київ», «Про місцеве самоврядуван(

ня в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування струк(
тури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних
адміністрацій», рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 «Про утворення виконав(
чого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності» та враховуючи
Положення про Департаменту інформаційно(комунікаційних технологій виконавчого органу Київської місь(
кої ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 жовтня 2016 року № 1019:

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.12.2016 ð. ¹ 1366

Об’єкти теплопостачання житлово(будівельного кооперативу «ІНДИКАТОР(5»,
які безоплатно приймаються до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та передаються у володіння і користування
публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

№ Назва об'єктів теплопостачання Рік введен�
ня в експлу�
атацію

Довжина теплової
мережі в двотрубному
вимірі (пог. м)

Діаметр
тепломережі (мм)

Вартість
об'єктів
передачі
(ринкова
вартість), грн
(без ПДВ)

ЦО ГВП ЦО ГВП

64801,00

1 Теплові мережі підвалу житлового
будинку на Кільцевій дорозі, 1 від
стінки до теплового пункту

1982 6,0 8,0 2Д89 Д76, Д50

т Вбудований індивідуальний
тепловий пункт, СРТ з вузлом обліку
теплової енергії на ЦО (тепловий
лічильник МultікаІ UF), на ГВП
(тепловий лічильник СВТУ�11 Т) в
будинку на Кільцевій дорозі, 1.
Площа приміщення (S=15 м2)

1982 
(ВОТЕ 2010)

� � � �

Керівник апарату В. Бондаренко

áåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ

Ðåºñòðó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ âè-

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

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

íèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì

ââåñòè â äîñë³äíó åêñïëóàòàö³þ ³íôîðìàö³éíó

ñèñòåìó «Ðåºñòð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà» ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìíîãî çà-

áåçïå÷åííÿ «Ðåºñòð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè»

êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãîëîâíèé ³íôîð-

ìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð» ó âñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

3. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿):

çàáåçïå÷èòè àäì³í³ñòðóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿

ñèñòåìè «Ðåºñòð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà» ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïî-

ëîæåííÿ ïðî ³íôîðìàö³éíó ñèñòåìó «Ðåºñòð òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

13.10.2016 ð. ¹ 1018

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.12.2016 ð. ¹ 1367)

СТРУКТУРА
Департаменту інформаційно(комунікаційних технологій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó

2. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò — þðèñêîíñóëüò

3. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü ïåðñîíàëó

4. Ñåêòîð ç ïèòàíü áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çâ³òíîñò³

5. Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó

6. Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
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Керівник апарату В. Бондаренко



ÐÅÊËÀÌÀ
18 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹6 (4919)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Â îãîëîøåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãàçåòà
«Õðåùàòèê» ¹ 5 (4918) â³ä 17 ñ³÷íÿ 2017 ð., ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí áóëî äîïóùåíî
ïîìèëêó.

Ñë³ä ÷èòàòè: «Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 13 ëþòîãî 2017 ðîêó»,– äàë³ çà òåêñòîì.
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ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
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òåõí³÷íèõ âèìîã íà ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî, òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ
"Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí". Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà
ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ "Ïðî ìåòðîïîë³òåí"–"íîðìàòèâí³ àêòè"–"òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ".
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К О Л Ь О Р О П О Д І Л 	К О Л Ь О Р О П О Д І Л 	

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ (þðèäè÷íà

àäðåñà,
êîíòàêòíèé
òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà 

ó % 

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíî-

âàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà 1
êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà

îðåíäè, ãðí
áåç ÏÄÂ

1

ÊÏ "Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí"
(03056, ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 35
238-44-91)

÷àñòèíà ïåðåõîäó âåñòèáþëþ 
¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Æèòîìèðñüêà" 1,5

50 Ðîçì³ùåííÿ íà
òåðèòîð³¿

ìåòðîïîë³òåíó
àâòîìàò³â ç

ïðîäàæó ãàçåò

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2858,33 4287,5 102900,0

2 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îáîëîíü" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2869,44 4304,17 103300,0

