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ÕÐÈÑÒÈßÍÈ ñõ³äíîãî îáðÿäó
ñâÿòêóþòü Õðåùåííÿ Ãîñïîäíº,
àáî Áîãîÿâëåííÿ, 19 ñ³÷íÿ. Öå òðå-
òº, íàéá³ëüøå é çàâåðøàëüíå ñâÿ-
òî ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íîãî öèêëó.
Ó íàðîä³ âîíî ìàº ê³ëüêà íàçâ:
Âîäîõðåùå, Âîäîõðåùà, Âîäîõðåñ-
òÿ, Âîäîõðåù³, Éîðäàí, Îðäàíü.
Ãîëîâíèì ì³ñöåì îñâÿ÷åííÿ ³ êó-

ïàííÿ â Äí³ïð³ äëÿ êèÿí âæå áà-
ãàòî ðîê³â ïîñï³ëü òðàäèö³éíî º
Ã³äðîïàðê. Ó÷îðà òóò ç³áðàëèñÿ
òèñÿ÷³ ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Ïî îá³-
ä³ á³ëÿ êàïëèö³ Õðåùåííÿ Ãîñ-
ïîäíüîãî ãëàâà ÓÏÖ ÊÏ Ô³ëàðåò
ïðîâ³â îáðÿä îñâÿ÷åííÿ âîäè. Âè-
ÿâèëîñÿ ÷èìàëî îõî÷èõ ñêóïàòè-
ñÿ â îïîëîíö³.

Ïðàö³âíèöÿ ÊÏ «Ïëåñî» ²ðè-
íà ðîçïîâ³ëà, êîìó íå ìîæíà çà-
íóðþâàòèñÿ â õîëîäíó âîäó: «Â
ïåðøó ÷åðãó íå ìîæíà êóïàòèñÿ
ëþäÿì ç îñëàáëåíèì ñåðöåì, à
òàêîæ ç ³íôåêö³éíèìè õâîðîáà-
ìè. ² í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà
îñîáàì íàï³äïèòêó».

À îò ë³êàð 11-¿ áðèãàäè øâèä-
êî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Äìèòðî
ðîçïîâ³â, ùî æîäíîãî ðàçó çà áà-
ãàòîð³÷íèé äîñâ³ä íå ñòèêàâñÿ ç
òèì, ùîá ëþäèíà, ÿêà çàíóðèëà-
ñÿ ó ñâÿ÷åíó âîäó íà Âîäîõðåùå,
çàõâîð³ëà. Ïîÿñíþº, ùî ñâÿ÷åíà
âîäà — ö³ëþùà. Ïðîòå íàãîëîøóº,
ùî äëÿ çàíóðåííÿ ó êðèæàíó âî-
äó ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòèñÿ — õî-
÷à á ïðèéìàòè êîíòðàñòíèé äóø.

Îäåñèò Îëåêñàíäð âïåðøå ñêó-
ïàâñÿ ó ö³ëþùèõ âîäàõ íà Éîð-
äàíà, ïðè¿õàâøè äî ñòîëèö³ ó â³ä-
ðÿäæåííÿ. «Õîëîäíî, àëå â³ä÷óò-
òÿ ïðîñòî çàõîïëþþ÷³. Òåïåð ùî-
ðîêó â³ääàâàòèìó äàíèíó ö³é òðà-
äèö³¿»,— ä³ëèòüñÿ ÷îëîâ³ê.

Òàðàñ, ÷ëåí ÎÓÍ, ïðèéøîâ íà
ñâÿòî ðàçîì ç ïîáðàòèìàìè. Â³í
ðîçïîâ³â, ùî íàéñêëàäí³øå íå çà-
õîäèòè ó õîëîäíó âîäó, ÿê ââà-
æàºòüñÿ, à íàâïàêè, âèõîäèòè. Òà-
ðàñ ïîâ³äîìèâ, ùî ðîáèòü öå âæå
íå âïåðøå, ³ çàçíà÷èâ, ùî ââàæàº
ïðàâèëüíèì ïîïóëÿðèçóâàòè õðèñ-
òèÿíñüê³ ñâÿòà ñåðåä óêðà¿íö³â.

Ïñèõîëîã Òåòÿíà Ãàéãåëü ïåðå-
êîíàíà, ùî ïîòð³áíî áóòè íå ëè-
øå ô³çè÷íî ãîòîâèì äî çàíóðåí-
íÿ ó êðèæàíó âîäó, à é ìîðàëüíî.

Ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ ÊÏ «Êè¿â-
âîäîêàíàë» çàáåçïå÷èëî êèÿí âî-
äîþ äëÿ îáðÿäó îñâÿ÷åííÿ. Òàê,
ïðîòÿãîì äíÿ äëÿ ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³ âñòàíîâèëè ó Ã³äðîïàðêó 5
öèñòåðí ç âîäîþ çàãàëüíîþ ìàñîþ
10 òîíí.

Îêð³ì Ã³äðîïàðêó, îñâÿòèòè
âîäó é ñêóïàòèñÿ â îïîëîíö³ ìîæ-
íà áóëî öüîãî äíÿ ³ íà Îáîëîí-
ñüê³é íàáåðåæí³é, â åêñòðèì-ïàð-
êó, íà îçåð³ Òåëüá³í, ïàðêó Ôåî-
ôàí³ÿ, ñåëèù³ Ìàìàºâà Ñëîáîäà �

Õðèñòîñ õðåñòèâñÿ 
â ð³÷ö³ Éîðäàí³!
� ßê ó ñòîëèö³ ñâÿòêóâàëè Âîäîõðåùå

Ó÷îðà, â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Âîäîõðåùà, á³ëÿ êàïëèö³ Õðåùåííÿ Ãîñïîäíüîãî â Ã³äðîïàðêó ãëàâà ÓÏÖ ÊÏ Ô³ëàðåò ïðîâ³â îáðÿä îñâÿ÷åííÿ âîäè

19 ñ³÷íÿ ïðàâîñëàâí³ óêðà¿íö³ ñâÿòêóþòü Âîäî-
õðåùå àáî Éîðäàí — òðåòº ³ çàâåðøàëüíå ñâÿòî
ð³çäâÿíîãî öèêëó, äåíü, êîëè îñâÿ÷óþòü âîäó. Ã³ä-
ðîïàðê — îô³ö³éíå ì³ñöå äëÿ êóïàííÿ â îïîëîíö³
â Êèºâ³ íà Âîäîõðåùå. Â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ á³-
ëÿ êàïëèö³ Õðåùåííÿ Ãîñïîäíüîãî ãëàâà ÓÏÖ ÊÏ
Ô³ëàðåò ïðîâ³â îáðÿä îñâÿ÷åííÿ âîäè. Ï³ä ÷àñ
çàõîä³â ó÷îðà â Ã³äðîïàðêó ÷åðãóâàëè ìåäèêè, à
òàêîæ ðÿòóâàëüíèêè ÊÏ «Ïëåñî».

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ |  «Õðåùàòèêà»

Ó ñóáîòó â³äáóäåòüñÿ 
Ôîðóì ãðîìàäñüêèõ 
ïðîåêò³â ì³ñòà Êèºâà

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» îðãàí³çà-
òîðè, ï³ä ÷àñ Ôîðóìó, ÿêèé â³äáóäåòü-
ñÿ 21 ñ³÷íÿ â Êîëîíí³é çàë³ ñòîëè÷íî¿
ìåð³¿, çàïëàíîâàíî ïðåçåíòàö³þ àâ-
òîðàìè âëàñíèõ ïðîåêò³â ³ ¿õ îáãîâî-
ðåííÿ. Â ðàìêàõ çàõîäó ïðîõîäèòèìå
òàêîæ äðóãèé ßðìàðîê ãðîìàäñüêèõ
³í³ö³àòèâ, ùî áóäóòü ô³íàíñóâàòèñÿ çà
ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
â 2017 ðîö³ â ðàìêàõ Ãðîìàäñüêîãî
áþäæåòó.

Êîæåí ìåøêàíåöü ñòîëèö³, ÿêèé
áàæàº ïðîãîëîñóâàòè çà ãðîìàäñüê³
ïðîåêòè, çìîæå áåçêîøòîâíî îòðè-
ìàòè åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ
(ÅÖÏ). Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ìàòè: ïàñ-
ïîðò, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä òà ôëåø-
êó (àáî ³íøèé íîñ³é ³íôîðìàö³¿).

Çàïëàíîâàíà ïðîãðàìà ñóáîòíüî-

ãî çàõîäó:

11.00. Âñòóïíå ñëîâî. Ãåííàäèé
Ïë³ñ, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿.

11.10—12.50. Ïðåçåíòàö³¿ ïðî-
åêò³â êîæíîãî ðàéîíó ñòîëèö³ ñï³êå-
ðàìè, ÿêèõ ñàìîñò³éíî âèçíà÷àëè
àâòîðè ïðîåêò³â — äî 10 õâ. íà
ïðåäñòàâëåííÿ ñâîº¿ ³äå¿. (×åðãîâ³ñòü
ïðåçåíòàö³é áóäå âèçíà÷åíà øëÿ-
õîì æåðåáêóâàííÿ íàïåðåäîäí³ çà-
õîäó).

12.50—13.10 — ïåðåðâà.
13.10. Ïðåçåíòàö³ÿ êîíêðåòíèõ

ïðîåêò³â àâòîðàìè — äî 3 õâ. (âèçíà-
÷åííÿ ÷åðãîâîñò³ ïðè ðåºñòðàö³¿).

²ñòîð³ÿ Ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó:
http://www. kyivsmartcity.
com/projects/public-budget/

Îçíàéîìèòèñÿ ç ïðîåêòàìè ìîæ-
íà çà ïîñèëàííÿì: https://gb. kievcity.
gov. ua/projects.

Ìåøêàíö³â ñòîëèö³ 
çàêëèêàþòü äîëó÷èòèñÿ
äî ôëåøìîáó â Ôåéñáóö³

Äåïàðòàìåíò ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ³í³ö³þº ôëåøìîá #Áþäæåòó÷àñ-
ò³challenge. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïðåñ-
ñëóæáà äåïàðòàìåíòó ó ìåðåæ³
Facebook.

Ôëåøìîá â³äáóâàºòüñÿ ó ðàìêàõ
ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè Áþäæåòó ó÷àñ-
ò³. Ïðàâèëà ó÷àñò³ äóæå ïðîñò³:ðîçêà-
çàòè ïðî ãðîìàäñüê³ ïðîåêòè, çà ÿê³
ïðîãîëîñóâàâ ó ðàìêàõ Áþäæåòó ó÷àñ-
ò³; ïåðåäàòè åñòàôåòó òðüîì ñâî¿ì
äðóçÿì.

Çàçíà÷èìî, ùî íà ô³íàíñóâàííÿ
ïðîåêò³â Áþäæåòó ó÷àñò³, çàïðîïîíî-
âàíèõ ñàìèìè æ êèÿíàìè, ó öüîìó ðî-
ö³ ì³ñüêîþ âëàäîþ çàêëàäåíî 50 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Íàãàäàéìî, ùî ãîëî-
ñóâàííÿ òðèâàòèìå äî 29 ñ³÷íÿ 2017
ðîêó.

Ïðîãîëîñóâàòè çà âïîäîáàíèé ïðî-
åêò ìîæíà íà ñàéò³ http://www. gb.
kievcity. gov. ua/.

íîâèíè



Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«АВТОТЕХСІТІ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель транспортної інфраструктури 
(об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Затишній, 3 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 693/1697 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно@
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля@
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю «АВТОТЕХСІТІ» для
експлуатації та обслуговування будівель транс�
портної інфраструктури (об’єктів дорожнього
сервісу) на вул. Затишній, 3 у Дарницькому
районі м. Києва (категорія земель — землі про�
мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення, заява 
ДЦ № 01005�000221725�014 від 22.09.2016
справа Д�7655).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «АВТОТЕХСІТІ», за умови виконан�
ня пункту 3 цього рішення, в оренду на 15 ро�
ків земельну ділянку площею 0,4160 га (кадас�
тровий номер 8000000000:63:246:0010, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000351552016) для експлу�
атації та обслуговування будівель транспорт�
ної інфраструктури (об’єктів дорожнього сер�
вісу) на вул. Затишній, 3 у Дарницькому райо�
ні м. Києва із земель комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва у зв’язку з
переходом права власності на нерухоме май�
но (договори купівлі�продажу нерухомого май�
на від 18.02.2016 №№ 233,234,235).

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

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, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
13.07.2016 № 7454/0/12/19�16, Головного управ�
ління Держгеокадастру у м. Києві від 16.08.2016
№ 782/41�16.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. 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.

3.7. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації вирішувати в порядку, визначеному за�
конодавством України.

4. Внести зміни до Програми розвитку зеле�
ної зони міста Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній
частині міста, затверджених рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 (зі змі�
нами), в частині виключення з переліку озеле�
нених територій загального користування 
м. Києва, що відповідають типологічним озна�
кам та планувальним вимогам (таблиця 2, пункт
12, Дарницький район), земельної ділянки пло�
щею 0,4160 га на вул. Затишній, 3 у Дарниць�
кому районі м. Києва.

5. 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.

