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íîâèíè

«ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ âëàäà â³äêðèòà äëÿ ñï³âïðàö³ ç ï³ä-
ïðèºìöÿìè.Ð³øåííÿ ùîäî ââåäåííÿ Êîìïëåêñ-
íî¿ ñõåìè ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä,ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñ³â íà çàéíÿòòÿ íèìè ïåâíî¿ òå-
ðèòîð³¿ çìîæóòü ïîäîëàòè õàîñ,
ùî ïàíóâàâ ðàí³øå ó ö³é ñôåð³», —
çàóâàæèâ ïåðøèé çàñòóïíèê äè-
ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ
çà áëàãîóñòðîºì Òàðàñ Ïàí÷³é.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî æîäåí äåìîíòàæ íå â³ä-
áóâàºòüñÿ áåç ïîïåðåäæåííÿ (ì³í³ìóì çà òðè
äí³) âëàñíèêà òà áåç ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî¿ êî-
ì³ñ³¿, çàêîíí³ñòü êîæíîãî äåìîíòàæó íà ì³ñ-
ö³ êîíòðîëþþòü ïðåäñòàâíèêè ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â.

«Ñåðåä ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìö³â º ÷åñí³, ÿê³
ñïëà÷óþòü ïîäàòêè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó, àëå,
íà æàëü, òðàïëÿþòüñÿ é âèïàäêè êðàä³æêè
åëåêòðîåíåðã³¿ ³ âîäè. Íåçàêîííî âñòàíîâëå-

í³ òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè óíåìîæëèâëþþòü ïðè-
áèðàííÿ òðîòóàð³â, ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê, çó-
ïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Âñòàíîâëåí-
íÿ ÌÀÔ³â íà ³íæåíåðíèõ ìåðåæàõ, íåñïëàòà
ïîäàòê³â (ïàéîâî¿ ó÷àñò³), ïîðóøåííÿ çàêî-
íîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, òîðã³âëÿ àêöèçíèìè
òîâàðàìè áåç â³äïîâ³äíèõ äîçâîë³â òîùî ïî-
ðîäæóº íå÷åñíó êîíêóðåíö³þ òà ò³íüîâó åêî-
íîì³êó. Òàêîæ íåçàêîíí³ òèì÷àñîâ³ ñïîðó-
äè — öå ì³ñöÿ ïðîäàæó íåÿê³ñíî¿, ó òîìó ÷èñ-
ë³ é ãîð³ë÷àíî¿, ïðîäóêö³¿, ùî íå ò³ëüêè øêî-
äèòü çäîðîâ’þ ëþäåé, à é ïðèçâîäèòü äî ïî-
ñëàáëåííÿ åêîíîì³êè Êèºâà â ö³ëîìó. Ñàìå
òàê³ âèïàäêè â ñâî¿é á³ëüøîñò³ º ïðè÷èíàìè
äåìîíòàæ³â. Àëå íà öüîìó ìè íå ñòàâèìî
êðàïêó, àäæå ñòîëè÷íà âëàäà â³äêðèòà äëÿ
ä³àëîãó ç ï³äïðèºìöÿìè, ùîá çíàéòè êîì-
ïðîì³ñ», — ï³äêðåñëèâ Òàðàñ Ïàí÷³é.

Äî ñëîâà, ÿê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â
Äåïàðòàìåíò³ ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáå-
ðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,ò³ëüêè óïðî-
äîâæ ñ³÷íÿ íèí³øíüîãî ðîêó äåìîíòàæíèìè
áðèãàäàìè ÊÏ «Áëàãîóñòð³é» ñòîëèöþ áóëî
çâ³ëüíåíî â³ä 52 íåñàíêö³îíîâàíèõ êîìåð-
ö³éíèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä �

Ñòîëèöþ î÷èùàþòü
â³ä íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â
� Óïðîäîâæ ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó ôàõ³âöÿìè ÊÏ «Áëàãîóñòð³é» áóëî äåìîíòîâàíî 

52 íåñàíêö³îíîâàí³ êîìåðö³éí³ òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè

Ó Êèºâ³ îáãîâîðèëè ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, ùî âèíèêëè â ðåçóëüòàò³
çíåñåííÿ íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä (ÒÑ), íàñë³ä-
êè òàêîãî äåìîíòàæó äëÿ ï³äïðèºìö³â ³ ì³ñòà. Ïðî öå éøëîñÿ ï³ä
÷àñ çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïðè ÊÌÄÀ ç ïèòàíü âðåãóëþâàííÿ
ñï³ðíèõ â³äíîñèí ì³æ ÊÌÄÀ òà âëàñíèêàìè ÒÑ (ìàëèì á³çíåñîì)
ïðè Ãðîìàäñüê³é ðàä³. Ó÷àñòü ó ðîáîò³ âçÿëè ïðåäñòàâíèêè Äåïàð-
òàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà ÊÌÄÀ òà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Íåçàêîíí³ òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè — öå ì³ñöÿ ïðîäàæó íåÿê³ñíî¿, ó òîìó ÷èñë³ é ãîð³ë÷àíî¿, ïðîäóêö³¿, ùî íå ëèøå øêîäèòü çäîðîâ’þ ëþäåé, à é ïðèçâîäèòü
äî ïîñëàáëåííÿ åêîíîì³êè Êèºâà â ö³ëîìó

Âóã³ëëÿ â ì³ñò³ 
âèñòà÷èòü äî ê³íöÿ 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî

ãîëîâè òåïëîåëåêòðîöåíòðàë³ (ÒÅÖ)

ïåðåâåäåí³ íà åêîíîìíèé ðåæèì. Çà-

âäÿêè öüîìó ñòîëèö³ âèñòà÷èòü âóã³ë-

ëÿ äî ê³íöÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.

Ïðî öå â ïîíåä³ëîê ï³ä ÷àñ ïðåñ-áðè-

ô³íãó çàÿâèâ êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ

Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

«²ç íàÿâíèõ ó Êèºâ³ òðüîõ ÒÅÖ,ò³ëü-

êè îäíà ïðàöþº íà âóã³ëë³, ³íø³ äâ³ —

íà ãàçó, â³äïîâ³äíî â³ä âóã³ëëÿ íå çà-

ëåæàòü.Òâåðäîãî ïàëèâà ïîòðåáóº Äàð-

íèöüêà ÒÅÖ, ÿêà îáñëóãîâóº 20% ì³ñ-

òà, ïåðåâàæíî Äàðíèöüêèé ³ Äí³ïðîâ-

ñüêèé ðàéîíè ñòîëèö³»,—çàçíà÷èâ Âî-

ëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Ñüîãîäí³ çàïàñ âóã³ëëÿ íà ÄàðÒÅÖ

ñòàíîâèòü 25 òèñÿ÷ òîíí.Òàêîãî çàïà-

ñó áåç ïåðåõîäó íà åêîíîìíèé ðåæèì

ì³ñòó âèñòà÷èëî á íà ì³ñÿöü. ²ç óðàõó-

âàííÿì ââåäåííÿ åêîíîìíîãî ðåæè-

ìó, çàïàñ³â âóã³ëëÿ âèñòà÷èòü íà 50

äí³â. Öüîìó ñïðèÿº ³ ïîêðàùåííÿ ïî-

ãîäíèõ óìîâ ó ñòîëèö³.

«Íàðàç³ ñèòóàö³ÿ ñòàá³ëüíà ³ ïðî

æîäí³ â³äêëþ÷åííÿ òà ïåðåáî¿ ìîâà

íå éäå.Áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ,ùî äî ê³í-

öÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó í³ÿêèõ çì³í

íå â³äáóäåòüñÿ. Çàãðîçè äëÿ ì³ñòà Êè-

ºâà íåìàº», — ï³äêðåñëèâ êåð³âíèê

àïàðàòó ÊÌÄÀ.

Êîðèñòóâàòèñÿ Êàðòêîþ
êèÿíèíà ìîæíà áóäå 
çà äîïîìîãîþ ñìàðôîíà

Ó ÊÌÄÀ ðîçðîáëÿþòü ³äåþ ñòâîðåííÿ

â³ðòóàëüíî¿ Êàðòêè êèÿíèíà, ñêîðèñòà-

òèñÿ íàÿâíèìè ìîæëèâîñòÿìè ÿêî¿

ìîæíà áóäå çà äîïîìîãîþ ñìàðòôîíó.