3 ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Øóëÿâñüêà" 1,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2887,5 2887,5 69300,0

4* ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Âîêçàëüíà" 1,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2965,5 2965,5 35550,0

5 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Áåðåñòåéñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2891,67 4337,5 104100,0

6 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Ñâÿòîøèí" 1,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2770,83 2770,83 66500,0

7* ÷àñòèíà ïåðåõîäó ñòàíö³ÿ ìåòðî Ëèá³äñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 3019,44 4529,17 108700,0

8 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ãåðî¿â Äí³ïðà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2919,44 4379,17 105100,0

9 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïåòð³âêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2938,89 4408,33 105800,0

10 ÷àñòèíà  âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïå÷åðñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2825,0 4237,5 101700,0

11 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Îáîëîíü" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2869,44 4304,17 103300,0

12 ÷àñòèíà  âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äåì³¿âñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2361,11 3541,67 85000,0

13 ÷àñòèíà  âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Ãîëîñ³¿âñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2302,78 3454,17 82900,0

14 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Âèñòàâêîâèé öåíòð" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2063,89 3095,83 74300,0

15* ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Óí³âåðñèòåò" 1,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2816,67 2816,67 67600,0

16 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïå÷åðñüêà" 3,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2825,0 8475,0 203400,0

17 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Àêàäåìì³ñòå÷êî" 3,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2765,28 8295,83 199100,0

18 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Àêàäåìì³ñòå÷êî" 3,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2765,28 8295,88 199100,0

19 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Âàñèëüê³âñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2105,55 3158,33 75800,0

20 ÷àñòèíà  âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Âàñèëüê³âñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2105,55 3158,33 37900,0

21 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Ì³íñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2955,55 4433,33 106400,0

22 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ì³íñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2955,55 4433,33 106400,0

23 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Êëîâñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2641,67 3962,50 47550,0

24 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïàëàö Ñïîðòó" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2972,22 4458,33 10700,0

25 ÷àñòèíà  âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "ìàéäàí
Íåçàëåæíîñò³" 1,0

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 4458,33 4458,33 107000,0

26* ÷àñòèíà  íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Õðåùàòèê" (âèõ³ä
íà âóë. Õðåùàòèê) 1,5

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 4477,78 6716,67 161200,0

27 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Îë³ìï³éñüêà" 1,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2991,64 2991,64 71800,0

28 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Íèâêè" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2769,44 4154,17 99700,0

29 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äîðîãîæè÷³" 1,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2720,83 2720,83 65300,0

30 ÷àñòèíà ïåðåõîäó ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïëîùà Ëüâà
Òîëñòîãî" 1,5

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 3936,11 5904,17 141700,0

34 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ñâÿòîøèí" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2772,22 4158,33 99800,0

35* ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Çîëîò³ Âîðîòà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 3072,22 4608,33 110600,0

36 ÷àñòèíà ïåðåõîäó ñòàíö³ÿ ìåòðî "Òåàòðàëüíà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2769,44 4154,17 99700,0

37 * ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Àðñåíàëüíà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 3030,55 4545,83 109100,0

38 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Íèâêè" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2769,44 4154,17 99700,0

39 ÷àñòèíà  âåñòèáþëþ
ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïîë³òåõí³÷íèé

³íñòèòóò"
1,5

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 3250,0 4875,0 117000,0

40 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ë³ñîâà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2997,22 4495,83 107900,0

41 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ë³ñîâà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2997,22 4495,83 107900,0

42 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ë³ñîâà" 1,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 3000,0 3000,0 72000,0

43 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Äàðíèöÿ" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2961,11 4441,67 106600,0

44 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äàðíèöÿ" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2961,11 4441,67 106600,0

45 ÷àñòèíà çàõ³äíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Ë³âîáåðåæíà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2886,11 4329,17 103900,0