6. 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 публічному акціонерному товариству 
«УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» земельної ділянки для будівництва 

багатоповерхових житлових будинків (в тому числі соціальне
житло, доступне та інше) з об’єктами соціально@побутового 

призначення на вул. Петра Радченка, 27 — 29 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 689/1693 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо

відведення земельної ділянки публічному ак�
ціонерному товариству «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ»
для будівництва багатоповерхових житлових
будинків (в тому числі соціальне житло, до�
ступне та інше) з об’єктами соціально�побу�
тового призначення на вул. Петра Радченка, 27�
29 у Солом’янському районі м. Києва (кате�
горія земель — землі промисловості) (заява
ДЦ № 01309�000214563�014 від 22.06.2016,
справа Д�6262).

2. Передати акціонерному товариству «УКР�
ПРОМТЕПЛИЦЯ», за умови виконання пункту 3

цього рішення, в оренду на 6 років земельну ді�
лянку площею  3,1131 га (в тому числі в межах
червоних ліній площею 0,0030 га) (кадастровий
номер 8000000000:72:263:0002, витяг з Дер�
жавного земельного кадастру про земельну ді�
лянку № НВ�800013582013) для будівництва
багатоповерхових житлових будинків (в тому
числі соціальне житло, доступне та інше) з 
об’єктами соціально�побутового призначення
на вул. Петра Радченка, 27�29 у Солом’янсько�
му районі м. Києва із земель комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва у зв’яз�
ку з набуттям права власності на майно (витяг

про державну реєстрацію прав від 30.06.2011
№ 30454508).

3. Публічному акціонерному товариству «УКР�
ПРОМТЕПЛИЦЯ»:

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, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3.5. Виконати вимоги, викладені у листах Го�
ловного управління містобудування та архітек�
тури від 31.05.2012 № 7043/0/18�3/19�12, Го�
ловного управління Держземагентства у м. Ки�
єві від 18.10.2013 № 4087.

3.6. 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.

4. Внести зміни до договору на право тимча�
сового користування землею (в тому числі на
умовах оренди) від 18.04.2000 № 72�5�00082
(із змінами, внесеними угодою від 30.11.2005
№ 72�5�00110), укладеного між Київською місь�
кою радою та відкритим акціонерним товари�
ством «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» в частині припи�
нення права користування земельною ділян�
кою площею 3,1131 га (кадастровий номер
8000000000:72:263:0002) з моменту держав�
ної реєстрації договору оренди земельної ді�
лянки між Київською міською радою та відкри�
тим акціонерним товариством «УКРПРОМТЕП�
ЛИЦЯ» на виконання цього рішення.

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

6. 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 
«АВТОСОЛЮШН» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування будівель транспортної інфраструктури 
(об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Затишній, 1 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 692/1696 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен@
ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс@
цеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Ки@
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю «АВТОСОЛЮШН» для
експлуатації та обслуговування будівель транс�
портної інфраструктури (об’єктів дорожнього
сервісу) на вул. Затишній, 1 у Дарницькому райо�
ні м. Києва (категорія земель — землі промис�
ловості, транспорту, зв’язку, енергетики, обо�
рони та іншого призначення, заява ДЦ № 01005�
000221726�014 від 22.09.2016, справа Д�7646).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «АВТОСОЛЮШН», за умови вико�
нання пункту 3 цього рішення, в оренду на 15
років земельну ділянку площею 0,4849 га (ка�
дастровий номер 8000000000:63:246:0015, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку № НВ�8000265602016) для екс�
плуатації та обслуговування будівель транс�
портної інфраструктури (об’єктів дорожнього
сервісу) на вул. Затишній, 1 у Дарницькому райо�
ні м. Києва із земель комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва у зв’язку з
переходом права власності на нерухоме май�
но (договори купівлі�продажу нерухомого май�
на від 18.02.2016 № 236, № 237, № 238).

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

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, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
13.07.2016 № 7453/0/12/19�16, Головного управ�
ління Держгеокадастру у м. Києві від 16.08.2016
№ 781/41�16.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. 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.

3.7. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації вирішувати в порядку, визначеному за�
конодавством України.

4. Розірвати договір оренди земельної ділянки
від 22.01.2002 № 63�6�00021 площею 0,4849 га
(кадастровий номер 8000000000:63:246:0015),
укладений між Київською міською радою та дочір�
нім підприємством «Управління баштових кра�
нів» відкритого акціонерного товариства «Буд�
механізація» для обслуговування та ремонту баш�
тових кранів на вул. Затишній у Дарницькому
районі м. Києва, з моменту державної реєстрації
договору оренди земельної ділянки товариством
з обмеженою відповідальністю «АВТОСОЛЮШН».

5. 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.

6. 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

âèïóñê ¹7 (1686) | ï’ÿòíèöÿ | 20 ñ³÷íÿ 2017 ð.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
20 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹7 (4920)

3

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» 

для влаштування під’їздів та виїздів 
на вул. Миколи Трублаїні, 1@б 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 685/1689 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк@
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про@
ект 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
влаштування під’їздів та виїздів на вул. Мико�
ли Трублаїні, 1�б у Святошинському районі 
м. Києва (категорія земель — землі промисло�
вості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборо�
ни та іншого призначення, справа Д�6859, заява
ДЦ № 01025�000198298�014 від 11.01.2016).

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 0,0709 га (кадас�
тровий номер 8000000000:75:344:0116, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000048142013) для влашту�
вання під’їздів та виїздів на вул. Миколи Труб�
лаїні, 1�б у Святошинському районі м. Києва із
земель комунальної власності територіальної
громади міста Києва.

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

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 18.07.2012 № 9283/0/18�3/19�12 та Го�
ловного управління Держземагентства у м. Киє�
ві від 11.09.2013 № 3348.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3.5. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) до�
говору про пайову участь вирішувати в по�
рядку та випадках, встановлених законодав�
ством.

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

3.7. 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.

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

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

Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою 

відповідальністю «КЖБК БМУ@1» для 
експлуатації та обслуговування житлових 

будинків з підземним паркінгом 
та іншого нерухомого майна 

на вул. Вавилових, 9@11 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 684/1688 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен@

ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс@
цеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «КЖБК БМУ@1»
від 22.09.2016 № 01005@000221728@014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному зе@
мельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.02.2016 
№ НВ@8000260982016) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстро@
вано в установленому порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.09.2016
№ 16340394), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «КЖБК БМУ�1», за умови виконан�
ня пункту 2 цього рішення, в оренду на 5 років
земельну ділянку площею 0,5824 га (кадастро�
вий номер 8000000000:91:032:0004, витяг з Дер�
жавного земельного кадастру про земельну ді�
лянку № НВ�8000260982016) для експлуатації
та обслуговування житлових будинків з підзем�
ним паркінгом та іншого нерухомого майна на
вул. Вавилових, 9�11 у Шевченківському райо�
ні м. Києва із земель комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва у зв’язку з на�
буттям права власності на нерухоме майно (ві�
домості з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно від 18.01.2016 № 12952764, від
04.02.2016 № 13188251) (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, заява
ДЦ від 22.09.2016 № 01005�000221728�014,
справа А�22781).

2. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «КЖБК БМУ�1»:

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

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

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 передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «МАГАЗИН 450» земельної 

ділянки для обслуговування магазину 
на вул. Голосіївській, 4 (літ. Б) 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 715/1719 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
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 ПРИВАТНОМУ АК�
ЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАГАЗИН 450»
для обслуговування магазину на вул. Голосіїв�
ській, 4 (літ. Б) у Голосіївському районі м. Києва
(категорія земель — землі житлової та громад�
ської забудови, заява ДЦ № 01006�000170414�
014 від 16.03.2015, справа Д�7046).

2. Передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «МАГАЗИН 450», за умови вико�
нання пункту 3 цього рішення, в оренду на 25
років земельну ділянку площею 0,1366 га (ка�
дастровий номер 8000000000:79:087:092, ви�
тяг з державного земельного кадастру 
№ НВ�8000158802015) для обслуговування мага�
зину на вул. Голосіївській, 4 (літ. Б) у Голосіївському
районі м. Києва із земель комунальної власності
територіальної громади міста Києва у зв’язку з пе�
реходом права власності на майно (договір купів�
лі�продажу нежилої будівлі від 28.11.2013 № 725).

3. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ�
СТВУ «МАГАЗИН 450»: 

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

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

3.3. 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.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
12.02.2014 № 1202/0/12/19�14 та Головного
управління Держземагентства у м. Києві від
17.02.2015 № 19�26�0.3�2405/2�15.

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 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 поновлення публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування заготівельного пункту вторинної сировини 
на вул. Тимофія Шамрила, 6 у Шевченківському районі м. Києва 

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 711/1715 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем@
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 са@
моврядування в Україні» та враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «ВТОРЕС» від 09.01.2008
№ КОП@0404, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років договір оренди земель�
ної ділянки від 17.01.2007 № 91�6�00615 пло�
щею 0,0227 га (кадастровий номер
8000000000:91:057:0030), укладений між Київ�
ською міською радою та відкритим акціонерним
товариством «ВТОРЕС» для експлуатації та об�
слуговування заготівельного пункту вторинної
сировини на вул. Тимофія Шамрила, 6 у Шев�
ченківському районі м. Києва (справа А�13327).

2. Внести зміни до договору оренди земель�
ної ділянки від 17.01.2007 № 91�6�00615, а са�
ме:

� слова «відкрите акціонерне товариство
«ВТОРЕС» замінити словами «публічне акціо�
нерне товариство «ВТОРЕС» у відповідних від�
мінках.

3. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначений в договорі оренди земельної ді�
лянки від 17.01.2007 № 91�6�00615, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

4. Публічному акціонерному товариству «ВТО�
РЕС»:

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, необхідні для укладання
додаткової угоди про поновлення та внесення
змін до договору оренди земельної ділянки від
17.01.2007 № 91�6�00615.

4.2. Виконати вимоги викладені в листі Де�
партаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 03.08.2016
№ 057041�15090.

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.

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 відмову у поновленні договору оренди 
земельної ділянки від 31.05.2005 № 91@6@00446 

(з урахуванням додаткової угоди про поновлення 
та про внесення змін та доповнень 

до договору оренди земельної ділянки 
від 23.09.2011 № 91@6@00940), укладеного 

між Київською міською радою та закритим 
акціонерним товариством «Український центр 

обслуговування пасажирів на залізничному 
транспорті України» для експлуатації 

та обслуговування автостоянки
Рішення Київської міської ради № 714/1718 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі», пунк@
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи
публічного акціонерного товариства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транс@
порті України» від 28.09.2016 № ПАТ УЦОП@2@11/223 та від 18.10.2016 № ПАТ УЦОП@2@11/242, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити публічному акціонерному това�
риству «Український центр обслуговування па�
сажирів на залізничному транспорті України» в
поновленні договору оренди земельної ділян�
ки від 31.05.2005 № 91�6�00446 (з урахуванням
додаткової угоди про поновлення та про вне�
сення змін та доповнень до договору оренди
земельної ділянки від 23.09.2011 № 91�6�00940),
укладеного між Київською міською радою та за�
критим акціонерним товариством «Український
центр обслуговування пасажирів на залізнич�
ному транспорті України» на підставі рішення
Київської міської ради від 18.11.2004 № 822/2232
«Про передачу закритому акціонерному това�
риству «Український центр обслуговування па�
сажирів на залізничному транспорті України»
земельної ділянки для експлуатації та обслуго�

вування автостоянки на вул. Вєтрова, 13 у Шев�
ченківському районі м. Києва» (справа А�22083).

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 передачу громадянину Орлову 
Сергію Олександровичу у приватну 

власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва на вул. Любомирській, 4@а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 602/1606 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен@
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас@
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз@
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Орло�
ву Сергію Олександровичу для ведення індиві�
дуального садівництва на вул. Любомирській,
4�а у Голосіївському районі м. Києва (категорія
земель — землі житлової та громадської забу�
дови, справа № А�12567).

2. Передати громадянину Орлову Сергію Олек�
сандровичу, за умови виконання пункту 3 цьо�
го рішення, у приватну власність земельну ді�
лянку площею 0,1121 га (кадастровий номер
8000000000:90:133:0051) для ведення індиві�
дуального садівництва на вул. Любомирській,
4�а у Голосіївському районі м. Києва із земель
комунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Громадянину Орлову Сергію Олександровичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах 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 необхідний обсяг робіт з інже�
нерної підготовки території по захисту її від під�

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 10.11.2016 № 314/1318 «Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки від 14.12.2007 № 66@6@00442»
Рішення Київської міської ради № 705/1709 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 89, 93 Земельного кодексу України, статей 2, 30 Закону України «Про оренду зем@
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 са@
моврядування в Україні», розглянувши заяву структурного осередку «Німецько@Польсько@Українське Това@
риство» в Україні від 18.01.2016 № 021 та Центру захисту дітей «Наші діти» від 19.01.2016 № 06, враховуючи про@
токол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту від
08.09.2016 № 18 та постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землеко@
ристування від 27.09.2016 № 21, у зв’язку із технічною помилкою Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Пункт 2 рішення Київської міської ради від
10.11.2016 № 314/1318 «Про внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 14.12.2007
№ 66�6�00442» доповнити підпунктом 2.6 тако�
го змісту:

«2.6. Сплатити заборгованість по орендній
платі за період з 01 січня 2016 року».