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê

ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

«Ìè ïðàöþºìî íàä òèì, ùîá çðî-

áèòè Êàðòêó êèÿíèíà ìàêñèìàëüíî âè-

êîðèñòîâóâàíîþ, ùîá öå áóâ ñïðàâä³

ïîòð³áíèé êèÿíàì ïðîåêò. Ïðàöþþ÷è

íàä éîãî íàïîâíåííÿì, ìè âñå ÷àñò³-

øå ñòàâèìî çàïèòàííÿ — íàâ³ùî íàì

ïëàñòèêîâà êàðòà, ÿêùî ó êîæíîãî º

ñìàðòôîí? Íà äàíèé ìîìåíò ìè ç îä-

íèì ³ç íàéá³ëüøèõ äåðæàâíèõ áàíê³â

îáãîâîðþºìî ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ

â³ðòóàëüíî¿ Êàðòêè êèÿíèíà, îñê³ëüêè

áàíê º äîñòàòíüî ïðîãðåñèâíèì ó ñôå-

ð³ åëåêòðîííèõ òåõíîëîã³é»,— ðîçïî-

â³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Çà éîãî ñëîâàìè, êîðèñòóâàííÿ ³í-

íîâàö³éíîþ êàðòîþ áóäå ïðîõîäèòè

çà ïðèíöèïîì ñòàíäàðòíèõ áåçêîí-

òàêòíèõ îïëàò ñìàðòôîíîì. Äëÿ àê-

òèâàö³¿ òàêî¿ ìîæëèâîñò³ íåîáõ³äíî

áóäå âñòàíîâèòè îô³ö³éíèé äîäàòîê,

à ñïëà÷óâàòè çà ïîêóïêè òà ïîñëóãè

ìîæíà áóäå, ï³äí³ñøè òåëåôîí äî òåð-

ì³íàëó ç ñèìâîëîì áåçêîíòàêòíî¿

îïëàòè.

«ßê øâèäêî öå áóäå? Öå çàëåæèòü

â³ä òîãî,ÿêèõ äîìîâëåíîñòåé ìè äîñÿã-

íåìî â ñâî¿õ ïåðåìîâèíàõ, ÿê øâèä-

êî âäàñòüñÿ «ïîêëàñòè» âñ³ òåõí³÷í³

âèìîãè íà òàêó â³ðòóàëüíó êàðòêó»,—

çàóâàæèâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

1. Внести зміни до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, за�
твердженої рішенням Київської міської ради від
12 грудня 2016 року № 553/1557, а саме:

додаток 3 «Зведена Програма капітальних
вкладень та капітального ремонту» викласти у
новій редакції, що додається;

додаток 4 «Розподіл асигнувань на фінансу�
вання капітальних вкладень» викласти у новій
редакції, що додається;

додаток 5 «Розподіл асигнувань на фінансу�
вання капітального ремонту» викласти у новій
редакції що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань бюджету та соціально�економічно�
го розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

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

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про внесення змін до Програми економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 
від 12 грудня 2016 року № 553/1557

Рішення Київської міської ради № 835/1839 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&

їні», частини вісімнадцятої статті 45 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 07 липня 2016 року № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти за основу проект рішення Київ�
ської міської ради «Про реорганізацію спеці�
альної загальноосвітньої школи�інтернату № 2
м. Києва шляхом приєднання її до спеціальної
загальноосвітньої школи «Надія» м. Києва».

2. Постійній комісії Київської міської ради з
питань власності доопрацювати зазначений
проект рішення та винести його на розгляд пле�
нарного засідання сесії Київської міської ради.

Київський міський голова В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради «Про реорганізацію спеціальної 

загальноосвітньої школи&інтернату № 2 м. Києва 
шляхом приєднання її до спеціальної загальноосвітньої 

школи «Надія» м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 826/1830 від 9 лютого 2017 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої
статті 35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№ 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА: 1. Припинити комунальне підприємство «Обо�
лонь�ліфтсервіс» Оболонського району м. Ки�
єва (ідентифікаційний код 32705552) шляхом
ліквідації.

2. Встановити строк заявлення кредиторами
своїх вимог до комунального підприємства «Обо�
лонь�ліфтсервіс» Оболонського району м. Києва —
два місяці з дня оприлюднення повідомлення
про рішення щодо припинення шляхом ліквіда�
ції комунального підприємства «Оболонь�ліфт�
сервіс» Оболонського району м. Києва.

3. Оболонській районній в місті Києві держав�
ній адміністрації утворити ліквідаційну комісію
комунального підприємства «Оболонь�ліфтсер�
віс» Оболонського району м. Києва протягом 1
місяця з дати прийняття цього рішення.

4. Ліквідаційній комісії комунального підпри�
ємства «Оболонь�ліфтсервіс» Оболонського
району м. Києва:

4.1. Здійснити організаційно�правові заходи
щодо ліквідації комунального підприємства
«Оболонь�ліфтсервіс» Оболонського району 
м. Києва у встановленому законодавством по�
рядку протягом 1 року з дня прийняття цього
рішення.

4.2. Скласти проміжний і ліквідаційний балан�
си та подати їх на затвердження Оболонській
районній в місті Києві державній адміністрації.

5. Оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради «Хрещатик».

6. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення шляхом ліквідації 
комунального підприємства «Оболонь&ліфтсервіс» 

Оболонського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 940/1944 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 104, 105 Цивільного кодексу України, частини першої статті 59 Господарського кодек&
су України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у
зв’язку з недоцільністю подальшої діяльності комунального підприємства «Оболонь&ліфтсервіс» Оболон&
ського району м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття до
комунальної власності територіальної громади
міста Києва цілісних майнових комплексів за�
кладів культури, що належать до державної влас�
ності, згідно з додатком до цього рішення.

Київська міська рада зобов’язується вико�
ристовувати зазначене майно за цільовим при�
значенням і не відчужувати в приватну влас�
ність.

2. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації)
спільно з Міністерством освіти і науки України,
Міністерством культури України, Міністерством
молоді та спорту України, Національною ака�

демією педагогічних наук України та Держав�
ним комітетом телебачення та радіомовлення
України здійснити прийом�передачу цілісних
майнових комплексів закладів культури, за�
значених у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань власності та постійну комісію Київ�
ської міської ради з питань освіти, науки та ін�
новаційної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання згоди на безоплатне 
прийняття до комунальної 

власності територіальної 
громади міста Києва цілісних 

майнових комплексів закладів культури
Рішення Київської міської ради № 945/1949 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, частини другої статті 60 Закону України «Про місце&
ве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», абзацу п’ято&
го частини третьої розділу II Закону України від 28 грудня 2014 року № 79&VIII «Про внесення змін до Бюджет&
ного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», Закону України «Про передачу об’єктів пра&
ва державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи лист Департаменту культу&
ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 серпня 2015
року № 060&4272, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 10.02.2017 № 945/1949

Цілісні майнові комплекси закладів культури, 
що належать до державної власності 

та безоплатно передаються до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

№
п/п

Найменування закладів культури, адреса

1 2

1 Державне підприємство "Державний академічний оркестр 
"РадіоБенд Олександра Фокіна" 
01133, м. Киш, вул. Леоніда Первомайського, 5'а

2 Державне підприємство "Державний академічний естрадно'симфонічний оркестр України" 
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 38

3 Дирекція художніх виставок України 
03022, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 32

4 Музей історії Десятинної церкви 
01001, м. Київ, вул. Володимирська, 6/1

5 Державна агенція промоції культури України 
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 5

6 Державний музей авіації 
03048, м. Київ, вул. Медова, 1

7 Державний музей іграшки 
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8

8 Музей спортивної слави України 
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55 
03680, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1 (Експоцентр)

9 Педагогічний музей України 
01030, м. Київ, вул. Володимирська, 57

Київський міський голова
В. Кличко

1. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «Новус Україна», за умови виконан�
ня пункту 2 цього рішення, в довгострокову орен�
ду на 15 років земельну ділянку площею 0,9109
га (кадастровий номер 8000000000:75:108:0001)
для експлуатації та обслуговування торговель�
ного центру з відкритою автостоянкою на пло�
щі Гостомельській, 1 у Святошинському районі
м. Києва із земель комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа № А�20928, заява ДЦ № 01026�
000143551�014 від 06.08.2014).

2. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «Новус Україна»:

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

2.2. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.3. У разі необхідності проведення реконструк�
ції чи нового будівництва питання оформлен�
ня дозвільної, проектно�кошторисної докумен�
тації та питання пайової участі вирішувати в
порядку, визначеному законодавством України.

2.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�

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

торговельного центру з відкритою автостоянкою 
на площі Гостомельській, 1 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 408/408 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 120 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із зем&
леустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:
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дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж та споруд, що знаходяться
в межах земельної ділянки.

2.5. 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. Розірвати за згодою сторін договір оренди
земельної ділянки від 22.06.2007 № 75�6�0349,
укладений між Київською міською радою та то�
вариством з обмеженою відповідальністю «БУД�
МЕГАСЕРВІС» (лист�згода товариства з обме�
женою відповідальністю «БУДМЕГАСЕРВІС від
11.10.2012 № 2763).

4. Визнати таким, що втратило чинність, рі�
шення Київської міської ради від 29.03.2007

№ 413/1074 «Про передачу товариству з обме�
женою відповідальністю «БУДМЕГАСЕРВІС» зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельно�офісного центру
з паркінгом на вул. Стеценка у Святошинсько�
му 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

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки приватному підпри�
ємству «СОЛО» для реконструкції нежитлової
будівлі під магазин непродовольчих товарів з
блоком обслуговування населення на вул. Дра�
гоманова, 31�д у Дарницькому районі м. Києва
(категорія земель — землі житлової та громад�
ської забудови, заява ДЦ № 030�000130402�014
від 12.04.2014, справа Д�6625).

2. Передати приватному підприємству 
«СОЛО», за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у короткострокову оренду на 5 років зе�
мельну ділянку площею 0,0988 га (кадастровий
номер 8000000000:90:003:0211) для рекон�
струкції нежитлової будівлі під магазин непро�
довольчих товарів з блоком обслуговування на�
селення на вул. Драгоманова, 31�д у Дарниць�
кому районі м. Києва із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

3. Приватному підприємству «СОЛО»:
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 Го�
ловного управління містобудування та архітек�
тури від 01.03.2012 № 2647/0/18�1/21�12, Го�
ловного управління Держземагентства у м. Ки�
єві від 15.10.2013 № 4010.

3.5. Питання пайової участі вирішити відпо�
відно до законодавства.

3.6. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористу�
вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу приватному підприємству «СОЛО» 
земельної ділянки для реконструкції нежитлової будівлі 

під магазин непродовольчих товарів з блоком 
обслуговування населення на вул. Драгоманова, 31&д 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 305/305 від 12 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Калінічен�
ко Наталії Миколаївні для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Шевченка, 26�в у Дар�
ницькому районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва № А�13458).

2. Передати громадянці Калініченко Наталії
Миколаївні, за умови виконання пункту 3 цього
рішення, у приватну власність земельну ділян�
ку площею 0,0795 га (кадастровий номер
8000000000:90:023:0081) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Шевченка, 26�в
у Дарницькому районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

3. Громадянці Калініченко Наталії Миколаївні:

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

3.2. Питання пайової участі вирішити відпо�
відно до законодавства.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах
Головного управління містобудування, архі�
тектури та дизайну міського середовища від
28.01.2008 № 19�1020, Київської міської са�
нітарно�епідеміологічної станції від 05.03.2012
№ 1345, Державного управління охорони нав�
колишнього природного середовища в м. Киє�
ві від 20.07.2010 № 05�08/3865, управління
охорони навколишнього природного середо�
вища від 07.12.2007 № 071/04�4�19/6822, до�
чірнього підприємства «Інститут Генерально�
го плану міста Києва» від 19.10.2007 № 3241,
Головного управління земельних ресурсів від
18.05.2011 № 05�7281.

Про передачу громадянці Калініченко 
Наталії Миколаївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 26&в 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 306/306 від 12 листопада 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що&

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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 дозволом на ви�
конання будівельних робіт, одержаними в уста�
новленому законодавством порядку.

3.6. Виконати роботи з інженерної підготов�
ки території по захисту її від підтоплення та за�
топлення повеневими водами, погодивши їх у вста�
новленому 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 приватної власності на землю може бу�
ти припинено у випадках, передбачених стат�
тями 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

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Міхеєн�
ко Аллі Миколаївні для будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Осінній, 73�а у Свято�
шинському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва № А�12496).

2. Передати громадянці Міхеєнко Аллі Мико�
лаївні, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,0593 га (кадастровий номер
8000000000:75:091:0029) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Осінній, 73�а у
Святошинському районі м. Києва із земель ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Громадянці Міхеєнко Аллі Миколаївні:
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�
меженням щодо забудови та дозволом на ви�
конання будівельних робіт, одержаними в уста�
новленому 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 вирішити відпо�
відно до законодавства.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 17.01.2008
№ 19�516, Київської міської санітарно�епідемі�
ологічної станції від 18.05.2012 № 2915, Дер�
жавного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 23.05.2012
№ 05�08/3398, управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 18.04.2008
№ 071/04�4�22/2892, дочірнього підприємства
«Інститут Генерального плану міста Києва» від
12.09.2007 № 2802 та Головного управління
Держземагентства у м. Києві від 22.05.2012
№ 278.

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 приватної власності на землю може бу�
ти припинено у випадках, передбачених стат�
тями 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 Міхеєнко 
Аллі Миколаївні у приватну власність 

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

вул. Осінній, 73&а у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 307/307 від 12 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянці Баєвій Наталії Пав�
лівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,0644 га (кадастровий номер
8 000 000 000:72:275:0112) із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Монтажників, 14�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва П�8792).

2. Громадянці Баєвій Наталії Павлівні:
2.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

2.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації та питання пайової участі вирішувати в
порядку, визначеному законодавством України.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.5. 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».

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Баєвій Наталії Павлівні 

для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Монтажників, 14&а 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 832/832 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне&
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного 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

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Зубку
Артему Михайловичу для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лермонтова, 52�в у
Дарницькому районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа № А�12203).

2. Передати громадянину Зубку Артему Ми�
хайловичу, за умови виконання пункту 3 цього
рішення, у приватну власність земельну ділян�
ку площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:237:0259) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 52�в
у Дарницькому районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

3. Громадянину Зубку Артему Михайловичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

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

3.2. Питання пайової участі вирішити відпо�
відно до законодавства.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 05.10.2007
№ 19�11165, Київської міської санепідстанції
від 22.09.2008 № 8251, дочірнього підприєм�
ства «Інститут Генерального плану міста Києва»
від 13.04.2007 № 1172, управління охорони нав�
колишнього природного середовища від
05.07.2007 № 071/04�4�19/3072, Головного
управління Держземагентства у м. Києві від

02.04.2014 № 8�26�0.31�1532/2�14, Головного
управління земельних ресурсів від 01.06.2011
№ 05�7325.

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

3.6. 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.

3.7. 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 приватної власності на землю може бу�
ти припинено у випадках, передбачених стат�
тями 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 
Зубку Артему Михайловичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Лермонтова, 52&в у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 798/798 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що&

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Нечуй�
вітер Олесі Андріївні для будівництва та обслу�
говування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Петропавлівській, 29�а
у Подільському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа А�19208).

2. Передати громадянці Нечуйвітер Олесі Ан�
дріївні, за умови виконання пункту 3 цього рі�
шення, у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,0867 га (кадастровий номер
8000000000:85:132:0071) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Петропавлів�
ській, 29�а у Подільському районі м. Києва із зе�
мель комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва.

3. Громадянці Нечуйвітер Олесі Андріївні:

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 дозволом на ви�
конання будівельних робіт, одержаними в уста�
новленому законодавством порядку.