46 ÷àñòèíà ñõ³äíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ë³âîáåðåæíà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2886,11 4329,17 103900,0

47 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Âèäóáè÷³" 1,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2720,83 2720,83 65300,0

48 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Âèäóáè÷³" 1,0
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2720,83 2720,83 65300,0

49 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äðóæáè
Íàðîä³â" 3,0

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2701,39 8104,17 194500,0

50 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Òàðàñà
Øåâ÷åíêà" 1,5

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2552,78 3829,17 45950,0

51 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Êîíòðàêòîâà
ïëîùà" 1,5

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 3008,33 4512,5 108300,0

52 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Êîíòðàêòîâà
ïëîùà" 1,5

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 3008,33 4512,5 108300,0

53 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïîçíÿêè" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 3047,22 4570,83 109700,0

54 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Õàðê³âñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2969,44 4454,17 106900,0

55 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Õàðê³âñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2969,44 4454,17 106900,0

56 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ñëàâóòè÷" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1594,45 2391,67 57400,0

57 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 2 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îñîêîðêè" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2180,55 3270,83 78500,0

58 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Âèðëèöÿ" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1552,78 2329,17 55900,0

59 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1
ñòàíö³ÿ ìåòðî "×åðâîíèé

Õóò³ð"
1,5

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1169,44 1754,17 42100,0

60 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Áîðèñï³ëüñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1669,44 2504,17 60100,0

61 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ¹ 1 ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ãåðî¿â Äí³ïðà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2919,44 4379,17 105100,0

31 ÷àñòèíà ïåðåõîäó ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïàëàö
Óêðà¿íà" 1,5

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2969,44 4454,17 106900,0

32 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî  "Ïàëàö
Ñïîðòó" 1,5

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2972,22 4458,33 107000,0

33 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ëóê'ÿí³âñüêà" 1,5
Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 2994,44 4491,67 107800,0

Передплатні	ціни

на	місяць ......................40	�рн.	90	�оп.

на	3	місяці ..................122	�рн.	70	�оп.

на	6	місяців ................245	�рн.	40	�оп.

на	12	місяців ..............490	�рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ	(ВТ,	СР,	ПТ)
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ
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Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç ïðèºäíàííÿì Óêðà-
¿íè äî Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿ òðè-
âàº ôîðìóâàííÿ øèðîêîãî ñâ³òî-
ãëÿäó ôàõ³âö³â ³ â÷åíèõ, ÿêèõ ãî-
òóþòü âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè Óêðà-
¿íè, â òîìó ÷èñë³ é àãðàðí³. Íåîá-
õ³äíî ãëèáîêî óñâ³äîìëþâàòè, ùî
íå ëèøå çà óìîâ íèí³øíüî¿ åêî-
íîì³÷íî¿ ³ ô³íàíñîâî¿ êðèçè, à é ó
ñòàá³ëüíîìó åêîíîì³÷íîìó ñòàí³
êðà¿íè ðîëü ³íæåíåðíî¿ îñâ³òè ³
³íæåíåðíîãî ìèñëåííÿ º âèçíà-
÷àëüíîþ äëÿ ïîêðàùåííÿ ñèòó-
àö³¿.

«Ñüîãîäí³ íà óêðà¿íñüêîìó ðèí-
êó ç’ÿâëÿºòüñÿ áàãàòî ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêî¿ òåõí³êè â³ä á³ëüø í³æ
20 â³äîìèõ êîìïàí³é ñâ³òó, àëå áåç
â³äïîâ³äíî¿ ñåðâ³ñíî¿ ï³äòðèìêè.
Òåõí³êà ñòàëà á³ëüø ñêëàäíîþ (ðî-
áîòèçàö³ÿ òåõíîëîã³÷íèõ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, âèêîðèñ-
òàííÿ GPS, àâòîìàòèçîâàíèé êîí-
òðîëü ³ óïðàâë³ííÿ àãðåãàòàìè,
âïðîâàäæåííÿ ìåõàòðîííèõ ñèñ-
òåì). Òîæ ñó÷àñíîìó ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîìó âèðîáíèöòâó ïîòð³-
áåí ³íæåíåð, ÿêèé âîëîä³º òåîðå-
òè÷íèìè çíàííÿìè, ïðîôåñ³éíè-