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

Київський міський голова
В. Кличко

топлення та затоплення повеневими водами,
погодивши їх в установленому законодавством
порядку.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листі Голов�
ного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 21.11.2007 № 19�
13483, Головного управління Держгеокадастру в
місті Києві від 30.11.2015 № 6420/20�15.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
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 надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 665/1669 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки (кадастро�
вий номер 8000000000:78:130:0037) площею
1,9793 га для будівництва, експлуатації та обслу�
говування торговельного комплексу на просп.
Степана Бандери, 13�а — 15 в Оболонському
районі м. Києва, що підлягає продажу товари�
ству з обмеженою відповідальністю «ЕПІЦЕНТР К»
(справа № Є�1374).

2. 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 надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 667/1671 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки (кадастро�
вий номер 8000000000:88:137:0003) площею
0,5614 га для будівництва, експлуатації та обслу�
говування житлового будинку з вбудовано�при�
будованими приміщеннями на просп. Перемо�
ги, 26 у Шевченківському районі м. Києва, що
підлягає продажу публічному акціонерному то�
вариству «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИ�
ЛАД» (справа № Є�1357).

2. 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 громадянці Янковській Тетяні Сергіївні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 18@б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 615/1619 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118,121 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
відведення земельної ділянки громадянці Ян�
ковській Тетяні Сергіївні для будівництва та об�
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Залежному, 18�б у Го�
лосіївському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забу�
дови, справа № А�11486).

2. Передати громадянці Янковській Тетяні Сер�
гіївні, за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:066:0092) для будівництва та об�
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Залежному, 18�б у Го�
лосіївському районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

3. Громадянці Янковській Тетяні Сергіїв�
ні:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�

вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

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

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. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 14.03.2007
№ 19�2197, Головного управління Держзем�
агентства у м. Києві від 26.01.2015 № 19�26�0.3�
1156/2�15.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

3.7. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
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пинено у випадках, передбачених статтями 140,
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 надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 666/1670 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки (кадастро�
вий номер 8000000000:78:130:0041) площею
3,0211 га для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (торговельного комплексу з
дворівневою парковкою) на просп. Степана Бан�
дери, 13�а в Оболонському районі м. Києва, що
підлягає продажу товариству з обмеженою від�
повідальністю «ЕПІЦЕНТР К» (справа № Є�1373).

2. 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 надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу

Рішення Київської міської ради № 669/1673 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж

земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок 
площею 0,0297 га (кадастровий помер
8000000000:66:172:0055) та 0,0097 га (кадастро�
вий номер 8000000000:66:172:0081) для екс�
плуатації та обслуговування магазину на вул.
Андрія Малишка, 3�в, 3�л у Дніпровському райо�
ні м. Києва, що підлягають продажу товариству
з обмеженою відповідальністю «АРС�ЕН» (спра�
ва № Є�1347).

2. 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 надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 668/1672 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки (кадастро�
вий номер 8000000000:66:217:0031) площею
0,0120 га для експлуатації та обслуговування
нежитлових приміщень на вул. Євгена Свер�
стюка, 3�г у Дніпровському районі м. Києва, що
підлягає продажу громадянці Сліпець Галині
Дмитрівні (справа № Є�1362).

2. 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 громадянці Панасевич Ользі Вікторівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Криничній, 5 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 616/1620 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83,116,118,121 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 громадянці Пана�
севич Ользі Вікторівні для обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Криничній, 5 у Дарницькому районі 
м. Києва (категорія земель — землі житлової та
громадської забудови, справа № А�12596).

2. Передати громадянці Панасевич Ользі Вік�
торівні, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,0673 га (кадастровий номер
8000000000:90:021:0152) для обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Криничній, 5 у Дарницькому районі 
м. Києва із земель комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва.

3. Громадянці Панасевич Ользі Вікторівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. 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.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 29.01.2008
№ 19�1109, дочірнього підприємства «Інститут
Генерального плану міста Києва» від 25.07.2007
№ 2292, Державного управління охорони нав�
колишнього природного середовища в м. Ки�
єві від 19.01.2012 № 05�08/9242, Головного
управління Держземагентства у м. Києві від
25.02.2015 № 19�26�0.3�2927/2�15.

3.4. Виконати роботи з інженерної підготов�
ки території по захисту її від підтоплення та за�
топлення повеневими водами, погодивши їх у вста�
новленому порядку.

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. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови земельної ділянки
та документами, що дають право на виконання
підготовчих та будівельних робіт, одержаними
в установленому порядку.

3.7. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�

рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

3.8. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
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 громадянці Орловій Галині Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

у пров. Залежному, 18@ж 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 614/1618 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83,116,118,121 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 громадянці Орло�
вій Галині Іванівні для будівництва та обслуго�
вування жилого будинку, господарських буді�
вель і споруд у пров. Залежному, 18�ж у Голо�
сіївському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва № А�11488).

2. Передати громадянці Орловій Галині Іванів�
ні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, 
у приватну власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:066:0093) для будівництва та об�
слуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд у пров. Залежному, 18�ж у Голосі�
ївському районі м. Києва із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

3. Громадянці Орловій Галині Іванівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

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

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. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища від
14.03.2007 № 19�2207, Головного управління
Держземагентства у м. Києві від 01.04.2015
№ 19�26�0.3�5105/2�15.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

3.7. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
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 громадянці Мирошник Тамарі Іванівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Шевченка, 62 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 613/1617 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 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», враховуючи на@
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від@
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Миро�
шник Тамарі Іванівні для будівництва та обслу�
говування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Шевченка, 62 у Соло�
м’янському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва А�12458).

2. Передати громадянці Мирошник Тамарі
Іванівні, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,1000 га (кадастровий номер

8000000000:72:514:0079) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Шевченка, 62 у Соло�
м’янському районі м. Києва із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва.

3. Громадянці Мирошник Тамарі Іванівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

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

3.3. Виконати вимоги, викладені у листах
Головного управління містобудування, архі�
тектури та дизайну міського середовища від
15.11.2007 № 19�13211, Головного управлін�
ня Держгеокадастру у м. Києві від 19.08.2015
№ 19�26�7777.31�2200/20�15.

3.4. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
порядку.

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. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

3.7. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
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 громадянці 
Коваленко Ніні Іванівні 

у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 59@а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 610/1614 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 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 громадянці Кова�
ленко Ніні Іванівні для будівництва та обслуго�
вування жилого будинку, господарських буді�
вель і споруд на вул. Радистів, 59�а у Деснян�
ському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва А�12451).

2. Передати громадянці Коваленко Ніні Іва�
нівні, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у приватну власність земельну ділян�
ку площею 0,0645 га (кадастровий номер
8000000000:62:080:0121) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Радистів, 
59�а у Деснянському районі м. Києва із зе�
мель комунальної власності територіальної
громади міста Києва.

3. Громадянці Коваленко Ніні Іванівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. 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.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листі Го�
ловного управління містобудування, архітекту�

ри та дизайну міського середовища від 08.01.2008
№ 19�30.

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

3.5. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
порядку.

3.6. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.7. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
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 громадянину 
Кустову Володимиру Омеляновичу, 

члену садівничого товариства «Дніпро@1» 
Дарницького району м. Києва, земельної 

ділянки для ведення колективного 
садівництва на вул. Садовій, 50, діл. 6 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 608/1612 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно@
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля@
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Кус�
тову Володимиру Омеляновичу, члену садівни�
чого товариства «Дніпро�1» Дарницького райо�
ну м. Києва для ведення колективного садів�
ництва на вул. Садовій, 50, діл. 6 у Дарницько�
му районі м. Києва (категорія земель — землі

сільськогосподарського призначення, справа
№ А�5398).

2. Передати громадянину Кустову Володи�
миру Омеляновичу, члену садівничого това�
риства «Дніпро�1» Дарницького району м. Ки�
єва, за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, в приватну власність земельну ділянку пло�

щею 0,0592 га (кадастровий номер
8000000000:90:681:0367) для ведення колек�
тивного садівництва на вул. Садовій, 50, діл.
6 у Дарницькому районі м. Києва із земель ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Громадянину Кустову Володимиру Омеля�
новичу, члену садівничого товариства «Дніпро�
1» Дарницького району м. Києва:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування та архітек�
тури від 14.04.2004 № 19�3210, Головного управ�
ління Держгеокадастру у м. Києві від 09.07.2015
№ 19�26�7777.3�728/20�15.

3.3. У разі здійснення будівництва на земель�
ній ділянці садового будинку та інших необхід�
них будинків, господарських споруд тощо пи�
тання пайової участі та укладення з Департа�
ментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

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

3.5. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
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 громадянину Живиці Станіславу Володимировичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Бродівській, 219@б 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 609/1613 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен@

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

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки громадянину Жи�
виці Станіславу Володимировичу для будівниц�
тва та обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Бродівській,
219�б у Голосіївському районі м. Києва (кате�
горія земель — землі житлової та громадської
забудови, справа № А�22200).

2. Передати громадянину Живиці Станісла�
ву Володимировичу, за умови виконання пунк�
ту 3 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,0595 га (кадастровий
номер 8000000000:90:063:0042) для будівниц�
тва та обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Бродівській,
219�б у Голосіївському районі м. Києва із зе�
мель комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва.

3. Громадянину Живиці Станіславу Володи�
мировичу:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих

інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

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. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
13.10.2015 № 13816/0/12/19�15, Головного
управління Держгеокадастру у місті Києві від
08.12.2015 № 7141/20�15.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

3.7. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
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 погодження технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки, яка перебуває в оренді ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН» на вул. Межигірській,

46/24 у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 677/1681 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 791, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен@
ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако@
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части@
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну доку@
ментацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити технічну документацію із земле�
устрою щодо поділу земельної ділянки площею
0,0948 га (кадастровий номер
8000000000:85:333:0007) на вул. Межигірській,
46/24 у Подільському районі м. Києва ТОВАРИ�
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУ�
БІН» для експлуатації та обслуговування ово�
чевого магазину на дві земельні ділянки пло�
щами 0,0379 га та 0,0569 га (справа А�22881).

2. 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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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про відмову в продовженні строку дії дозволів на розміщення

зовнішньої реклами
Розпорядження № 1327 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

226 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ¹ 1327 

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

22. 03117�04 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район, вул.
Євгена Сверстюка (вул. Марини
Раскової), навпроти готелю
"Турист"

23. 02495�03 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район, просп.
Броварський, перетин із
залізничним полотном, за АЗС

24. 02796�04 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп.
Визволителів, 60 м від
перехрестя з просп.
Броварським, з правого боку

25. 07985�05 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Арт Радіо"

Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

32 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, перед
залізничним мостом (у бік
мосту імені Є.О. Патона)

26. 04563�04 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Арт Радіо"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район,
Русанівська набережна,
навпроти вул. Флоренції

27. 03021�04 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
Харківське шосе, на розі з вул.
Празькою

28. 07876�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
Харківське шосе, 15

29. 08093�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
Харківське шосе, 15, за
зупинкою

30. 07875�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
Харківське шосе, 18

31. 26918�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

180 Оболонський район, просп.
Степана Бандери (просп.
Московський), 20�б

32. 27030�11 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 18/7

33. 06703�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 10 

34. 03213�04�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 10

35. 06687�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 10 (№ 1), на тротуарі

36. 06683�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 12 (№ 1)

37. 06692�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 12 (№ 3), на тротуарі

38. 13663�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 14

39. 06720�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 16 (№ 2), на тротуарі

40. 01719�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 17 (№ 1)

41. 13647�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 17 (№ 1)

42. 13646�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 17 (№2)

43. 13645�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 17 (№3)

44. 08951�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 18 (№ 1), на тротуарі

45. 01720�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 19/6

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу 

Площа, 
кв. м 

Місце розташування
рекламного засобу 

1. 13637�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 42 

2. 01870�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

4,32 Голосіївський район, вул.
Антоновича (вул. Горького), 1 

01867�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

4,32 Голосіївський район, вул.
Антоновича (вул. Горького), 16 

4. 01868�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

4,32 Голосіївський район, вул.
Антоновича (вул. Горького), 7 

5. 09314�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР" 

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

18 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 4 

6. 01832�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

4,32 Голосіївський район, вул.
Толстого Льва, 17 

7. 14401�07�П�І Товариство з  обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Промислова, 1 

8. 03451�04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, на розі з вул.
Льва Толстого, 43

9. 21054�08 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська , 80 м від
АЗС "Укрнафта", в напрямку
Південного мосту

10. 14776�07�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, 9

11. 29219�11�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (просп. 40�річчя
Жовтня), 82

12. 13638�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, просп.
Науки, 63

13. 23669�08 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Соломії Крушельницької, 100 м
від ОЗР ТОВ "Луверс", уздовж
паркану

14. 05834�04�П�3 ТОВ "Рекламно�
Інформаційне Агентство
"Медіа�Авеню"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, вул.
Тепловозна/ Харківське шосе

15. 27412�11 ТОВ "Монако Груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська набережна 500 м
від залізничного мосту в
напрямку просп. Миколи
Бажана