3.3. Питання пайової участі вирішити відпо�
відно до законодавства.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, реконструкції та експлуатації іс�
нуючих інженерних мереж і споруд, що знахо�
дяться в межах земельної ділянки.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування та архітек�
тури від 22.02.2012 № 2211/0/18�3/19�12, Ки�

Про передачу громадянці 
Нечуйвітер Олесі Андріївні 

у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Петропавлівській, 29&а 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 781/781 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що&

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ївської міської санітарно�епідеміологічної стан�
ції від 30.08.2012 № 5343, Державного управлін�
ня охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві від 27.01.2012 № 05�08/10752,
Головного управління охорони культурної спад�
щини від 19.09.2011 № 4563 та Головного управ�
ління земельних ресурсів від 21.11.2012 
№ 05�9318.

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 ділян�
ки, що право приватної власності на землю
може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного кодек�
су 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

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Со�
кольваку Геннадію Федоровичу для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Луганській,
14�б у Солом’янському районі м. Києва (катего�
рія земель — землі житлової та громадської за�
будови, справа А�13334).

2. Передати громадянину Сокольваку Генна�
дію Федоровичу, за умови виконання пункту 3 цьо�
го рішення, у приватну власність земельну ді�
лянку площею 0,0562 га (кадастровий номер
8000000000:72:174:0146) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Луганській, 14�б
у Солом’янському районі м. Києва із земель ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Громадянину Сокольваку Геннадію Федо�
ровичу:

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 дозволом на ви�
конання будівельних робіт, одержаними в уста�
новленому законодавством порядку.

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

3.4. Питання пайової участі вирішити відпо�
відно до законодавства України.

3.5. Виконати вимоги, викладені у листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�

ри та дизайну міського середовища від 16.05.2008
№ 19�5935, Київської міської санітарно�епіде�
міологічної станції від 26.12.2011 № 7354, дочір�
нього підприємства «Інститут Генерального пла�
ну міста Києва» від 24.01.2007 № 122, Головно�
го управління земельних ресурсів від 03.01.2012
№ 05�7707.

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. Внести зміни до Програми розвитку зеле�
ної зони міста Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній
частині міста, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 (чин�
ність продовжена рішенням Київської міської
ради від 27.11.2009 № 714/2783 «Про продов�
ження чинності «Програми розвитку зеленої зо�
ни м. Києва до 2010 року та концепції форму�
вання зелених насаджень в центральній части�
ні міста»), відповідно до пункту 2 цього рішен�
ня.

5. 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.

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 громадянину Сокольваку 
Геннадію Федоровичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Луганській, 14&б 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 770/770 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Пожи�
вотьку Олексію Миколайовичу для ведення ко�
лективного садівництва на вул. Садовій, 64, діл.
214 у Дарницькому районі м. Києва (категорія
земель — землі сільськогосподарського при�
значення, справа № А�14631).

2. Передати громадянину Поживотьку Олек�
сію Миколайовичу, за умови виконання пункту
3 цього рішення, в приватну власність земель�
ну ділянку площею 0,0628 га (кадастровий но�
мер 8000000000:90:080:0214) для ведення ко�

лективного садівництва на вул. Садовій, 64, діл.
214 у Дарницькому районі м. Києва із земель
комунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Громадянину Поживотьку Олексію Мико�
лайовичу:

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, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 26.07.2010

Про передачу громадянину 
Поживотьку Олексію Миколайовичу, 

члену садового товариства «Південне» 
Дарницького району м. Києва, земельної 

ділянки для ведення колективного 
садівництва на вул. Садовій, 64, діл. 214 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 789/789 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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№ 19�9109, Головного управління Держзем�
агентства у місті Києві від 05.07.2013 № 2359.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на землю може бу�

ти припинено у випадках, передбачених стат�
тями 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

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Ши�
тому Валерію Станіславовичу для будівництва
та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Передовій,
23 у Голосіївському районі м. Києва (категорія
земель — землі житлової та громадської забу�
дови, справа № А�19445).

2. Передати громадянину Шитому Валерію
Станіславовичу, за умови виконання пункту 3
цього рішення, у приватну власність земельну
ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:125:0121) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Передовій, 23 у
Голосіївському районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

3. Громадянину Шитому Валерію Станісла�
вовичу:

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. 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. 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. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
26.02.2014 № 1692/0/12�1/19�14 та Головного
управління Держземагентства у м. Києві від
19.03.2014 № 19�26�0.31�1224/2�14.

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 приватної власності на землю може бути
припинено 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 
Шитому Валерію Станіславовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Передовій, 23 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 769/769 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де&

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Корні�
єнко Людмилі В’ячеславівні для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Пролетарській,
20�а у Голосіївському районі м. Києва (катего�
рія земель — землі житлової та громадської за�
будови, справа № А�13193).

2. Передати громадянці Корнієнко Людмилі
В’ячеславівні, за умови виконання пункту 3 цього
рішення, у приватну власність земельну ділянку
площею 0,0806 га (кадастровий номер
8000000000:79:133:0016) для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Пролетарській, 20�а у Голо�
сіївському районі м. Києва із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

3. Громадянці Корнієнко Людмилі В’ячесла�
вівні:

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 Де�
партаментом економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про
пайову участь вирішувати в порядку та випад�
ках, встановлених законодавством.

Про передачу громадянці Корнієнко 
Людмилі В’ячеславівні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Пролетарській, 20&а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 775/775 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 18.01.2008
№ 19�1032, дочірнього підприємства «Інститут
Генерального плану міста Києва» від 16.08.2007
№ 2564, управління охорони навколишнього
природного середовища від 11.09.2008 № 071/04�
4�22/5150, Головного управління земельних ре�
сурсів від 19.11.2008 № 05�3860 та Головного
управління Держземагентства у м. Києві від
22.07.2014 № 0�26�0.31�3770/2�14.

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 приватної власності на землю може бу�
ти припинено у випадках, передбачених стат�
тями 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

1. Передати громадянці Шайдецькій Ганні
Петрівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,0959 га (кадастровий номер
8000000000:90:261:0026) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Горького, 25 у Дарницькому районі 
м. Києва (категорія земель — землі житлової та
громадської забудови, справа № П�8871).

2. Громадянці Шайдецькій Ганні Петрівні:
2.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

2.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації та питання пайової участі вирішувати в

порядку, визначеному законодавством Укра�
їни.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку,

2.5. 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».

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного 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 приватизацію громадянці 
Шайдецькій Ганні Петрівні земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Горького, 25 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 815/815 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен&

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам Алексієнко Галині
Яківні та Масненькому Юрію Володимировичу
у спільну часткову власність земельну ділянку
площею 0,0723 га (кадастровий номер
8000000000:79:191:0001) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. П’ятигорській,
35/2 у Голосіївському районі м. Києва із земель
комунальної власності територіальної громади
міста Києва, в тому числі:

— громадянці Алексієнко Галині Яківні — 1/2
від 0,0723 га (свідоцтво про право власності від
06.06.2013);

— громадянину Масненькому Юрію Володи�
мировичу — 1/2 від 0,0723 га (свідоцтво про
право власності від 06.08.2013); (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа П�9078).

2. Громадянам Алексієнко Галині Яківні та
Масненькому Юрію Володимировичу:

2.1. Виконувати обов’язки власників земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

2.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації та питання пайової участі вирішувати в
порядку, визначеному законодавством Укра�
їни.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.5. 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».

3. Попередити власників земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного 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 приватизацію земельної 
ділянки громадянам 

Алексієнко Галині Яківні 
та Масненькому Юрію Володимировичу 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. П’ятигорській, 35/2 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 811/811 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен&

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

ВИРІШИЛА:
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1. Передати громадянці Колесник Любові Ва�
силівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:031:0165) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Крилова, 65�в у Дарницькому районі 
м. Києва (категорія земель — землі житлової та
громадської забудови, справа № П�8899).

2. Громадянці Колесник Любові Василівні:
2.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

2.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації та питання пайової участі вирішувати в

порядку, визначеному законодавством Укра�
їни.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.5. 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».

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного 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 приватизацію громадянці 
Колесник Любові Василівні земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Крилова, 65&в у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 816/816 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен&

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам Бутку Олександру
Леонідовичу та Бутку Олегу Леонідовичу у спіль�
ну часткову власність земельну ділянку пло�
щею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:72:571:0067) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Новомічурін�
ській, 30 у Солом’янському районі м. Києва із
земель комунальної власності територіальної
громади міста Києва, в тому числі:

— громадянину Бутку Олександру Леонідо�
вичу — 22/100 від 0,1000 га;

— громадянину Бутку Олегу Леонідовичу —
78/100 від 0,1000 га (категорія земель — зем�
лі житлової та громадської забудови, справа 
П�9020).