ìè âì³ííÿìè ³ íàâè÷êàìè, ²Ò-òåõ-
íîëîã³ÿìè, ãîòîâèé äî ä³ÿëüíîñò³
â óìîâàõ êîíêóðåíö³¿, çäàòíèé äî
ñàìîíàâ÷àííÿ ³ ñàìîâäîñêîíàëåí-
íÿ, — ââàæàº ßðîñëàâ Ìèõàéëî-
âè÷. — ²íæåíåðíà îñâ³òà íå ìîæå
ââàæàòèñÿ ïîâíîþ, ÿêùî âîíà íå
ñïèðàºòüñÿ íà ãëèáîê³ ôóíäàìåí-
òàëüí³ çíàííÿ, ïðîâåäåííÿ íàóêî-
âèõ äîñë³äæåíü, ïðàêòè÷íó ï³äãî-
òîâêó. Ïîºäíàííÿ öèõ òðüîõ ñêëà-
äîâèõ º ãîëîâíèì âåêòîðîì ðóõó
ó ï³äãîòîâö³ ³íæåíåð³â íà ìåõàí³-
êî-òåõíîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ Íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó á³îðå-
ñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ —
ïðîâ³äíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó îñâ³òè Óêðà¿íè äîñë³ä-
íèöüêîãî ñïðÿìóâàííÿ, ÿêèé íè-
í³ çà ðåéòèíãîì êîìïëåêñíèõ ïî-
êàçíèê³â âõîäèòü ó äåñÿòêó êðà-
ùèõ âèø³â Óêðà¿íè òà â òð³éêó —
â Êèºâ³».

Çà ñëîâàìè äåêàíà, çà ñâî¿ 86
ðîê³â ôàêóëüòåò ï³äãîòóâàâ ïîíàä
20 òèñÿ÷ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ³í-
æåíåð³â-ìåõàí³ê³â äëÿ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ñå-
ðåä íèõ âèäàòí³ îðãàí³çàòîðè âè-

ðîáíèöòâà, Ãåðî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿
ïðàö³ Ìèõàéëî Âåëè÷êî òà Ëåîí³ä
Ïàëàæ÷åíêî, Ãåðîé Óêðà¿íè Àíà-
òîë³é Ïà÷åâñüêèé, äåðæàâí³ ä³ÿ÷³,
ñåðåä ÿêèõ — 16 äåïóòàò³â ïàðëà-
ìåíòó ð³çíèõ ñêëèêàíü, åêñ-ãîëî-
âà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Îëåê-
ñàíäð Ìîðîç, â³öå-ïðåì’ºð ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êîçà÷åíêî, ì³í³ñòð
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè — íèí³ø-
í³é ðåêòîð ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè Ñòàí³-
ñëàâ Í³êîëàºíêî. Ñàìå çàâäÿêè éî-
ìó óí³âåðñèòåò, ïîïðè ô³íàíñîâ³
³ ïîë³òè÷í³ íåãàðàçäè â äåðæàâ³,
íàáóâ äðóãîãî äèõàííÿ.