16. 27409�11 ТОВ "Монако Груп" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 
14, 30 м від АЗК у напрямку
залізничного мосту

17. 23671�08 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 150 м від
з'їзду з просп. Миколи Бажана

18. 13602�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака, 88

19. 23672�08 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, навпроти
магазину "Дитячий світ" за
торговими павільйонами 

20. 11769�06 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 4�а

21. 23674�08 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Ентузіастів, навпроти будинку 
№ 17
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46. 01729�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 2

47. 06726�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 20/22 (№ 4) на
тротуарі

48. 06729�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 20/22 № 6 на
тротуарі 

49. 13643�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 24

50. 06701�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 24 (№ 6), на
тротуарі

51. 13538�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,2 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 27�б

52. 01569�03 ТОВ " Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 28, на розподільній
смузі (№ 2)

53. 01568�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 28, на розподільній
смузі (№ 1)

54. 01572�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 28�30, на
розподільній смузі, навпроти
"Круглої башти"

55. 01571�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 28�30, на
розподільній смузі, навпроти
"Круглої башти", вул. Євгена
Коновальця,44 (№ 6) 

56. 01515�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 30/45, на
розподільній смузі (№ 10)

57. 01516�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 30�а, на
розподільній смузі

58. 01574�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 34, на розподільній
смузі (№ 12)

59. 01573�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 34, на розподільній
смузі (№ 1)

60. 01575�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 34, на розподільній
смузі (№ 13)

61. 13642�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 6

62. 13537�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Генерала Алмазова (вул.
Кутузова), 11/21

63. 13525�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Генерала Алмазова
(Кутузова), 14

64. 13526�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Генерала Алмазова (вул.
Кутузова), 14 (№ 3)

65. 13527�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Генерала Алмазова (вул.
Кутузова), 14 (№4)

66. 05796�04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Печерський район, вул.
Генерала Алмазова (вул.
Кутузова), 8

67. 13569�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Басейна, 12

68. 13690�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Басейна, 4, "Мандарин плаза"
(№ 1)

69. 13691�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Басейна, 4, "Мандарин плаза"
(№ 2)

70. 13692�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Басейна, 4, "Мандарин плаза"
(№ 3)

71. 01578�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), навпроти
будинку № 68, біля виходу зі
станції метро "Олімпійська"

72. 02563�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 1 / вул.
Фізкультури, 1, біля станції
метро "Олімпійська", на
тротуарі

73. 02564�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 1 / вул.
Фізкультури, 1, станція метро
"Олімпійська", на тротуарі

74. 02567�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 101

75. 22492�08 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 103

76. 01549�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(вул.Червоноармійська), 103,
90 м до повороту на вул.
Євгена Коновальця

77. 01547�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(вул.Червоноармійська), 103,
60 м до повороту на вул.
Євгена Коновальця

78. 01522�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 111/113

79. 01742�03�ЗМ�1 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(вул.Червоноармійська), 111,
на розі з вул. Тверською

80. 07134�04�П�2 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 111�113

81. 01520�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 121,
паркова зона (№ 2)

82. 01521�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 12,
паркова зона (№ 1)

83. 01519�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 129

84. 01708�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(вул.Червоноармійська), 13

85. 01517�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(вул.Червоноармійська), 131
(№2)

86. 01518�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 131 (№ 1)

87. 20982�08 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо
(скроліиг)

14,82 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(вул.Червоноармійська), 131

88. 13648�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 137

89. 03244�04�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 141

90. 01692�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 23

91. 01734�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 25, за
аркою

92. 03347�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 27

93. 03342�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 29

94. 01737�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 29,
магазин "Хутра України",
навпроти входу

95. 01735�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 35

96. 01738�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 37,
магазин "Гранд � Арт"

97. 01530�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 43/16

98. 01529�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 45/17

99. 01528�03 ТО В "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 47 

100 13529�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

4,32 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 5 (№ 1) 

101 13530�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

4,32 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 5 (№ 2) 

102 01531�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт) 

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 51 

103 05710�04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

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

104 01577�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 67/7, на
розі з вул. Димитрова

105 01576�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 67/7

106 01527�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 69
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107 01526�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 71

108 03340�04 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 73

109 01525�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 73

110 01524�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 81

111 01523�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 85�87

112 01724�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 91

113 01878�ОЗ�ЗМ�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Архітектора Городецького, 1

114 07631�05�П�2 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Архітектора Городецького, 10

115 07632�05�П�2 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Архітектора Г ородецького, 11

116 07630�05�П�2 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Архітектора Городецького, 4

117 07633�05�П�2 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Архітектора Городецького, 4

118 07635�05�П�2 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Архітектора Городецького, 6

119 23955�08 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

7,41 Печерський район, вул.
Еспланадна, 20

120 13666�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,2 Печерський район, вул.
Еспланадна, 26

121 02887�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Еспланадна, 26, біля виходу зі
станції метро "Палац спорту", на
тротуарі

122 10877�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Еспланадна, 4, на тротуарі

123 13650�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Еспланадна, 4�6 (№ 1)

124 13649�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Еспланадна, 4�6 (№ 2)

125 10876�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Еспланадна, 8/10, на тротуарі

126 13585�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 1 (2)

127 13586�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 1 (3)

128 13582�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 3

129 13583�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 3 (2)

130 13588�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 4 (2)

131 13 589�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 4 (3)

132 13590�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 4 (4)

133 13580�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 5 (2)

134 13581 �06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(скролінг)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 5 (3)

135 15469�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мечникова, навпроти будинку
№ 1 (№ 3) 

136 13651�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мечникова, 1 (№ 1)

137 13652�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мечникова, 1 (№ 2)

138 13653�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мечникова, 1 (№ 3)

139 13654�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мечникова, 1 (№ 4)

140 13655�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мечникова, 1 (№ 5)

141 13656�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мечникова, 1 (№ 6)

142 13657�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мечникова, 18/20 (№ 1)

143 13659�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мечникова, 18/20 (№ 3)

144 13563�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(скролінг)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського /
Петрівська алея

145 13636�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, в
районі станції метро
"Арсенальна" (№ 8)

146 13631�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, в
районі станції метро
"Арсенальна"

147 13632�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, в
районі станції метро
"Арсенальна"

148 13634�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, в
районі станції метро
"Арсенальна" (№ 5)

149 13635�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, в
районі станції метро
"Арсенальна" (№ 6)

150 13615�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, в
районі станції метро
"Арсенальна"

151 13616�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, в
районі станції метро
"Арсенальна" (№ 7)

152 13531�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, 1

153 01730�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, 3,
навпроти стадіону "Динамо"

154 13597�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, 30/1
(№ 1)

155 13598�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, 30/1
(№ 2)

156 13633�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, 34

157 01787�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, 4

158 13532�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, 4

159 13594�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, 6 
(№ 1)

160 13595�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, 6 
(№ 2)

161 13596�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, 6 
(№ 3)

162 13599�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Московська, навпроти
будинку № 30 (№ 1)

163 13600�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Московська, навпроти
будинку № 30 (№ 2)

164 13601�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,2 Печерський район, вул.
Московська, навпроти
будинку № 30 (№ 3)

165 06688�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Московська, 3 (№ 1)

166 06680�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Московська, 3 (№ 2)

167 06758�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Московська, 7 (№ 1)

168 06788�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Московська, 7 (№ 2)
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169 21442�08 ТОВ "Прайм�груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

24 Печерський район, вул.
Новогоспітальна,
(пров.Коновальця Євгена 
24�б, напроти)/ бульв. Лесі
Українки

170 17031�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Ольгинська, 8 (№ 1)

171 13542�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,2 Печерський район, вул.
Михайла Омеляновича�
Павленка (вул. Суворова), 2

172 13660�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Рогнідинська, 7/1 1

173 13661�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Рогнідинська, 8/10

174 02930�04 ТОВ "БігБорд" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

6,48 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, станція метро
"Арсенальна"

175 13613�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, напроти будинку 
№ 58 (№ 1)

176 13612�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, напроти будинку 
№ 58 (№ 2)

177 1361 1�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, напроти будинку 
№ 58 (№ 3)

178 13603�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мазепи Івана, парк Вічної
Слави (№ 2)

179 13707�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 10

180 13535�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 12

181 13536�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 14

182 13606�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 15, напроти будинку
№ 24 (№ 5)

183 13605�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 15, парк Вічної Слави
(№ 4)

184 13604�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 15, парк Вічної Слави
(№ 3)

185 13534�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 4/6

186 13547�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Старонаводницька, 10(1)

187 13543�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Старонаводницька, 2

188 13544�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13 (9)

189 00398�03�П�1 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

6,48 Печерський район, вул.
Хрещатик, 25, напроти кафе
"Грот"

190 13539�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Шота
Руставелі, 12

191 13671�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Шота
Руставелі, 16(1)

192 1354І�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Шота
Руставелі, 24

193 13540�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Шота
Руставелі, 26

194 13668�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Шота
Руставелі, 30

195 13550�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район,
Дніпровський узвіз (№ 3)

196 13554�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район,
Дніпровський узвіз (№ 49)

197 13688�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район,
Дніпровський узвіз № 9

198 13644�06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Набережне
шосе, розв'язка біля станції
метро "Дніпро", на
розподілювачі (№4)

199 01570�03�П�1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, Набережне
шосе, 28�30, 80 м до з'їзду з
Дніпровського узвозу

200 13556�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, ГІетрівська
алея, напроти Приватбанку 
(№ 1)

201 13557�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Петрівська
алея, біля Приватбанку (№ 2)

202 13558�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Петрівська
алея, біля Приватбанку (№ 3)

203 13559�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Петрівська
алея (№ 4)

204 13560�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Петрівська
алея, напроти в'їзду до
стадіону (№5)

205 13561�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Петрівська
алея, напроти в'їзду до
стадіону (№ 6)

206 13562�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Петрівська
алея, напроти в'їзду до
стадіону (№ 7)

207 01788�03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Петрівська
алея, напроти будинку № 3

208 02548�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, пл. Лесі
Українки, біля виходу зі станції
метро "Печерська", на тротуарі

209 02568�03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, пл. Лесі
Українки, біля виходу зі станції
метро "Печерська", на тротуарі

210 01329�03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Подільський район, Боричів
узвіз, 13 (№ 4)

211 09458�05�П�2 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

7,945 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 48/28�а, на
розподілювачі перетин з вул.
Волоською

212 27034�11 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, пл.
Севастопольська

213 27023�11 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського (просп.
Червонозоряний), 4�а, за
парканом

214 14820�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,2 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 70

215 12092�06 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 58

216 04098�04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, напроти
магазину на вул. Олени Теліги,
25

217 06219�04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, на розі з вул.
Гонти (зупинка тролейбуса. 
№ 27)

218 03325�04�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Пирогова/ бул. Тараса
Шевченка, 24

219 12089�06 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Тимофія Шамрила, 13, напроти

220 12093�06 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Шолуденка / вул. Рибалка, 9

221 11668�05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Щербакова, 64

222 25600�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, пл.
Львівська, територія парку, №2

223 25615�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть
окремо(беклайт)

4,32 Шевченківський район, пл.
Львівська, територія парку ріг з
вул. Ярославів Вал,№1

224 25649�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, пл.
Львівська, територія парку між
вул. Воровського та вул.
Артема,№4

225 25648�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, пл.
Львівська, територія парку між
вул. Ярославів Вал та вул.
Рейтарською №5

226 25645�10�П�1 ИОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть
окремо(беклайт)

4,32 Шевченківський район, пл.
Львівська, територія парку
напроти буд. № 1�5 на вул.
Артема,№3

Керівник апарату В. Бондаренко

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 777 від 31 серпня 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. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿

ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ó ê³ëüêîñò³ 144 äîçâîëè.