2. Громадянам Бутку Олександру Леонідови�
чу та Бутку Олегу Леонідовичу:

2.1. Виконувати обов’язки власників земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

2.3. У разі необхідності проведення реконструк�
ції чи нового будівництва питання оформлен�
ня дозвільної, проектно�кошторисної докумен�
тації та питання пайової участі вирішувати в
порядку, визначеному законодавством України.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.5. 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».

3. Попередити власників земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного 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 приватизацію громадянам 
Бутку Олександру Леонідовичу 

та Бутку Олегу Леонідовичу 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Новомічурінській, 30 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 829/829 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 87, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне&

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянкам Ковальчук Олені
Олександрівні та Філіпенко Вікторії Олексан�
дрівні у спільну часткову власність земельну ді�
лянку площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:79:124:0002) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Комунальній, 52
у Голосіївському районі м. Києва із земель ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва, в тому числі:

— громадянці Ковальчук Олені Олександрів�
ні — 1/2 від 0,1000 га (рішення Голосіївського
районного суду м. Києва від 12.05.2011);

— громадянці Філіпенко Вікторії Олександрів�
ні — 1/2 від 0,1000 га (рішення Голосіївського
районного суду м. Києва від 12.05.2011) (кате�
горія земель — землі житлової та громадської
забудови, справа П�9019).

2. Громадянкам Ковальчук Олені Олексан�
дрівні та Філіпенко Вікторії Олександрівні:

2.1. Виконувати обов’язки власників земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

2.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації та питання пайової участі вирішувати в
порядку, визначеному законодавством Укра�
їни.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.5. 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».

3. Попередити власників земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного 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 приватизацію земельної ділянки 
громадянкам Ковальчук Олені Олександрівні 

та Філіпенко Вікторії Олександрівні 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Комунальній, 52 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 812/812 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен&

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянці Карпенко Валенти�
ні Андріївні у приватну власність земельну ді�
лянку площею 0,0610 га (кадастровий номер
8000000000:69:276:0011) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Планерній, 23 у Солом’янському райо�
ні м. Києва (категорія земель — землі житлової
та громадської забудови (справа П�9066).

2. Громадянці Карпенко Валентині Андріївні:
2.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

2.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації та питання пайової участі вирішувати в

порядку, визначеному законодавством Укра�
їни.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.5. 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».

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного 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 приватизацію земельної ділянки 
громадянці Карпенко Валентині Андріївні 

для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Планерній, 23 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 828/828 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен&

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянину Денисову Воло�
димиру Олександровичу у приватну власність
земельну ділянку площею 0,0574 га (кадастро�
вий номер 8000000000:63:473:0012) із земель
комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва для будівництва та обслугову�
вання житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд у пров. Ялинковому, 29 у Дар�
ницькому районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва № П�8851).

2. Громадянину Денисову Володимиру Олек�
сандровичу:

2.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

2.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації та питання пайової участі вирішувати в
порядку, визначеному законодавством Укра�
їни.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.5. 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».

Про приватизацію громадянину 
Денисову Володимиру Олександровичу 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Ялинковому, 29 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 817/817 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен&

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

ВИРІШИЛА:
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3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного 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

1. Передати громадянину Мариньосі Олек�
сандру Миколайовичу у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,1000 га (кадастро�
вий номер 8000000000:91:077:0002) із земель
комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва для будівництва та обслугову�
вання житлового будинку, господарських буді�
вель і споруд на вул. Овруцькій, 19 у Шевчен�
ківському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва П�9049).

2. Громадянину Мариньосі Олександру Ми�
колайовичу:

2.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

2.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.4. 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».

2.5. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання форму�
вання дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації та питання пайової участі вирішити в
порядку, визначеному законодавством Укра�
їни.

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного 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 приватизацію земельної ділянки 
громадянину Мариньосі Олександру Миколайовичу 

для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Овруцькій, 19 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 826/826 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянину Іванюті Павлу Ми�
колайовичу у приватну власність земельну ді�
лянку площею 0,0527 га (кадастровий номер
8000000000:78:094:0580) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд
на Оболонській набережній, 61 в Оболонсько�
му районі м. Києва (категорія земель — землі
житлової та громадської забудови, справа 
№ П�9065).

2. Громадянину Іванюті Павлу Миколайовичу:
2.1. Виконувати обов’язки власника земель�

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

2.2. 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».

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

2.4. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та дозволом на ви�
конання будівельних робіт, одержаними в уста�
новленому законодавством порядку.

2.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.6. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації та питання пайової участі вирішувати в
порядку, визначеному законодавством Укра�
їни.

3. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на землю може бу�
ти припинено у випадках, передбачених стат�
тями 140, 143 Земельного 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 приватизацію земельної ділянки 
громадянина Іванюти Павла Миколайовича 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на Оболонській набережній, 61 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 823/823 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» Ки&
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Макси�
менку Євгенію Вікторовичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Кірова, 39�а у
Деснянському районі м. Києва (справа А�15999).

2. Передати громадянину Максименку Євге�
нію Вікторовичу, за умови виконання пункту 3
цього рішення, у приватну власність земельну
ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:62:103:0053) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Кірова, 39�а у
Деснянському районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

3. Громадянину Максименку Євгенію Вікто�
ровичу:

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

3.2. Питання пайової участі вирішити відпо�
відно до законодавства.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 12.03.2008
№ 19�3117, дочірнього підприємства «Інститут
Генерального плану міста Києва» від 21.11.2007
№ 3661, Київської міської санітарно�епідемі�
ологічної станції від 18.01.2012 № 252, управлін�
ня охорони навколишнього природного сере�
довища від 06.11.2007 № 071/04�4�19/6155.

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».

3.6. 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.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на землю може бу�
ти припинено у випадках, передбачених стат�
тями 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 
Максименку Євгенію Вікторовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Кірова, 39&а, 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 801/801 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки громадянину Зубку
Михайлу Михайловичу для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 
52�г у Дарницькому районі м. Києва (категорія
земель — землі житлової та громадської забу�
дови, справа № А�12201).

2. Передати громадянину Зубку Михайлу Ми�
хайловичу, за умови виконання пункту 3 цього
рішення, у приватну власність земельну ділян�
ку площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:237:0260) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 
52�г у Дарницькому районі м. Києва із земель ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Громадянину Зубку Михайлу Михайловичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

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

3.2. Питання пайової участі вирішити відпо�
відно до законодавства.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 18.03.2010
№ 19�3545, Київської міської санітарно�епіде�
міологічної станції від 06.01.2012 № 90, дочір�
нього підприємства «Інститут Генерального пла�
ну міста Києва» від 13.04.2007 № 1173, управ�
ління охорони навколишнього природного се�
редовища від 15.09.2008 № 071/04�4�22/5163,
Головного управління Держземагентства у 

м. Києві від 02.04.2014 № 8�26�0.31�1534/2�14,
Головного управління земельних ресурсів від
01.06.2011 № 05�7324.

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

3.6. 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.

3.7. 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 приватної власності на землю може бу�
ти припинено у випадках, передбачених стат�
тями 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 
Зубку Михайлу Михайловичу 

у приватну власність 
земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 
на вул. Лермонтова, 52&г 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 799/799 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:
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1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки Службі зовнішньої
розвідки України для будівництва житлового бу�
динку на вул. Академіка Булаховського, 5 у Свя�
тошинському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа № Д�6297, заява ДЦ № 01103�
000130923�014 від 16.04.2014).

2. Надати Службі зовнішньої розвідки Укра�
їни, за умови виконання пункту З цього рішен�
ня, в постійне користування земельну ділянку
площею 0,3149 га (кадастровий номер
8000000000:75:104:0015) для будівництва жит�
лового будинку на вул. Академіка Булаховсько�
го, 5 у Святошинському районі м. Києва із зе�
мель комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва.