«Ñüîãîäí³ íà ôàêóëüòåò³ çà äâî-
ìà ñïåö³àëüíîñòÿìè — «Àãðî³íæå-
íåð³ÿ» òà «Òðàíñïîðòí³ òåõíîëîã³¿
(àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò)» çà
äåííîþ òà çàî÷íîþ ôîðìàìè íà-
â÷àííÿ íàâ÷àþòüñÿ áëèçüêî 1500
ñòóäåíò³â,— çàçíà÷èâ ßðîñëàâ Ìè-
õàéëîâè÷. — Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ
ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ îñ-
â³÷åíî¿, ãàðìîí³éíî ðîçâèíóòî¿
îñîáèñòîñò³, çäàòíî¿ äî ïîñò³éíî-
ãî îíîâëåííÿ çíàíü, ïðîôåñ³éíî¿
ìîá³ëüíîñò³ òà ïðèñêîðåíî¿ àäàï-
òàö³¿ â óìîâàõ ïåðåõ³äíîãî ïåð³î-
äó ðåôîðìóâàííÿ åêîíîì³êè ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Âñå öå — ñêëà-
äîâ³ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ÍÓÁ³Ï
«Ãîëîñ³¿âñüêà ³í³ö³àòèâà — 2020».

Âðàõîâóþ÷è áàãàòîóêëàäí³ñòü
ôîðì âëàñíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî âèðîáíèöòâà òà ³íòåí-
ñèâí³ñòü ðîçâèòêó ðèíêó ïðàö³ â
Óêðà¿í³, íà ôàêóëüòåò³ âåäåòüñÿ
ï³äãîòîâêà ìàã³ñòð³â çà äîñë³ä-
íèöüêèì òà âèðîáíè÷èì ñïðÿìó-
âàííÿìè. Êð³ì ïðîôåñ³éíî¿ ñïå-
ö³àëüíîñò³, íàø âèïóñêíèê-áàêà-
ëàâð ìàº ïðàâî âèáîðó ³ ïðîäîâ-
æåííÿ íàâ÷àííÿ â ìàã³ñòðàòóð³
çà òðüîìà ñïåöèô³÷íèìè ñïåö³-
àëüíîñòÿìè — àäì³í³ñòðàòèâíèé
ìåíåäæìåíò, ïåäàãîã³êà âèùî¿

øêîëè, ÿê³ñòü, ñòàíäàðòèçàö³ÿ òà
ñåðòèô³êàö³ÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿.

Äåêàí ìåõàí³êî-òåõíîëîã³÷íî-
ãî ôàêóëüòåòó ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè äî-
äàâ, ùî â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ îñî-
áëèâó óâàãó ïðèä³ëÿþòü ïðàêòè÷-
í³é ï³äãîòîâö³ ìàéáóòí³õ ³íæåíå-
ð³â-ìåõàí³ê³â, íàáëèæåííþ ïðî-
öåñó íàâ÷àííÿ äî âèêîíàííÿ âè-
ðîáíè÷èõ ôóíêö³é áåçïîñåðåäíüî
â ðåàëüíèõ óìîâàõ ãîñïîäàðþâàí-
íÿ. Âåëèêó ðîëü ó öüîìó â³ä³ãðàº
ñòâîðåíà íà ôàêóëüòåò³ ðàäà ðî-
áîòîäàâö³â. Äî íå¿ âõîäÿòü êåð³â-
íèêè ³ ìåíåäæåðè âèùî¿ ëàíêè â³-
äîìèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ
êîìïàí³é, êîíöåðí³â òà õîëäèí-
ã³â, ÿê³ çàëó÷åí³ äî ï³äãîòîâêè òà
ðåàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì,
óçãîäæåííÿ ç íèìè îñâ³òí³õ ³ ïðî-
ôåñ³éíèõ ñòàíäàðò³â, ïåðåîð³ºí-
òàö³¿ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â íà çá³ëü-
øåííÿ ÷àñòèíè ïðàêòè÷íî¿ êîì-
ïîíåíòè, ìàñøòàáíîãî çàïðîâà-
äæåííÿ ïðîãðàì ñòàæóâàííÿ íà
âèðîáíèöòâ³ ç ïîäàëüøèì ïðàöå-
âëàøòóâàííÿì. Öå â³äîì³ âèðîá-
íèêè ñó÷àñíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ òåõí³êè KUHN, HARDI, Joon
Deere, ÀÒ «Åëüâîðò³ Ðîáåðò ³ Òî-
ìàñ»,òðàíñïîðòíî-ëîã³ñòè÷í³ êîì-
ïàí³¿ «ªâðîòðåéä», «²íòåðòðàíñ»
òîùî. Ç ¿õíüîþ äîïîìîãîþ òóò îíî-
âèëè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó,
ñòâîðèëè íîâ³òí³ ëàáîðàòîð³¿ ñó-
÷àñíîãî ð³âíÿ. Òà öå êðàùå ïîáà-
÷èòè íà âëàñí³ î÷³.

«Äëÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ôàõî-
âî¿ ï³äãîòîâêè ùîð³÷íî á³ëüøå
ñîòí³ ñòóäåíò³â ôàêóëüòåòó ìàþòü
ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñü òà ïðîõî-
äèòè ïðàêòè÷íó ï³äãîòîâêó ó çà-
ðóá³æíèõ âèøàõ, ï³äïðèºìñòâàõ,
ô³ðìàõ ³ êîìïàí³ÿõ, ÿê³ º ñòðàòåã³÷-
íèìè ïàðòíåðàìè íàøîãî óí³âåð-
ñèòåòó — Óí³âåðñèòåò³ øòàòó Àéî-
âà (ÑØÀ), Âàðøàâñüêîìó, Â³äåí-
ñüêîìó òà Ïðàçüêîìó óí³âåðñèòå-
òàõ íàóê ïðî æèòòÿ, Òîê³éñüêîìó
àãðàðíîìó óí³âåðñèòåò³, Óí³âåð-
ñèòåò³ Âàãåí³íãåí (Í³äåðëàíäè),
Óí³âåðñèòåò ïðèêëàäíèõ íàóê Âà-
éºíøòåôàí (Í³ìå÷÷èíà),— íå áåç
ãîðäîñò³ ïîâ³äîìèâ ïàí Ìèõàéëî-
âè÷. — Ïë³äíà ñï³âïðàöÿ ç íèìè
ñïðèÿº ðåôîðìóâàííþ é àäàïòà-

ö³¿ ñèñòåìè îñâ³òè ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè
äî âèìîã ïðîâ³äíèõ óí³âåðñèòå-
ò³â ñâ³òó. Íó ³ íå îñòàííþ ðîëü â³-
ä³ãðàº áàæàííÿ ìîëîä³ ³ñòîòíî ïî-
ë³ïøèòè ñâ³é ô³íàíñîâèé ñòàí».

Çà éîãî ñëîâàìè, êð³ì ôàõîâî¿
ï³äãîòîâêè, íà ôàêóëüòåò³ ïðèä³-
ëÿþòü âåëèêó óâàãó âèõîâí³é ðî-
áîò³. Ñòóäåíòè áåðóòü ó÷àñòü ó àìà-
òîðñüêèõ òâîð÷èõ êîëåêòèâàõ ï³ä
êåð³âíèöòâîì âèñîêîêâàë³ô³êî-
âàíèõ ôàõ³âö³â, ñåðåä ÿêèõ íàðîä-
í³ àðòèñòè Óêðà¿íè — ïîåò-ï³ñíÿð
Âàäèì Êðèùåíêî òà Íàòàë³ÿ Øå-
ëåïíèöüêà, çàñëóæåíèé àðòèñò
Óêðà¿íè Ðîìàí Ðóäèé, âèñòóïà-
þòü ó ð³çíîìàí³òíèõ ôåñòèâàëÿõ
òà êîíêóðñàõ, çä³éñíþþòü ãàñ-
òðîëüí³ ïî¿çäêè ïî Óêðà¿í³ òà çà
¿¿ ìåæàìè. Òà é ñàì äåêàí, ÿê çà-
ñëóæåíèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè
Óêðà¿íè (ñì³ºòüñÿ.—Ðåä.), ìóñèòü
ïðî öå äáàòè.

Äî ñëîâà, äáàþòü òóò ³ ïðî ðîç-
âèòîê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè i ñïîð-
òó — ÿê ñåðåä ñòóäåíò³â,òàê i âèêëà-
äà÷³â.