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 çà-

òâåðäæåííÿ ñõåì ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìîíîñ³¿â

íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà òà åêñïëóàòàö³éíèõ âèìîã

äî ¿õ ðîçì³ùåííÿ, à òàêîæ çì³í ó çàãàëüíîì³ñü-

êèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî ðîçòàøóâàííÿ

çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâëþþòü íåìîæ-

ëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ðåêëàìíèõ

çàñîá³â — äî çàòâåðäæåííÿ òàêèõ ñõåì ÷è íà-

ñòàííÿ òàêèõ çì³í ó çàãàëüíîì³ñüêèõ 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
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№ № дозволу Розповсюджувач рекламних
засобів

Тип рекламного
засобу

Площа, 
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

І. 55073�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОРТДЕЛЮКС"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,5 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 173/187

2. 55074�16 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,936 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 48/2

3. 55075�16 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,2044 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 48/2

4. 55076�16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,3297 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 3

5. 55077�16 ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ
ЗНАНЬ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

7,21 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 57�61/3 

6. 55078�16 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,936 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 48/2

7. 55079�16 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,2044 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 48/2

8. 55080�16 ФО�П Каплюк Андрій
Володимирович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,301 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 19/16�а

9. 55115�16 ТОВ "Ісіда � IVF" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,1 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 22 літера А

10. 55081�16 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,868 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 48/2

11. 55082�16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

з,з Шевченківський район, вул.
Мельникова, 3

12. 55083�16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,3 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 3

13. 55084�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОРТДЕЛЮКС"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,98 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 173/187

14. 55116�16 ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

28,105 Оболонський район, просп.
Московський, 23

15. 55085�16 ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

26,4 Оболонський район, просп.
Московський, 23

16. 55086�16 ФО�П Пухлякова Оксана
Олегівна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

12,16 Дніпровський район, просп.
Броварський, 17

17. 55087�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КАРПАЧЧО ДНІПРО"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,9823 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 25

18. 55122�16 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,868 Дарницький район, Харківське
шосе, 2�а

19. 55123�16 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

11,704 Святошинський район, просп.
Перемоги, 87

20. 55124�16 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

11,704 Святошинський район, просп.
Перемоги, 87

21. 55091�16 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

11,704 Святошинський район, просп.
Перемоги, 87

22. 55093�16 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

11,704 Святошинський район, просп.
Перемоги, 87

23. 55095�16 ТОВ "Концерн Європа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

70 Голосіївський район, Столичне
шосе, 101

24. 55096�16 ТОВ "Концерн Європа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

70 Голосіївський район, Столичне
шосе, 101

25. 55097�16 ТОВ "Концерн Європа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

70 Голосіївський район, Столичне
шосе, 101

26. 55125�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,31 Шевченківський район, вул.
Олеся Гончара, 62

27. 55126�16 ПАТ "Універмаг "Дитячий
світ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

28. 55127�16 ПАТ "Універмаг "Дитячий
світ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

29. 55128�16 ПАТ "Універмаг "Дитячий
світ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

30. 55129�16 ПАТ "Універмаг "Дитячий
світ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

31. 55130�16 ПАТ "Універмаг "Дитячий
світ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

32. 55131�16 ПАТ "Універмаг "Дитячий
світ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

33. 55132�16 ПАТ "Універмаг "Дитячий
світ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

34. 55134�16 ПАТ "Універмаг "Дитячий
світ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

35. 55135�16 ПАТ "Універмаг "Дитячий
світ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

36. 55099�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,25 Дарницький район, вул.
Драгоманова, 1�н

37. 55100�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4 Дарницький район, вул.
Драгоманова, 1�н

38. 55101�16 ПрАТ "Енран" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

27,8915 Шевченківський район, вул.
Олександра Довженка, 14/1

39. 55102�16 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

11,704 Святошинський район, просп.
Перемоги, 87

40. 55103�16 ФО�П Пухлякова Оксана
Олегівна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

12,16 Дніпровський район, просп.
Броварський, 17

41. 55139�16 ТОВ "БАКЛАЖАН" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,85 Печерський район, вул.
Бастіонна, 10

42. 55140�16 ПрАТ "Полтавський
вентиляторний завод"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 1

43. 55141�16 ПрАТ "ФАРЛЕП�ІНВЕСТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,228 Солом'янський район, вул.
Солом’янська, 3

44. 55104�16 ФО�П Макієвський Борис
Анатолійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,12 Дніпровський район, вул.
Гната Хоткевича (вул.
Червоногвардійська), 8 , офіс
№ 202

45. 55142�16 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

12,25 Дарницький район, Харківське
шосе, 2�а

46. 55143�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

12,5 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 154

47. 55105�16 ТОВ "Концерн Європа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

70 Голосіївський район, Столичне
шосе, 101

48. 55160�16 ФО�П Кухарева Тетяна
Юріївна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,28 Оболонський район, просп.
Московський, 8

49. 55146�16 ФО�П Моржевський
Анатолій Анатолійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,25 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 2

50. 55147�16 ФО�П Моржевський
Анатолій Анатолійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

19,58 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 2

51. 55148�16 ФО�П Моржевський
Анатолій Анатолійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,125 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 2

52. 55108�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КРИСТАЛБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,32 Шевченківський район,
Кудрявський узвіз, 2

53. 55109�16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,3297 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 3

54. 55110�16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,3297 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 3

55. 54970�16 ТОВ "Медична компанія
Медікус"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

2,64 Печерський район, вул. Панаса
Мирного, 10

56. 55150�16 ФО�П Пирогов Едуард 
Генадійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,95 Дарницький район, Харківське
шосе, 150/15

57. 55151�16 ФО�П Пирогова Валентина
Сергіївна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

12,7725 Оболонський район, просп.
Оболонський, 29

58. 55113�16 ТОВ "Будинок Оптики" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,7 Голосіївський район, вул.
Німецька (вул.Тельмана), 5

59. 55153�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1 Солом'янський район, вул.
Преображенська (вул.
Клименка Івана), 27

60. 55114�16 ФО�П Хлопков Владислав
Віталійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,75 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 34

61. 55155�16 ПАТ "Мегабанк" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,08 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 3�а

62. 55156�16 ПАТ "Мегабанк" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,53 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 3�а

63. 55157�16 ТОВ "ПХ ГРУП" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

18 Дніпровський район, вул.
Будівельників, 40

64. 55092�16 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

11,704 Святошинський район, просп.
Перемоги, 87 

65. 55133�16 ПАТ "Універмаг "Дитячий
світ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

66. 55098�16 ТОВ "Концерн Європа" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі),
споруди

70 Голосіївський район, Столичне
шосе, 101

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

31.08.2016 ¹ 777

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що надаються



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
20 ñ³÷íÿ 2017 ð.
¹7(4920)

12

67. 55152�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,25 Солом'янський район, вул.
Преображенська (вул.
Клименка Івана), 27

68. 55145�16 ФО�П Моржевський
Анатолій Анатолійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 2 

69. 55138�16 ТОВ "ПАРІТЕТ�ПРО" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

13,5 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 34

70. 55090�16 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,615 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 21,
корпус 4, літера А

71. 55119�16 ТОВ "Європа Арм Спорт" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,28 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 7

72. 55120�16 ТОВ "Європа Арм Спорт" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,28 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 7

73. 55121�16 ТОВ "Європа Арм Спорт" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

14,7 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 7

74. 55088�16 ТОВ "ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

12 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 24

75. 55089�16 ТОВ "ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

2,1 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 24

76. 55136�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮК
КАФЕ"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,72 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 28�в

77. 55137�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮК
КАФЕ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,8658 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 28�в

78. 55106�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 22/1

79. 55107�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 22/1

80. 55144�16 ТОВ "Євросет" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 145/1

81. 55149�16 ТОВ "Ігромаг" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,6 Шевченківський район, вул.
Івана Франка, 12

82. 55112�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 22/1

83. 55154�16 ФО�П ПАСТЕРНАК ТЕТЯНА
ЗІНОВІЇВНА

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,04 Шевченківський район, вул.
Золотоустівська (вул.
Златоустівська), 55

84. 55158�16 ДП "Фільмам Гмбх" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1 Шевченківський район, вул.
Данила Щербаківського (вул.
Щербакова), 52

85. 55159�16 ДП "Фільман Гмбх" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,72 Шевченківський район, вул.
Данила Щербаківського (вул.
Щербакова), 52

86. 55111�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 22/1

87 53865�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

88 53894�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

7,903 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

89 53866�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

90 53844�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

7,5643 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

91 53845�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

92 53846�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

93 53847�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

94 53848�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

95 53849�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

96 53851�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

6,4635 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

97 53859�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

98 53860�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

99 53861�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

100 53862�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

101 53863�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

102 53867�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

103 53868�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

104 53869�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

105 53871�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

106 53872�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

107 53873�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

108 53874�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

109 53875�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

110 53877�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

111 53878�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

112 53879�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

7,903 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

113 53880�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

114 53881�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

7,5643 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

115 53882�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

116 53884�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

117 53885�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

118 53886�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

119 53887�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

120 53889�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

121 53890�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

122 53892�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

7,903 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

123 53893�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

7,903 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

124 53895�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

7,903 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

125 53896�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

7,1127 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

126 53898�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,5603 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

127 53900�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,2499 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

128 53843�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

6,4635 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

129 53864�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А

130 53899�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,2499 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А

131 53883�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А

132 53858�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А

133 53897�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,5603 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А

134 53856�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

7,903 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А 

135 53855�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А

136 53857�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А

137 53876�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції па
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А

138 53854�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А
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139 53853�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А

140 53852�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А

141. 53850�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2,літера А

142. 53870�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2,
літера А

143. 53891�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2,
літера А

144. 53888�15 ТОВ "ЛОГІСТИК�АГРО" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

5,645 Печерський район, вул.
Димитрова/ вул. Анрі
Барбюса, 1/2, літера А

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження Плану заходів з просування інвестиційного 
та зовнішньоекономічного іміджу міста Києва на 2016(2017 роки

Розпорядження № 1372 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України

«Про місцеві державні адміністрації», статті 10 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», стат(
ті 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність», з метою просування інвестиційного та зовнішньоеконо(
мічного іміджу міста Києва на міжнародній арені як ділового центру, формування та застосування різнома(
нітних засобів промоції для підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості столиці
України:

1. Çàòâåðäèòè Ïëàí çàõîä³â ç ïðîñóâàííÿ ³í-

âåñòèö³éíîãî òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî ³ì³ä-

æó ì³ñòà Êèºâà íà 2016-2017 ðîêè, ùî äîäàº-

òüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó, çàñòóïíèêàì ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êå-

ð³âíèêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿), êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-

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

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

áåçïå÷èòè íàëåæíå âèêîíàííÿ çàâäàíü, âèçíà-

÷åíèõ Ïëàíîì çàõîä³â ç ïðîñóâàííÿ ³íâåñòèö³é-

íîãî òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî ³ì³äæó ì³ñòà Êè-

ºâà íà 2016-2017 ðîêè, çàòâåðäæåíèì ïóíêòîì

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.12.2016 ð. ¹ 1372

План заходів з просування інвестиційного та зовнішньоекономічного 
іміджу міста Києва на 2016(2017 роки

№ Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання заходів

Завдання 1. Вдосконалити роботу наявних комунікаційних каналів

1.1. Формування ключових повідомлень за
пріоритетними напрямами: 
Дерегуляція як умова спрощення ведення
бізнесу; 
Запобігання корупції як підвищення
прозорості та чесності ведення бізнесу та
роботи органів влади; 
Київ � місто можливостей та ефективних
інвестицій

Не пізніше 30
грудня 2016 року

Відповідальний виконавець: управління
інформаційного забезпечення та доступу
до публічної інформації апарату 
Співвиконавці: перший заступник,
заступники голови Київської міської
державної адміністрації відповідно до
розподілу обов'язків, 
Департамент економіки та інвестицій, КП
"Київське інвестиційне агентство"

1.2. На основі ключових повідомлень
розроблення повідомлень для кожної галузі
в частині залучення інвестиційних ресурсів

Не пізніше 10
лютого 2017 року

Відповідальний виконавець: управління
інформаційного забезпечення та доступу
до публічної інформації апарату 
Співвиконавці: управління аналітичного
забезпечення Київського міського голови
апарату, управління контрольно�
аналітичного забезпечення першого
заступника голови Київської міської
державної адміністрації апарату,
управління контрольно�аналітичного
забезпечення заступників голови
Київської міської державної
адміністрації апарату, Департамент
економіки та інвестицій, Департамент
суспільних комунікацій, КП "Київське
інвестиційне агентство"

1.3. Систематичне оновлення інформаційного
наповнення веб � сайту кіеvсіty.gоv.uа

Щотижнево Управління інформаційного забезпечення
та доступу до публічної інформації
апарату, Департамент суспільних
комунікацій

1.4. Систематичне оновлення інформаційного
наповнення веб � сайту investinkyiv.gоv.uа

Щотижнево Департамент економіки та інвестицій, КП
"Київське інвестиційне агентство"

1.5. Створення розділу "Відгуки та пропозиції" на
сайті investinkyiv.gоv.uа

Не пізніше 30
грудня 2016 року

Департамент економіки та інвестицій, КП
"Київське інвестиційне агентство"

1.6. Розміщення на веб � сайті investinkyiv.gоv.uа
Презентаційно � інформаційного блоку
інвестиційного та зовнішньоекономічного
потенціалу Києва

Не пізніше 10
лютого 2017 року

Департамент економіки та інвестицій, КП
"Київське інвестиційне агентство"

1.7. Створення посилання на сайт
іinvestinkyiv.gоv.uа в розділі "Інвесторам" на
сайті кіеvсіty.gоv.uа

Не пізніше 30
грудня 2016 року

Департамент суспільних комунікацій,
Департамент економіки та інвестицій

1.8. Просування веб � сайту investinkyiv.gоv.uа в
пошукових системах (СЕО� просування)

Грудень 2016
року � протягом
2017 року

Департамент економіки та інвестицій

1.9. Створення веб � сторінки Іnvest in Kyiv у
соціальних мережах (Fасеbоок, LіnKеdln)

Не пізніше 01
лютого 2017 року

КП "Київське інвестиційне агентство"

1.10. Забезпечення наповнення сторінок в
соціальних мережах різноманітним
контентом: новини, оголошення, коментарі
інвесторів, успішні кейси тощо 

Щотижнево Відповідальний виконавець: КП
"Київське інвестиційне агентство"
Співвиконавці: управління
інформаційного забезпечення та доступу
до публічної інформації апарату,
Департамент економіки та інвестицій

1.11. Забезпечення своєчасного реагування на
коментарі відвідувачів під публікаціями

Щотижнево КП "Київське інвестиційне агентство"