3. Службі зовнішньої розвідки України:
3.1. Виконувати обов’язки землекористува�

ча відповідно до статті 96 Земельного кодексу
України.

3.2. Виконати вимоги, викладені у листах Го�
ловного управління містобудування та архітек�
тури від 24.05.2012 № 6601/0/18�3/19�12, Ки�
ївської міської санітарно�епідеміологічної стан�
ції від 18.08.2012 № 4428, Державного управлін�
ня охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві від 25.07.2012 № 05�08/4900,
Головного управління охорони культурної спад�
щини від 23.07.2012 № 4548 та Головного управ�
ління Держземагентства у м. Києві від 30.01.2014
№ 19�26�0.3�443/2�14.

3.3. Питання відшкодування відновної варто�
сті зелених насаджень (висновок обстеження

зелених насаджень, розташованих на земель�
ній ділянці, від 12.04.2012 № 847) та інші питан�
ня майнових відносин вирішувати в установле�
ному 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. Питання пайової участі вирішити відпо�
відно до законодавства.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права користування земельною ділянкою у
порядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

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. Земельну ділянку (кадастровий номер
8000000000:75:104:0015) за актом приймання�
передачі із земель комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва передати до
земель державної власності.

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 надання Службі зовнішньої розвідки 
України земельної ділянки 

для будівництва житлового будинку 
на вул. Академіка Булаховського, 5 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 762/762 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від&

ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Кор�
жовому Федору Федоровичу для будівництва
та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Бродівській,
193�а у Голосіївському районі м. Києва (катего�
рія земель — землі житлової та громадської за�
будови, справа № А�12936).

2. Передати громадянину Коржовому Федо�
ру Федоровичу, за умови виконання пункту 3
цього рішення, у приватну власність земельну
ділянку площею 0,0865 га (кадастровий номер
8000000000:90:052:0070) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Бродівській, 193�а
у Голосіївському районі м. Києва із земель ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Громадянину Коржовому Федору Федоро�
вичу:

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 дозволом на ви�
конання будівельних робіт, одержаними в уста�
новленому 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. Виконати необхідний обсяг робіт з інже�
нерної підготовки території по захисту її від під�
топлення та затоплення повеневими водами,
погодивши їх в установленому законодавством
порядку.

3.5. Питання пайової участі вирішити відпо�
відно до законодавства.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 17.01.2008
№ 19�543, Державного управління охорони нав�
колишнього природного середовища в м. Киє�
ві від 11.03.2011 № 05�08/1281/1, управління
охорони навколишнього природного середо�
вища від 12.07.2004 № 071/04�4�19/1804, Го�
ловного управління Держземагентства у місті
Києві від 27.03.2012 № 11.

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 земельну ділянку може

Про передачу громадянину 
Коржовому Федору Федоровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Бродівській, 193&а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 308/308 від 12 листопада 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де&

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

ВИРІШИЛА:

бути припинено у випадках, передбачених стат�
тями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київради з питань

містобудування, архітектури та землекористу�
вання.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Поновити на 5 років договір оренди земель�
ної ділянки від 27.04.2009 № 66�6�00513 пло�
щею 0,2074 га (кадастровий номер
8000000000:66:438:0133), укладений між Ки�
ївською міською радою та товариством з об�
меженою відповідальністю «Спортивно�оздо�
ровча база відпочинку «Славутич» для екс�
плуатації та обслуговування бази відпочинку
на Парковій дорозі, 3 у Дніпровському райо�
ні м. Києва на підставі рішення Київської місь�
кої ради від 27.11.2008 № 753/753 «Про пе�
редачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю «Спортивно�оздоровча база відпочин�
ку «Славутич» земельних ділянок для експлу�
атації, обслуговування, реконструкції та бу�
дівництва бази відпочинку на Парковій доро�
зі, 3 у Дніпровському районі м. Києва» (спра�
ва № А�21090).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�
лянки від 27.04.2009 № 66�6�00513, підлягає

приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «Спортивно�оздоровча база відпочинку «Сла�
вутич» у місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) документи, визначені законодав�
ством, для укладання додаткової угоди про по�
новлення договору оренди земельної ділянки
від 27.04.2009 № 66�6�00513.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«Спортивно&оздоровча база відпочинку 
«Славутич» договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування 
бази відпочинку на Парковій дорозі, 3 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 309/309 від 12 листопада 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист&звернення товариства з
обмеженою відповідальністю «Спортивно&оздоровча база відпочинку «Славутич» від 22.04.2014 № КОП&0177,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 10 років договір оренди зе�
мельних ділянок від 17.05.2002 № 75�6�00030 пло�
щею 1,6774 га (кадастровий номер
8000000000:75:332:0002) та 0,2134 га (кадастро�
вий номер 8000000000:75:332:0003), укладе�
ний між Київською міською радою та ТОВАРИ�
СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УПРАВЛІННЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ТУНЕЛІВ І ПІД�
ЗЕМНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНА�
ЧЕННЯ» для експлуатації та обслуговування бу�
дівель і споруд виробничої бази на просп. Від�
радному, 107 у Святошинському районі м. Киє�
ва на підставі пункту 11 рішення Київської місь�
кої ради від 08.11.2001 № 85/1519 «Про надан�
ня і вилучення земельних ділянок та припинен�
ня права користування землею» (справа 
№ А�19828).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельних ді�
лянок від 17.05.2002 № 75�6�00030, підлягає

приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ ПО БУДІВНИЦТВУ
ТУНЕЛІВ І ПІДЗЕМНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНО�
ГО ПРИЗНАЧЕННЯ» у місячний термін надати
до Департаменту земельних ресурсів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) документи, ви�
значені законодавством, для укладання додат�
кової угоди про поновлення договору оренди
земельних ділянок від 17.05.2002 № 75�6�00030.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ТУНЕЛІВ І
ПІДЗЕМНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» договору
оренди земельних ділянок для експлуатації та обслуговування

будівель і споруд виробничої бази на просп. Відрадному, 107 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 310/310 від 12 листопада 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист&повідомлення ТОВА&

РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ТУНЕЛІВ І ПІДЗЕМНИХ СПОРУД
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» від 06.12.2011 № 1211, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років договір оренди зе�
мельної ділянки від 01.07.2004 № 82�6�00195

(із змінами, внесеними договором про поно�
влення та внесення змін до договору оренди

Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВЧЕГ» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлового комплексу з паркінгами на вул. Предславинській,
7/20 (перетин з вул. Ульянових) у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 311/311 від 12 листопада 2014 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання ТОВАРИСТВА З ОБ&

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВЧЕГ» від 23.07.2014 № КОП&0232, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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земельної ділянки від 06.10.2010 № 82�6�00596)
площею 0,1372 га (кадастровий номер
8000000000:79:031:0016), укладений між Ки�
ївською міською радою та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВЧЕГ»
на підставі рішення Київської міської ради від
27.05.2004 № 288/1498 «Про передачу земель�
них ділянок та продаж земельної ділянки това�
риству з обмеженою відповідальністю «Ковчег»
для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня житлового комплексу з паркінгами на вул.
Предславинській, 7/20 (перетин з вул. Ульяно�
вих) у Печерському районі м. Києва» (справа
А�21170).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�
лянки від 01.07.2004 № 82�6�00195 (із змінами,
внесеними договором про поновлення та вне�
сення змін до договору оренди земельної ді�
лянки від 06.10.2010 № 82�6�00596), підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «КОВЧЕГ» у місячний термін нада�
ти до Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) документи, визна�
чені законодавством, для укладання додатко�
вої угоди про поновлення договору оренди зе�
мельної ділянки від 01.07.2004 № 82�6�00195
(із змінами, внесеними договором про поно�
влення та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 06.10.2010 № 82�6�00596).