Îêð³ì öüîãî ÷èìàëó óâàãó â íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³ ïðèä³ëÿþòü â³é-
ñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàí-
íþ ìîëîä³. Áàãàòî âèïóñíèê³â ôà-
êóëüòåòó íèí³ çàõèùàþòü Óêðà¿íó
â çîí³ ÀÒÎ. Âñ³ âîíè ñâîãî ÷àñó ïðî-
õîäèëè ï³äãîòîâêó îô³öåðà çàïà-
ñó íà êàôåäð³ â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâ-
êè ÍÓÁ³Ï. Îäíà ç íàéêðàùèõ â
Óêðà¿í³, âîíà ìàº ïîòóæíó íàâ÷àëü-
íî-ìàòåð³àëüíó áàçó, çîêðåìà òèð,
êîìï’þòåðíèé êëàñ, îñíàùåíèé
³íòåðàêòèâíîþ äîøêîþ, àóäèòî-
ð³¿ òàêòè÷íî¿, âîãíåâî¿ òà òåõí³÷-
íî¿ ï³äãîòîâêè, ïóíêò òåõí³÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíòó, á³áë³î-
òåêó, ñòðîéîâèé ïëàö. Ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ öèêëó ï³äãîòîâêè, ïðîâå-
äåííÿ ïîëüîâèõ çáîð³â òà ñêëàäàí-
íÿ â³éñüêîâî¿ ïðèñÿãè âèïóñêíè-
êàì ïðèñâîþºòüñÿ îô³öåðñüêå çâàí-
íÿ «ìîëîäøèé ëåéòåíàíò».

«Òîæ, ÿêùî áàæàºòå ïî÷óòè é
ïîáà÷èòè á³ëüøå — ìè ÷åêàºìî íà
Äíÿõ â³äêðèòèõ äâåðåé, ïðî ïðî-
âåäåííÿ ÿêèõ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ íà
îô³ö³éíîìó ñàéò³»,— çàçíà÷èâ íà-
îñòàíîê äåêàí ìåõàí³êî-òåõíîëî-
ã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ÍÓÁ³Ï Óêðà-
¿íè ßðîñëàâ Ìèõàéëîâè÷ �

Ôàêóëüòåò, äå ãîòóþòü
óñï³øíèõ ëþäåé
� Çà 86 ðîê³â ³ñíóâàííÿ ìåõàí³êî-òåõíîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò

ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè ï³äãîòóâàâ ïîíàä 20 òèñÿ÷ ôàõ³âö³â

Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàí-

íÿ Óêðà¿íè º îäíèì ³ç ïðîâ³äíèõ çàêëàä³â îñâ³òè, íàóêè ³ êóëü-

òóðè â íàø³é êðà¿í³. Ó 3-õ íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóòàõ òà 

13-òè ôàêóëüòåòàõ áàçîâîãî çàêëàäó â ñòîëèö³ ³ â 10-òè â³äîêðåì-

ëåíèõ ï³äðîçä³ëàõ ó ðåã³îíàõ íèí³ íàâ÷àºòüñÿ ïîíàä 26 òèñ.

ñòóäåíò³â òà á³ëüøå 600 àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â ³ ïîøóêóâà-

÷³â. Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ çàáåçïå÷óþòü

ïîíàä 2600 íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ³ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíè-

ê³â, ó òîìó ÷èñë³ áëèçüêî 300 ïðîôåñîð³â ³ äîêòîð³â íàóê, ïî-

íàä 1000 äîöåíò³â ³ êàíäèäàò³â íàóê. Ïðî ñüîãîäåííÿ îäíî-

ãî ç íàéñòàð³øèõ â³ò÷èçíÿíèõ âèø³â «Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³â

äåêàí îäíîãî ç ïðåñòèæíèõ ôàêóëüòåò³â ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè — ìå-

õàí³êî-òåõíîëîã³÷íîãî ßðîñëàâ Ìèõàéëîâè÷.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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