1.12. Використання ключових повідомлень під час
створення відеоконтенту для каналу
Київської міської державної адміністрації на
відеоресурсі УоuТubе

Щомісячно Управління інформаційного
забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату, Департамент
суспільних комунікацій, Департамент
економіки та інвестицій, КП "Київське
інвестиційне агентство"

Завдання 2. Налогодити інформування провідних профільних медіа�ресурсів в Україні та за кордоном

2.1. Створення бази профільних провідних
медіа�ресурсів в Україні та за кордоном

Протягом 2017
року

Управління інформаційного
забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату, Департамент
суспільних комунікацій, Департамент
економіки та інвестицій, КП "Київське
інвестиційне агентство"

2.2. Розсилка дайджестів, новин із врахуванням
ключових повідомлень профільним засобам
масової інформації

щомісячно Управління інформаційного
забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату

2.3. Підготовка медіа�планів для керівництва та
структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з урахуванням
ключових повідомлень у відповідних сферах

Не пізніше 28
лютого 2017 року

Відповідальний виконавець: управління
інформаційного забезпечення та доступу
до публічної інформації апарату
Співвиконавці: структурні підрозділи
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

2.4. Ініціація спільних медіа� проектів із засобами
масової інформації з інвестиційної тематики

Протягом 2017
року

Відповідальний виконавець: управління
інформаційного забезпечення та доступу
до публічної інформації апарату
Співвиконавці: перший заступник,
заступники голови Київської міської
державної адміністрації відповідно до
розподілу обов'язків, Департамент
суспільних комунікацій, Департамент
економіки та інвестицій, КП "Київське
інвестиційне агентство"

Завдання 3. Підготувати інформаційно�презентаційні матеріали з інвестиційної та зовнішньоекономічної
тематики
3.1. Розроблення та виготовлення інформаційних

брошур щодо інвестиційного та
зовнішньоекономічного потенціалів м. Києва

Лютий 2017 року Департамент економіки та інвестицій, КП
"Київське інвестиційне агентство"

3.2. Створення відеоролика про інвестиційну
привабливість міста Києва

Не пізніше 30
листопада 2016
року, листопад
2017 року

Департамент економіки та інвестицій, КП
"Київське інвестиційне агентство"

3.3. Опрацювання питання щодо організації
Інвестиційного шоу�руму

Не пізніше 01
січня 2017 року

Відповідальний виконавець: КП
"Київське інвестиційне агентство"
Співвиконавець: Департамент економіки
та інвестицій

Завдання 4. Забезпечити участь міста Києва в ключових міжнародних заходах щодо розвитку міст та інвестицій

4.1. Проведення щорічного Інвестиційного
форуму міста Києва

Листопад 2016
року, друге
півріччя 2017
року

Департамент економіки та інвестицій 

4.2. Проведення презентацій щодо
інвестиційного потенціалу на базі світових
економічних та інвестиційних майданчиків
(Міжнародна виставка нерухомості "МІРІМ
2017" (м. Канни, Франція), "Європейський
тиждень регіонів та міст � OPEN DAYS 2017"
(м. Брюссель, Королівство Бельгія), Тhе
World Forum for Foreign Direct Investment 
(м. Шанхай, Китай)

Протягом 2017
року

Департамент економіки та інвестицій,
управління інформаційного забезпечення
та доступу до публічної інформації
апарату, КП "Київське інвестиційне
агентство"

4.3. Організація зустрічей з ключовими
аудиторіями у сфері інвестування в форматі
брифінгів

Щоквартально
протягом 2017
року

Департамент економіки та інвестицій,
управління інформаційного забезпечення
та доступу до публічної інформації
апарату, КП "Київське інвестиційне
агентство"

Завдання 5. Підготувати пропозиції щодо фінансування заходів з просування інвестиційного та
зовнішньоекономічного іміджу міста Києва
5.1. Опрацювання питання щодо розробки

Програми з інвестиційної та
зовнішньоекономічної діяльності міста Києва
на 2017�2020 роки

Не пізніше 31
січня 2017 року

Департамент економіки та інвестицій, КП
"Київське інвестиційне агентство"

Про проведення конкурсу із залучення інвестора до будівництва
ТЕЦ у Деснянському районі

Розпорядження № 1373 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк(

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже(
нерно( транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1 189. та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі(
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно(транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен(
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 16 вересня 2016 року № 88/2016), з метою підвищення ефективності залучен(
ня інвесторів:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìó-

íàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà çà

îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèì ó ïåðåë³êó

îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é,

çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè-

¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» çàìîâíèêîì

ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò äëÿ

ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó çà îá’-

ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèì ó ïåðåë³êó

îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòè-

ö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) îôîðìèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ íà âóë. Ïóõ³âñüê³é, 1-à â Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

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

ö³éíå àãåíòñòâî» òà Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êî-

ìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Ðîçðîáèòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

í³ ïîêàçíèêè òà ïàðàìåòðè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðî-

åêòí³ ïðîïîçèö³¿ çà îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, çà-

çíà÷åíèì ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü

çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ

îáãîâîðåíü íà îñíîâ³ äîêóìåíò³â (ìàòåð³àë³â),

ðîçðîáëåíèõ â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 5.1 öüîãî

ïóíêòó.

6. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

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

ö³éíå àãåíòñòâî»:
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Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.12.2016 ð. ¹ 1373

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій 
Áóä³âíèöòâî ÒÅÖ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.

Керівник апарату В. Бондаренко

6.1. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà ïàðà-

ìåòðè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ çà

îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèì ó ïåðåë³êó

îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é,

çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, ç Äåïàðòàìåíòîì æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì çåìåëüíèõ ðåñóð-

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

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

ïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

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

òàìåíòîì ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåí-

íÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåñíÿíñüêîþ ðàéîííîþ

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà ïóá-

ë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «ÊÈ¯ÂÅÍÅ-

ÐÃÎ».

6.2. Íàäàòè ïîãîäæåí³ îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêî-

íîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà ïàðàìåòðè, ìîæëèâ³ ïå-

ðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿, ïðîïîçèö³¿ äî óìîâ êîí-

êóðñó çà îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèì ó

ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³í-

âåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ, òà ðåçóëüòàòè ãðîìàäñüêèõ îáãî-

âîðåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 5.2 ïóíêòó 5

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâêè óìîâ êîíêóðñó.

7. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿). Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

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

òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

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

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

òàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêî-

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

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

òàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, ïóáë³÷íîìó

àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çà çà-

ïèòàìè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ-

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

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

âåñòèö³éíå àãåíòñòâî» íàäàâàòè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó íåîáõ³äí³ âèñíîâêè, ïîãîäæåííÿ

òà ìàòåð³àëè äëÿ ï³äãîòîâêè òåõí³êî-åêîíîì³÷-

íèõ ïîêàçíèê³â òà ïàðàìåòð³â çà îá’ºêòîì ³íâåñ-

òóâàííÿ, çàçíà÷åíèì ó ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïî-

òðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíî-

ìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ ïî çàëó-

÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèò-

ëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåð-

øåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî- òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðîâåñòè êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñ-

òîðà.

9. 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 будівництво мережі архітектурно( декоративного 
підсвічування дерев по Дніпровській набережній 

від мосту ім. Є. О. Патона через річку Дніпро 
до Дарницького шосе

Розпорядження № 1375 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених

пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сприятливих умов перебування та
життєдіяльності у місті Києві:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî ìåðåæ³ àðõ³òåê-

òóðíî-äåêîðàòèâíîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ äåðåâ ïî

Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é â³ä ìîñòó ³ì. ª. Î.

Ïàòîíà ÷åðåç ð³÷êó Äí³ïðî äî Äàðíèöüêîãî

øîñå.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî åëåê-

òðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè-

¿âì³ñüêñâ³òëî» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âè-

êîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ àðõ³òåêòóð-

íî-äåêîðàòèâíîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ äåðåâ ïî Äí³ï-

ðîâñüê³é íàáåðåæí³é â³ä ìîñòó ³ì. ª. Î. Ã²àòîíà

÷åðåç ð³÷êó Äí³ïðî äî Äàðíèöüêîãî øîñå.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿â-

ì³ñüêñâ³òëî»:

3.1. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîð³äêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ àðõ³òåê-

òóðíî-äåêîðàòèâíîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ äåðåâ ïî

Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é â³ä ìîñòó ³ì. ª. Î. Ïà-

òîíà ÷åðåç ð³÷êó Äí³ïðî äî Äàðíèöüêîãî øîñå

ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíè-

êîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷è-

òè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç

áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ àðõ³òåêòóðíî-äåêîðàòèâ-

íîãî ï³äñâ³÷óâàííÿ äåðåâ ïî Äí³ïðîâñüê³é íà-

áåðåæí³é â³ä ìîñòó ³ì. ª. Î. Ïàòîíà ÷åðåç ð³÷êó

Äí³ïðî äî Äàðíèöüêîãî øîñå ó 2016 ðîö³ áóäå

çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â, ïå-

ðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-

íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íî-

ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà

íàñòóïí³ ðîêè.

6. 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 внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
від 15 січня 2013 року № 33 «Про реєстрацію 

Статуту релігійної громади Християн Віри Євангельської 
«ЛЮБОВ ХРИСТА» у Оболонському районі 

м. Києва»
Розпорядження № 1382 від 29 грудня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го(
лови ради, пастора релігійної громади Християн Віри Євангельської «ЛЮБОВ ХРИСТА» у Оболонському райо(
ні м. Києва від 30 вересня 2016 року та протокол Позачергових Загальних зборів віруючих громадян Релігій(
ної громади Християн Віри Євангельської «ЛЮБОВ ХРИСТА» у Оболонському районі м. Києва від 24 вересня
2016 року № 2:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó

¹ 33 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-

äè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ «ËÞÁÎÂ ÕÐÈÑ-

ÒÀ» ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³-

íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëü-

ñüêî¿ «ËÞÁÎÂ ÕÐÈÑÒÀ» ó Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàí-

ãåëüñüêî¿ «ËÞÁÎÂ ÕÐÈÑÒÀ» ó Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ «ËÞÁÎÂ

ÕÐÈÑÒÀ» ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çà-

ðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ñ³÷íÿ 2013

ðîêó ¹ 33, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва майна 
ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ 

«ВЛАСНА КВАРТИРА 1»
Розпорядження № 1383 від 29 грудня 2016 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь(
кої ради від 15 грудня 201 1 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 ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «ВЛАСНА КВАРТИРА 1» (листи від
19 грудня 2014 року № № 227, 228), протокол засідання правління обслуговуючого кооперативу «ВЛАСНА КВАР(
ТИРА 1» від 15 грудня 2014 року № 164 та протокол загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу «ВЛАС(
НА КВАРТИРА 1» від 26 лютого 2014 року № 5(1, з метою надійного утримання та якісного обслуговування ін(
женерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíî ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×Î-

ÃÎ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ «ÂËÀÑÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 1» çã³ä-

íî ç äîäàòêîì â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷å-

íèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðè-

òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëü-

íîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà â³ä 19 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿

äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàé-

íîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01

ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè-

¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ

àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè

çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíà, çà-

çíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî 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

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.12.2016 ð. ¹ 1383

Майно, 
що приймається безоплатно від ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ 

«ВЛАСНА КВАРТИРА 1» до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передається у володіння та користування публічному
акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»

№ Назва об'єкта та адреса
розташування

Кількість
камер

Середня
глибина,

м

Матеріал
камери

Рік рекон�
струкції

Рік
побудови

Балансова
вартість
об'єктів

передачі,
тис. грн

(без ПДВ)

1 Камера на каналізаційному
колекторі Д=1200 мм на вул.
Василя Касіяна до Голосіївського
проспекту (проспект 40�річчя
Жовтня) (після реконструкції)

1 3,5 залізобетон 2014 � 175,44

2 Камера та водопровідний вузол на
водоводі Д= 1000�800 мм в
районі будинку .№ 17 на вул.
Академіка Вільямса із заміною
затвору Д 800 мм (після
реконструкції)

� � � � 2014 35,78

Всього: 211,22

Керівник апарату В. Бондаренко



ÐÅÊËÀÌÀ
20 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹7 (4920)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî îãîëîøåíü ïðî êîíêóðñ,
íàäðóêîâàíèõ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» â³ä 23 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 140 (4910), â³ä 31
ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 143 (4913). çâåðòàº óâàãó ïðåòåíäåíò³â íà ïîñàäè, ùî â³ä-
ïîâ³äíî äî ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»,íåîáõ³äíî ïîäàâàòè
äåêëàðàö³þ çà 2016 ð³ê øëÿõîì çàïîâíåííÿ â³äïîâ³äíèõ ôîðì íà îô³ö³éíîìó
âåá-ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Ðîçäðóêîâàíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî óñï³øíå ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ íåîáõ³äíî äîëó÷èòè
(äîíåñòè) äî äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-72-29.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Íå÷èïîðóê Ñåðã³ÿ Âàñèëüîâè÷à íà ðîçãëÿä
öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Âàñèëèøèíà ².Ì. äî Íå÷èïîðóê Ñ.Â. ïðî ñòÿãíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â çà äîãîâîðîì
ïîçèêè.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 03 ëþòîãî 2017 ð. î 12.00 â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó
ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5 - Â, êàá. 17).