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

1. Поновити на 10 років договір оренди зе�
мельної ділянки від 05.10.2001 № 85�6�00016
площею 0,0672 га (кадастровий номер
8000000000:85:386:0015), укладений між Київ�
ською міською радою та товариством з обмеже�
ною відповідальністю «ПОДІЛ�2000» для екс�
плуатації та обслуговування офісного примі�
щення на підставі пункту 14 рішення Київської
міської ради від 30.01.2001 № 172/1149 «Про
надання і вилучення земельних ділянок» (спра�
ва № А�18883).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�
лянки від 05.10.2001 № 85�6�00016, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «ПОДІЛ�2000» у місячний термін надати до
Департаменту земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, для укладання додаткової уго�
ди про поновлення договору оренди земельної
ділянки від 05.10.2001 № 85�6�00016.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «ПОДІЛ&2000» договору 

оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування офісного приміщення 

на вул. Ігорівській, 7, літ. «А» у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 312/312 від 12 листопада 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист&звернення товариства з
обмеженою відповідальністю «ПОДІЛ&2000» від 18.01.2011 № 02/1010/069/01&01, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 10 років та на 5 років дого�
вір оренди земельних ділянок від 25.01.2001
№ 62�6�00013 площами 0,2069 га (кадастро�
вий номер 8000000000:62:003:0111), 0,0425
га (кадастровий номер 8000000000:62:003:0112)
та 0,0340 га (кадастровий номер
8000000000:62:003:0120), укладений між Ки�
ївською міською радою та закритим акціонер�
ним товариством «Полюс» для обслуговуван�
ня та експлуатації існуючого міні�ринку з про�
дажу сільськогосподарської продукції на просп.
Володимира Маяковського, 17 у Деснянсько�
му районі м. Києва на підставі пункту 7 рішен�
ня Київської міської ради від 01.07.99 № 324/425
«Про надання і вилучення земельних ділянок»
(справа А�18672).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельних ді�
лянок від 25.01.2001 № 62�6�00013, підлягає
приведенню уавідповідність до норм законо�
давства.

3. Виконати вимоги, викладені у листі Депар�
таменту земельних ресурсів виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12.11.2013 № 05704�23832.

4. Публічному акціонерному товариству «По�
люс» у місячний термін надати до Департамен�
ту земельних ресурсів виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) документи, визначені законодавством,
для укладання додаткової угоди про поновлен�
ня договору оренди земельних ділянок від
25.01.2001 № 62�6�00013.

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 
«Полюс» договору оренди 

земельних ділянок для обслуговування 
та експлуатації існуючого міні&ринку 

з продажу сільськогосподарської продукції 
на просп. Володимира Маяковського, 17 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 314/314 від 12 листопада 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи звернення публічного акціонер&
ного товариства «Полюс» Деснянського району м. Києва від 26.11.2010 № 235, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років договір оренди земель�
них ділянок від 03.11.2006 № 62�6�00361 пло�
щею 0,0162 га (кадастровий номер
8000000000:62:003:0129) та площею 0,0723 га
(кадастровий номер 8000000000:62:003:0154),
укладений між Київською міською радою та за�
критим акціонерним товариством «Полюс» для
розширення міні�ринку з встановленням тор�
говельних павільйонів та влаштуванням гостьо�
вої автостоянки на просп. Володимира Маяков�
ського, 17 у Деснянському районі м. Києва на
підставі рішення Київської міської ради від
29.11.2005 № 544/3005 «Про передачу закри�
тому акціонерному товариству «Полюс» земель�
них ділянок для розширення міні�ринку з вста�
новленням торговельних павільйонів та влаш�
туванням гостьової автостоянки на просп. Во�
лодимира Маяковського, 17 у Деснянському
районі м. Києва» (справа № А�19715).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельних ді�
лянок від 03.11.2006 № 62�6�00361, підлягає при�
веденню у відповідність до норм законодавства.

3. Виконати вимоги, викладені у листі Депар�
таменту земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12.11.2013 № 05704�23833.

4. Публічному акціонерному товариству «По�
люс» у місячний термін надати до Департамен�
ту земельних ресурсів виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) документи, визначені законодавством,
для укладання додаткової угоди про поновлен�
ня договору оренди земельних ділянок від
03.11.2013 № 62�6�00361.

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 «Полюс»
договору оренди земельних ділянок для розширення міні&ринку

з встановленням торговельних павільйонів та влаштуванням
гостьової автостоянки на просп. Володимира Маяковського, 17 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 315/315 від 12 листопада 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи звернення публічного акціонер&
ного товариства «Полюс» Деснянського району м. Києва від 21.10.2011 № 225, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальній соціальній установі «Київський місь�
кий комплекс соціальної адаптації інвалідів з
розумовою відсталістю» на вул. Сиваській, 16
(літ. А) у Дніпровському районі м. Києва орієн�
товною площею 0,11 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) в постійне користування для ре�
конструкції, експлуатації та обслуговування ком�
плексу соціальної адаптації інвалідів згідно з
планом�схемою (додаток до рішення) (К�22270).

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

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

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальній соціальній 
установі «Київський міський комплекс соціальної адаптації 

інвалідів з розумовою відсталістю» на вул. Сиваській, 16 (літ. А) у
Дніпровському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації

та обслуговування комплексу соціальної адаптації інвалідів
Рішення Київської міської ради № 317/317 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки комунальній соціальній установі «Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалі&
дів з розумовою відсталістю» на вул. Сиваській, 16 (літ. А) у Дніпровському районі м. Києва та додані доку&
менти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до де&
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальній соціальній установі «Київський місь�
кий комплекс соціальної адаптації інвалідів з ро�
зумовою відсталістю» на вул. Сиваській, 12/1
(літ. А) у Дніпровському районі м. Києва орієнтов�
ною площею 0,18 га (земельна ділянка кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва) в постійне користування для рекон�
струкції, експлуатації та обслуговування ком�
плексу соціальної адаптації інвалідів згідно з
планом�схемою (додаток до рішення) (К�22271).

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

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

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальній соціальній 
установі «Київський міський комплекс соціальної адаптації 

інвалідів з розумовою відсталістю» на вул. Сиваській, 12/1 (літ. А)
у Дніпровському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації

та обслуговування комплексу соціальної адаптації інвалідів
Рішення Київської міської ради № 316/316 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки комунальній соціальній установі «Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалі&
дів з розумовою відсталістю» на вул. Сиваській, 12/1 (літ. А) у Дніпровському районі м. Києва та додані доку&
менти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до де&
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Кудіновій Віті Володимирівні, Івановій Світлані Леонтіївні, 

Варені Андрію Олександровичу для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Малоземельній, 28(а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 814/814 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 87, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне(

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Êóä³íîâ³é Â³ò³ Âîëî-

äèìèð³âí³, ²âàíîâ³é Ñâ³òëàí³ Ëåîíò³¿âí³ òà Âàðå-

í³ Àíäð³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó

âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0624 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:801:0033)

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Ìàëîçåìåëüí³é, 28-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

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

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â òîìó ÷èñ-

ë³:

— ãðîìàäÿíö³ Êóä³íîâ³é Â³ò³ Âîëîäèìèð³âí³ —

1/3 â³ä 0,0624 ãà;

— ãðîìàäÿíö³ ²âàíîâ³é Ñâ³òëàí³ Ëåîíò³¿âí³ —

1/3 â³ä 0,0624 ãà;

— ãðîìàäÿíèíó Âàðåí³ Àíäð³þ Îëåêñàíäðî-

âè÷ó — 1/3 â³ä 0,0624 ãà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ï-9071).

2. Ãðîìàäÿíàì Êóä³íîâ³é Â³ò³ Âîëîäèìèð³âí³,

²âàíîâ³é Ñâ³òëàí³ Ëåîíò³¿âí³ òà Âàðåí³ Àíäð³þ

Îëåêñàíäðîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåä-

áà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Сташенку Олександру Сергійовичу 
на вул. Бродівській, 81(є у Голосіївському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 841/841 від 26 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе(

мельної ділянки громадянину Сташенку Олександру Сергійовичу на вул. Бродівській, 81(є у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра(
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко(
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ñòàøåíêó Îëåêñàíäðó Ñåðã³éîâè÷ó

íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 81-º ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-19554).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Корольовій Марині Георгіївні для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Радянському, 39 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 809/809 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîðîëüîâ³é Ìàðèí³

Ãåîðã³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0640 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:233:0015) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

ó ïðîâ. Ðàäÿíñüêîìó, 39 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9092).