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç éîãî ó÷àñò³.
Ñóääÿ Î. Ï. Øåâ÷óê

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ - ÄÆÊÏ HAH Óêðà¿íè ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå
ìàéíî, ÿêå îáë³êîâóºòüñÿ íà éîãî áàëàíñ³.Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íå-
æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, âóë.
Äîáðîõîòîâà, 24. Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì : 95,0. Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³ óìîâè: Êîìïåíñà-
ö³ÿ âèòðàò ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì îãî-
ëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïî-
òåíö³éíèé îðåíäàð ñïëà÷óº îðåíäíó ïëàòó çà äâà ì³ñÿö³ îðåíäè (çà ïåðøèé ³ îñòàíí³é). Ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäî-
ðîâ'ÿ (ñòîìàòîëîã³ÿ). Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè
â³ä 31.10.2016 ð.: 300200 ãðí. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ.ì. (áåç ÏÄÂ): 52,67 ãðí; Ìàê-
ñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: äî 31.12.2019 ð. çàïðîïîíîâàíèé îðåíäàðåì. Íàçâà òà ïîâíà õà-
ðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó.Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåí-
äè: ì. Êè¿â, âóë. Äîáðîõîòîâà,24. Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì.: 64,0. Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³
óìîâè: Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè,
îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïîòåíö³éíèé îðåíäàð ñïëà÷óº îðåíäíó ïëàòó çà äâà ì³ñÿö³ îðåíäè (çà ïåð-
øèé ³ îñòàíí³é). Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: îô³ñ. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåí-
äè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 31.10,2016 ð.: 276480 ãðí. Ðîçì³ð îðåí-
äíî¿ ïëàòè ãðí../1 êâ.ì. (áåç ÏÄÂ): 64,80 ãðí; Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: äî 31.12.2019 ð.
çàïðîïîíîâàíèé îðåíäàðåì. Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè; íåæèòëîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ íà 2-ìó ïîâåðõó 12-òè ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà
îðåíäè: ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-53. Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì.: 311,5. Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîí-
òó òà ³íø³ óìîâè: ó çâ'ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ áóäü-ÿêèõ êîìóí³êàö³é â ïðèì³ùåíí³ íåîáõ³äíî: çà ðà-
õóíîê âëàñíèõ êîøò³â îðåíäàðÿ çàáåçïå÷èòè ïðèì³ùåííÿ êîìóí³êàö³ÿì ç âèãîòîâëåííÿì òåõ-
í³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ (âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ) áåç ïî-
äàëüøî¿ êîìïåíñàö³¿ êîøò³â îðåíäîäàâöåì: ïîãîäæåííÿ ðîá³ò ³ç çàáåçïå÷åííÿ ïðèì³ùåíü
êîìóí³êàö³ÿìè ³ç áàëàíñîóòðèìóâà÷åì áóä³âë³ - ÎÑÁÁ «ÎÏÅÐÎÍ». Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ïîâ'ÿçà-
íèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî íà-
ì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïîòåíö³éíèé îðåí-
äàð ñïëà÷óº îðåíäíó ïëàòó çà äâà ì³ñÿö³ îðåíäè (çà ïåðøèé ³ îñòàíí³é). Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: 271,5 êâ.ì.- ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; 40 êâ.ì.- ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåí-
äè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.10.2016 ð.: 5679580 ãðí. Ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí.,/1 êâ.ì. (áåç ÏÄÂ): 271,5 êâ.ì. - 121,55 ãðí; 40 êâ.ì. - 273,50 ãðí. Ìàêñè-
ìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: äî 31.12.2019 ð. çàïðîïîíîâàíèé îðåíäàðåì. Íàçâà òà ïîâíà õàðàê-
òåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè-
¿â, âóë. Ïåðâîìàéñüêîãî,3. Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì.: 84,7. Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³ óìîâè:
Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êó-
âàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿. Ïîòåíö³éíèé îðåíäàð ñïëà÷óº îðåíäíó ïëàòó çà äâà ì³ñÿö³ îðåíäè (çà ïåðøèé ³
îñòàíí³é). Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ ó ñôåð³ ïðàâà (ïðèâàòíèé íîòàð³óñ). Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30. 11.2016 ð,: 338969 ãðí. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí../1 êâ.ì.
(áåç ÏÄÂ): 66,70 ãðí; Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: äî 31.12.2019 ð. çàïðîïîíîâàíèé îðåí-
äàðåì. Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó. Ì³ñ-
öåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 42. Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì.: 73,35.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³ óìîâè: Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæ-
íî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïîòåíö³éíèé îðåíäàð ñïëà÷óº îðåíäíó ïëàòó çà
äâà ì³ñÿö³ îðåíäè (çà ïåðøèé ³ îñòàíí³é). Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì:
îô³ñ. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 31.10.2016 ð.:
597949 ãðí. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí./1 êâ.ì. (áåç ÏÄÂ): 122,28 ãðí; Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê
îðåíäè: äî 31.12.2019 ð. çàïðîïîíîâàíèé îðåíäàðåì. Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºê-
òà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â,
âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 42. Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì.: 158,87. Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³ óìîâè:
Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êó-
âàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿. Ïîòåíö³éíèé îðåíäàð ñïëà÷óº îðåíäíó ïëàòó çà äâà ì³ñÿö³ îðåíäè (çà ïåðøèé ³
îñòàíí³é). Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: ðîçì³ùåííÿ âèäàâíèöòâ äðóêîâà-
íèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà âèäàâíè÷î¿ ïðîäóêö³¿, ùî âèäàþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 31.10.2016 ð.:
918904 ãðí. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí./1 êâ.ì. (áåç ÏÄÂ): 19,28 ãðí; Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê
îðåíäè: äî 31.12.2019 ð. çàïðîïîíîâàíèé îðåíäàðåì. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ ïðî-
òÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Åæåíà Ïî-
òüº, 9. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: 044-456-46-30.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäà-
âåöü - Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñü-

êî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
-íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 714 çà àäðåñîþ: âóë.Êàðïèíñüêîãî,4, çàãàëüíîþ ïëîùåþ

14,40 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè - ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ïðî-
âåäåííÿ ðîçâèâàþ÷èõ çàíÿòü ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó), ïîãîäèííî,ñòðîê îðåíäè -2 ðîêè 364 äí³.Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàé-
íà ñòàíîì íà 30.09.2016 ñòàíîâèòü - 306800,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 6,92 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó- 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåí-
äó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32,207-09-34,207-09-30.

TOB «ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ Ô²ÐÌÀ «ÌÆÊÁÓÄ» ïðîäàº 40/100 ÷àñòèí êâàðòèðè
¹ 2 (äâà) çà àäðåñîþ: 03151, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, áóäèíîê 
¹ 6, çà ö³íîþ 350 000, 00 ãðí. (òðèñòà ï'ÿòäåñÿò òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.).

Çàö³êàâëåíèì îñîáàì çâåðòàòèñü äî TOB «ÂÁÔ «ÌÆÊÁÓÄ» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë.Àíòîíîâè÷à, 103, êâ. 30, àáî çà òåëåôîíàìè: (044) 528-34-15; 050-412-66-51;
063-568-08-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Îðåíäîäàâåöü - Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ÑÇØ ¹ 67 çà àäðåñîþ: âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 9 À, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 116,8 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè - ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó
(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ³ç êàðàòå), ïîãîäèííî, ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 30.09.2016
ñòàíîâèòü- 2404600 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 11,48 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà
âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32,207-09-34,207-09-30.

Ïîâ³äîìëåííÿ
Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ïðèéíÿòî

ð³øåííÿ â³ä 24.11.2016 ¹ 50 ó ñïðàâ³ ¹ 910/50-ð-02-06-15 ïðî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ÒÎÂ ÍÂÊÔ «Òåññåé» (³äåíòèô³êàö³éíèé
êîä 16300827), ïåðåäáà÷åíå ïóíêòîì 13 ñòàòò³ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿» òà íàêëàäåíî íà ÒÎÂ
ÍÂÊÔ «Òåññåé» øòðàô ó ðîçì³ð³ 34 000 ãðí. Ç ïîâíèì òåêñòîì ð³øåííÿ âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñü íà âåá-ñàéò³ Àíòèìîíîïîëüíîãî
êîì³òåòó Óêðà¿íè (http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=85741&schema=kyivr).

- íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 16,4 êâ. ì â
áóäèíêó ¹ 13/2 íà âóë.Øîâêîâè÷í³é äëÿ ðîçì³ùåííÿ:   ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, îô³ñó;

- íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 30,9 êâ. ì â
áóäèíêó ¹ 4/6 íà áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, äëÿ íàäàííÿ ïîáóòîâèõ
ïîñëóã.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ îá 11.30 10 ëþòîãî 2017 ðîêó â ïðèì³ùåíí³
Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,ÿêà ðîçòàøîâàíà
çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Îìåëÿíîâè÷à -Ïàâëåíêà (êîëèøíÿ âóë Ñóâîðîâà),
15, çàë çàñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹415/1280.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë.
Îìåëÿíîâè÷à - Ïàâëåíêà, 15 ê³ì. 210 (ïí. - ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 
9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 
06 ëþòîãî 2017 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ïî îá'ºêòó:

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 16,4 êâ. ì â
áóäèíêó ¹ 13/2 íà âóë.Øîâêîâè÷í³é äëÿ ðîçì³ùåííÿ:   ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, îô³ñó - 7108,75 ãðí áåç ÏÄÂ;

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 30,9 êâ. ì â
áóäèíêó ¹ 4/6 íà áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, äëÿ íàäàííÿ ïîáóòîâèõ
ïîñëóã - 2765,83 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïî îá'ºêòó:

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 16,4 êâ. ì â
áóäèíêó ¹ 13/2 íà âóë.Øîâêîâè÷í³é äëÿ ðîçì³ùåííÿ:   ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, îô³ñó - 14217,50 ãðí áåç ÏÄÂ;

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 30,9 êâ. ì â
áóäèíêó ¹ 4/6 íà áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, äëÿ íàäàííÿ ïîáóòîâèõ
ïîñëóã - 5531,66 ãðí áåç ÏÄÂ.

Îäåðæóâà÷:

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ð/ð 26001192399100
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÓêðÑèááàíê»,ÌÔÎ: 351005 ªÄÐÏÎÓ:
35692211.

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ,
àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿; 

- êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:

-ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó,âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè,äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó

âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè,
ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ ïëàòîþ;

-êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿
òåðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåíäîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó,
âèâ³ç ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ: ³íæåíåðíîãî
îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó,
óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì - áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

-åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà -áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî
äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì -
áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

- ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó
îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé çàñòðàõóâàòè îá'ºêò îðåíäè íà êîðèñòü
ï³äïðèºìñòâà - áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð
ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê îá'ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé);

- îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì
êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿
çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü;

-êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº
óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî
êîíêóðñ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà îðåíäè;

- çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ'ÿçàííÿ ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè
ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà
ïëàòà çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè
ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);

- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî - åêîëîã³÷íèõ òà
ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàíÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó
îá'ºêòà îðåíäè; 

âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³
îðåíäè;

- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïåðåìîæöÿ
êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;

- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ
îñîáàì,ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì -áàëàíñîóòðèìóâà÷åì
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

- àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì
ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè,
ó ðàç³ íå ï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè (01024, ì. Êè¿â,âóë. Áîãîìîëüöÿ,4)
1) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 228 íà 2-îìó ïîâåðñ³ òà ê³ìíàòè ¹¹1-9 íà 3-îìó ïîâåðñ³ àäì³íêîðïóñó (ë³òåðà «À»);
Ïëîùà îðåíäè: 235,9 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.10.2016ð - 2 118 414,00 ãðí; 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.
2) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 410-à íà 4-îìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà «Ð»,»Ð1»);
Ïëîùà îðåíäè: 17,1 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå á³ëüøå ÿê 50 êâ.ì.; Âàðò³ñòü ìàéíà

çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.10.2016ð - 152 778,00ãðí; 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.
Òàêîæ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â îá’ÿâ³ ³íñòèòóòó ô³ç³îëîã³¿ ³ì. Î.Áîãîìîëüöÿ â³ä 31 ãðóäíÿ 2016 ðîêó áóëè äîïóùåí³ ïîìèëêè, à ñàìå: îá'ºêò ¹ 2 - ïëîùà 229,4 êâ.ì; îá'ºêò ¹ 3 - ïëîùà

48,1 êâ.ì. Âñå ³íøå çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííèì.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ,4, ê³ìí. ¹ 125.Äåòàëüíà

³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 256-2558; 256-2554. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü-Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ:

-âóë. Îñâ³òè, 18, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 61,10 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 4 746,00
ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 8 898,75 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 30.11.2016 ñòàíîâèòü
711 900,00 ãðí.

-âóë. Á³ëãîðîäñüêà, 12, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 75,60 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêàìè ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òî-
âàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 10 496,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) òà ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 23 616,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.10.2016 ñòàíîâèòü 1 574 400,00 ãðí.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó- 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

Ïðî êîíêóðñ Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà 
Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè:

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 52096
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Ì²ÑÒÎ

ÄÅÍÜ ÑÎÁÎÐÍÎÑÒ² â³äçíà÷àº Óêðà¿íà 22
ñ³÷íÿ, ó äåíü ïðîãîëîøåííÿ Àêòà âîçç’ºä-
íàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè òà
Çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè
1919 ðîêó íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ â Êèºâ³. Ó
öåé äåíü ó ñòîëèö³ çàïëàíîâàíî ïðîâåäåí-
íÿ îô³ö³éíèõ óðî÷èñòîñòåé çà ó÷àñòþ êå-
ð³âíèöòâà äåðæàâè, íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèê³â öåíòðàëüíèõ ³ ì³ñ-
öåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óêðà¿íñüêî¿ ä³à-
ñïîðè, ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü ³ ðåë³ã³éíèõ
îðãàí³çàö³é, ä³ÿ÷³â íàóêè òà êóëüòóðè, ó÷àñ-
íèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ó Äî-
íåöüê³é ³ Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ.

ßê ïîâ³äîìëÿº Äåïàðòàìåíò ñóñï³ëüíèõ
êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ, ó íåä³ëþ â³äáóäåòüñÿ
òðàäèö³éíå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿò-

íèê³â Òàðàñó Øåâ÷åíêó òà Ìèõàéëó Ãðóøåâ-
ñüêîìó. Òàêîæ â³äêðèþòü ìåìîð³àëüíó äîø-
êó íà ÷åñòü êîìàíäèðà êîðïóñó Ñ³÷îâèõ
Ñòð³ëüö³â, ïîëêîâíèêà Àðì³¿ ÓÍÐ, çàñíîâíè-
êà Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ Íàö³îíàë³ñò³â
ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ (íà âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëü-
ö³â).

Â³äáóäåòüñÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â ³ äî ïàì’ÿò-
íèê³â, ïàì’ÿòíèõ çíàê³â ³ ì³ñöü ïîõîâàíü
âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè ³ Çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè, áîðö³â çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè ó
ÕÕ ñòîë³òò³, çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â Ðåâîëþö³¿
Ã³äíîñò³ òà ÀÒÎ ó Äîíåöüê³é ³ Ëóãàíñüê³é
îáëàñòÿõ.

Îêð³ì òîãî, â Äåíü Ñîáîðíîñò³ î 10.00 íà
ìîñòó Ïàòîíà â³äáóäåòüñÿ ôëåøìîá «Æè-
âèé ëàíöþã Ñîáîðíîñò³», îá’ºäíàâøè â òà-

êèé ñïîñ³á ë³âèé òà ïðàâèé áåðåãè Äí³ï-
ðà — ³ Óêðà¿íó â ö³ëîìó.

«Äåíü Ñîáîðíîñò³ — äåíü íàãàäóâàííÿ
ïðî ãîëîâíó ñêëàäîâó íàøî¿ íåçíèùåííî-
ñò³—íàøó ºäí³ñòü.Ëèøå êîëè ìè îá’ºäíàí³—
ìè ìîæåìî ïðîòèñòîÿòè áóäü-ÿêîìó âîðî-
ãîâ³: âíóòð³øíüîìó ÷è çîâí³øíüîìó»,—éäåòü-
ñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ îðãàí³çàòîð³â àêö³¿.

Îêð³ì öüîãî, â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, á³á-
ë³îòåêàõ ì³ñòà óïðîäîâæ ñ³÷íÿ-ëþòîãî â³ä-
áóäóòüñÿ ÷èòàöüê³ êîíôåðåíö³¿, êíèæêîâ³ òà
ôîòîâèñòàâêè, äèòÿ÷îãî ìàëþíêó òà ïëàêà-
òó, óðîêè äåðæàâíîñò³, âèõîâí³ ãîäèíè, êðóã-
ë³ ñòîëè, íàóêîâ³ ÷èòàííÿ, â³êòîðèíè òà êîí-
êóðñè ïðèñâÿ÷åí³ Äíþ Ñîáîðíîñò³.

Óðî÷èñò³ çàõîäè îðãàí³çóþòü â óñ³õ ñòî-
ëè÷íèõ ðàéîíàõ. Çîêðåìà â Äí³ïðîâñüêîìó
ñåðåä êîëåêòèâ³â Öåíòðó êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ

óïðîäîâæ òèæíÿ òðèâàëà àêö³ÿ «ªäèíà êðà-
¿íà Óêðà¿íà — î÷èìà ä³òåé». À â íåä³ëþ ïðî-
éäå Ìîëåáåíü çà Óêðà¿íó ó öåðêâ³ Ñâÿòîãî Àð-
õàíãåëà Ìèõà¿ëà (ïðîñï. Ìèðó, 16), öåðêâ³
Ïðåïîäîáíèõ Àíòîí³ÿ òà Ôåîäîñ³ÿ Ïå÷åð-
ñüêèõ (âóë. Þíîñò³, 1). Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ â Íàö³îíàëüíîìó çàïîâ³äíèêó «Ñî-
ô³ÿ Êè¿âñüêà» (ãàëåðåÿ «Õë³áíÿ») ñüîãîäí³ î
12.00 ìîæíà áóäå ïåðåãëÿíóòè âèñòàâêó
«Äåðæàâà òâîðèëàñü â³êàìè. Äåðæàâà áóäóº-
òüñÿ íèí³». Â åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåí³ ïî-
íàä 500 ïðåäìåò³â ñòàðîâèíè, ùî ÿêíàéêðà-
ùå â³äî-áðàæàþòü ïðîöåñ äåðæàâîòâîðåí-
íÿ â Óêðà¿í³. Ó ïðîãðàì³ çàõîäó — íàãîðîä-
æåííÿ ñ³ìåé çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ ìåäà-
ëÿìè «Çà æåðòîâí³ñòü òà ëþáîâ äî Óêðà¿íè».

Íàãàäàºìî, ùî Äåíü Ñîáîðíîñò³ Óêðà-
¿íè îô³ö³éíî â³äçíà÷àºòüñÿ ç 1999 ðîêó �

ÇÀ ÊËÎÏÎÒÀÍÍßÌ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè â
ðàìêàõ ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì ðîçêðàäàííÿ
êîøò³â ÏÀÒ «Áàíê Ìèõàéë³âñüêèé» òà äîâåäåí-
íÿ éîãî äî íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ ñóäîì íàêëà-
äåíî àðåøò íà òîðãîâåëüíî-îô³ñíèé êîìïëåêñ
(ÒÎÊ), ùî ðîçòàøîâàíèé íà Ñïîðòèâí³é ïëîù³.

«Íàêëàñòè çàáîðîíó â³ä÷óæåííÿ íåðóõîìî-
ãî ìàéíà ÒÎÊ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 151805 êâ ì,
ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ïë. Ñïîðòèâíà,
1-à»,— çàçíà÷åíî â óõâàë³.

Íàðàç³ â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ âíåñåíî äî Äåðæðå-
ºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî.

Íàãàäàºìî, ïðîêóðàòóðîþ Êèºâà çà ôàêòîì
ðîçêðàäàííÿ êîøò³â ÏÀÒ «Áàíê Ìèõàéë³âñüêèé»
òà äîâåäåííÿ éîãî äî íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ ïî-
â³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó äâîì êîëèøí³ì êåð³â-
íèêàì âêàçàíî¿ ô³íóñòàíîâè ó ñêîºíí³ çëî÷è-
í³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 (ïðèâëàñíåííÿ,
ðîçòðàòà ìàéíà àáî çàâîëîä³ííÿ íèì øëÿõîì
çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì) òà ñò.
218-1 (äîâåäåííÿ áàíêó äî íåïëàòîñïðîìîæ-
íîñò³) ÊÊ Óêðà¿íè �

Ïðîêóðàòóðà ïîâòîðíî àðåøòóâàëà á³çíåñ-öåíòð «Ãóëë³âåð»

Äåñíÿíö³ âèíåñëè íà ãîëîñóâàííÿ 33 ïðîåêòè Áþäæåòó ó÷àñò³ Öüîãîð³÷ çà íåïðèáðàíèé ñí³ã
ñêëàäåíî 552 àäì³íïðîòîêîëè

Ó Êèºâ³ â³äçíà÷àòü 98-ó ð³÷íèöþ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè

ÑÂÎ¯ ïðîïîçèö³¿ íà ðîçñóä ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíè-
ê³â êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà ãðîìàäñüêîñò³
âèíåñëè àêòèâí³ ìåøêàíö³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó, ÿê³
íå óÿâëÿþòü ñâîãî æèòòÿ ïîçà ñâî¿ì ð³äíèì ðàéîíîì
òà æàäàþòü çðîáèòè éîãî êðàùèì. Ñâî¿ìè ³äåÿìè
ó÷àñíèê³â ïðåçåíòàö³¿ â ìåð³¿ çàö³êàâèëè àâòîðè
ïðîåêò³â «Ìàéñòåðíÿ òâîð÷îñò³», «Â³äêðèòèé êóáîê
Êèºâà ç êàðàòå «SEN-BIN KARATE OPEN — ÎÌÐ²ßÍ²
ÊÐÈËÀ ÏÅÐÅÌÎÃÈ!», «Öåíòð ñïîðòèâíîãî òóðèçìó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó», «Çàë³çíèé ðàéîí», «Ïàì’ÿò-

íèê âåòåðàíàì â³éíè â Àôãàí³ñòàí³ òà ó÷àñíèêàì
ÀÒÎ».

Çàãàëîì íà ãîëîñóâàííÿ âèíåñåíî 33 ïðîåêòè ãðî-
ìàäñüêîãî áþäæåòó, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó. Ìåøêàíö³ ñïðÿìóâàëè ñâ³é òâîð÷èé òà ãîñ-
ïîäàðñüêèé òàëàíò íà ïîäà÷ó ïðîïîçèö³é ç³ ñïîð-
òèâíîãî, îñâ³òíüîãî, êóëüòóðíîãî òà òóðèñòè÷íîãî
ñïðÿìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè. Êîæåí ïðîåêò äåòàë³çîâàíèé, ìàº
âëàñí³ ôîòî, ñõåìè, êðåñëåííÿ ³ êîøòîðèñ �

Ô
îò

î
 Ï

àâ
ëà

 Ï
À

Ù
Å

Í
Ê

À

Ô
îò

î
 Ï

àâ
ëà

 Ï
À

Ù
Å

Í
Ê

À

ÇÀ ÏÎÇÀÌÈÍÓËÓ äîáó ÷åðåç
íåïðèáðàíèé ñí³ã ³ êðèãó ì³ñüê³
òà ðàéîíí³ ³íñïåêòîðè áëàãîóñò-
ðîþ ñêëàëè íà ïîðóøíèê³â 33 àä-
ì³íïðîòîêîëè òà âèíåñëè 277
ïðèïèñ³â. Çàãàëîì ³ç ïî÷àòêó ðî-
êó áóëî ñêëàäåíî 552 àäì³íïðî-
òîêîëè ³ 5597 ïðèïèñ³â. Çàãàëü-
íà ñóìà øòðàô³â íà îñíîâ³ ïðî-
òîêîë³â ìîæå ñÿãàòè 938 òèñ. ãðí.

«Êîæåí âëàñíèê, îðåíäàð òå-
ðèòîð³¿ ÷è îáñëóãîâóþ÷à îðãàí³-
çàö³ÿ çîáîâ’ÿçàí³ äáàòè ïðî ïîðÿ-
äîê — òîãî âèìàãàþòü ºäèí³ äëÿ
âñ³õ Ïðàâèëà áëàãîóñòðîþ Êèºâà.
Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê ÆÅÊ³â,òàê ³ ïðè-
âàòíèõ óñòàíîâ—ìàãàçèí³â,ðèí-
ê³â, îô³ñíèõ öåíòð³â. Ìè âæå ìàº-
ìî äåñÿòêè çâåðíåíüäî ìåäè÷íèõ

çàêëàä³â ÷åðåç òðàâìóâàííÿ íà âó-
ëèöÿõ ³,â òîìó ÷èñë³,÷åðåç íåÿê³ñ-
íî ïðèáðàí³ âóëèö³ é äâîðè. Òà-
êèõ ïîðóøíèê³â ìè øòðàôóâàòè-
ìåìî, ³ øòðàô çàðàç ìîæå ñÿãàòè
1700 ãðí»,— çàÿâèâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Çã³äíî ç Ïðàâèëàìè áëàãîóñò-
ðîþ, áàëàíñîóòðèìóâà÷³ òåðèòî-
ð³é ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè ñâîº-
÷àñíå ïðèáèðàííÿ ñí³ãó òà ëüî-
äó ç áàëàíñîâî¿ ³ ïðèëåãëî¿ òåðè-
òîð³¿, íåãàéíî ïðîâîäèòè î÷è-
ùåííÿ äàõ³â ³ êîçèðê³â â³ä ñí³ãó
òà áóðóëüîê ³ç äîòðèìàííÿì çà-
ñòåðåæíèõ çàõîä³â ùîäî áåçïå-
êè ðóõó ï³øîõîä³â, îãîðîäæóâà-
òè íåáåçïå÷í³ ì³ñöÿ íà òðîòó-
àðàõ, ïåðåõîäàõ �

СОБОРНА. ВІЛЬНА. 
НЕПОДІЛЬНА! 
          МОЯ УКРАЇНА
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