2. Ãðîìàäÿíö³ Êîðîëüîâ³é Ìàðèí³ Ãåîðã³¿âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Грибкову Олександру Миколайовичу та Фільцевій 

Ірині Миколаївні для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Козацькій, 21 у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 810/810 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен(

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ãðèáêîâó Îëåêñàí-

äðó Ìèêîëàéîâè÷ó òà Ô³ëüöåâ³é ²ðèí³ Ìèêîëà-

¿âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0944 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:142:0045) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîçàöüê³é, 21 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ãðîìàäÿíèíó Ãðèáêîâó Îëåêñàíäðó Ìèêî-

ëàéîâè÷ó — 1/3 â³ä 0,0944 ãà (ð³øåííÿ Ìîñêîâ-

ñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 20.10.97,

óõâàëà Ìîñêîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà

â³ä 02.04.98, óõâàëà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî

ñóäó ì. Êèºâà â³ä 08.11.2004, óõâàëà Ãîëîñ³¿â-

ñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.03.2005);

— ãðîìàäÿíö³ Ô³ëüöåâ³é ²ðèí³ Ìèêîëà¿âí³ — 2/3

â³ä 0,0944 ãà (ð³øåííÿ Ìîñêîâñüêîãî ðàéîííî-

ãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 20.10.97, óõâàëà Ìîñêîâ-

ñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 02.04.98,

óõâàëà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà

â³ä 08.11.2004, óõâàëà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííî-

ãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.03.2005, ð³øåííÿ Ãîëî-

ñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 07.11.2006)

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8884).

2. Ãðîìàäÿíàì Ãðèáêîâó Îëåêñàíäðó Ìèêîëà-

éîâè÷ó òà Ô³ëüöåâ³é ²ðèí³ Ìèêîëà¿âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåä-

áà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Кравченко Людмилі Володимирівні, 

Колісніченку Олександру Володимировичу, 
Колісніченко Ніні Петрівні, Кравченко Юлії Володимирівні, 

Колісніченку Василю Павловичу, Савчук Надії Петрівні 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Садовій, 10 у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 831/831 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Êðàâ÷åíêî Ëþäìè-

ë³ Âîëîäèìèð³âí³, Êîë³ñí³÷åíêó Îëåêñàíäðó Âî-

ëîäèìèðîâè÷ó, Êîë³ñí³÷åíêî Í³í³ Ïåòð³âí³, Êðàâ-

÷åíêî Þë³¿ Âîëîäèìèð³âí³, Êîë³ñí³÷åíêó Âàñè-

ëþ Ïàâëîâè÷ó, Ñàâ÷óê Íàä³¿ Ïåòð³âí³ ó ñï³ëüíó

÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,0564 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8 000 000 000:72:527:0012) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñàäîâ³é, 10 ó Ñî-

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

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ãðîìàäÿíö³ Êðàâ÷åíêî Ëþäìèë³ Âîëîäè-

ìèð³âí³ — 1/12 â³ä 0,0564 ãà;

— ãðîìàäÿíèíó Êîë³ñí³÷åíêó Îëåêñàíäðó Âî-

ëîäèìèðîâè÷ó — 1/12 â³ä 0,0564 ãà;

— ãðîìàäÿíö³ Êîë³ñí³÷åíêî Í³í³ Ïåòð³âí³ —

1/12 â³ä 0,0564 ãà;

— ãðîìàäÿíö³ Êðàâ÷åíêî Þë³¿ Âîëîäèìèð³â-

í³ — 1/12 â³ä 0,0564 ãà;

— ãðîìàäÿíèíó Êîë³ñí³÷åíêó Âàñèëþ Ïàâëî-

âè÷ó — 1/3 â³ä 0,0564 ãà;

— ãðîìàäÿíö³ Ñàâ÷óê Íàä³¿ Ïåòð³âí³ — 1/3 â³ä

0,0564 ãà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9046).
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2. Ãðîìàäÿíàì Êðàâ÷åíêî Ëþäìèë³ Âîëîäè-

ìèð³âí³, Êîë³ñí³÷åíêó Îëåêñàíäðó Âîëîäèìè-

ðîâè÷ó, Êîë³ñí³÷åíêî Í³í³ Ïåòð³âí³, Êðàâ÷åíêî

Þë³¿ Âîëîäèìèð³âí³, Êîë³ñí³÷åíêó Âàñèëþ Ïàâ-

ëîâè÷ó, Ñàâ÷óê Íàä³¿ Ïåòð³âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåä-

áà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянці 
Корнієнко Наталії Петрівні земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бортницькій, 14 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 813/813 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîðí³ºíêî Íàòàë³¿

Ïåòð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:245:0073) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Áîðòíèöüê³é, 14 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ Ï-9021).

2. Ãðîìàäÿíö³ Êîðí³ºíêî Íàòàë³¿ Ïåòð³âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Мущинському Леоніду Пилиповичу для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бурмистенка, 40 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 807/807 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìóùèíñüêîìó Ëåî-

í³äó Ïèëèïîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:79:142:0097) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Áóðìèñòåíêà, 40 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ï-9016).

2. Ãðîìàäÿíèíó Ìóùèíñüêîìó Ëåîí³äó Ïèëè-

ïîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü, ïî-

çèö³þ 4 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 23.04.2009 ¹ 433/1489 «Ïðî ïðèâà-

òèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію громадянам 
Дендебері Любові Олексіївні, Дендебері Олександру 

Юхимовичу, Дендебері Володимиру Юхимовичу 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово(

го будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Леніна, 165 у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 830/830 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Äåíäåáåð³ Ëþáîâ³

Îëåêñ³¿âí³, Äåíäåáåð³ Îëåêñàíäðó Þõèìîâè÷ó,

Äåíäåáåð³ Âîëîäèìèðó Þõèìîâè÷ó ó ñï³ëüíó

÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000 000 000:72:527:0008) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ëåí³íà, 165 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8920), â òîìó

÷èñë³:

— ãðîìàäÿíö³ Äåíäåáåð³ Ëþáîâ³ Îëåêñ³¿âí³ —

1/3 â³ä 0,1000 ãà;

— ãðîìàäÿíèíó Äåíäåáåð³ Îëåêñàíäðó Þõè-

ìîâè÷ó — 1/3 â³ä 0,1000 ãà;

— ãðîìàäÿíèíó Äåíäåáåð³ Âîëîäèìèðó Þõè-

ìîâè÷ó — 1/3 â³ä 0,1000 ãà.

2. Ãðîìàäÿíàì Äåíäåáåð³ Ëþáîâ³ Îëåêñ³¿âí³,

Äåíäåáåð³ Îëåêñàíäðó Þõèìîâè÷ó, Äåíäåáåð³

Âîëîäèìèðó Þõèìîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Антоненку Анатолію Вікторовичу 
на вул. Маршака, 44 у Святошинському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 842/842 від 26 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе(
мельної ділянки громадянину Антоненку Анатолію Вікторовичу на вул. Маршака, 44 у Святошинському райо(
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому(
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Àíòîíåíêó Àíàòîë³þ Â³êòîðîâè÷ó íà

âóë. Ìàðøàêà, 44 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,02 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-19564).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про приватизацію громадянам 
Ніколаєнко Наталії Олексіївні та Вакуленку 

Михайлу Миколайовичу у спільну часткову власність 
земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Устима Кармелюка, 19 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 820/820 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен(

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас(
ності» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель(
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ãðîìàäÿíàì Í³êîëàºíêî Íàòà-

ë³¿ Îëåêñ³¿âí³ — 1/2 â³ä 0,0637 ãà òà Âàêóëåíêó Ìè-

õàéëó Ìèêîëàéîâè÷ó — 1/2 â³ä 0,0637 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:66:039:0052) ³ç

çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
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ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Óñòèìà Êàðìåëþêà, 19

ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ Ï-9040).

2. Ãðîìàäÿíàì Í³êîëàºíêî Íàòàë³¿ Îëåêñ³¿âí³

òà Âàêóëåíêó Ìèõàéëó Ìèêîëàéîâè÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Климик Раїсі Едуардівні,

Климику Ярославу Леонідовичу та Поліщук Яніні Леонідівні 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 31(а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 808/808 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен(

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

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Êëèìèê Ðà¿ñ³ Åäó-

àðä³âí³, Êëèìèêó ßðîñëàâó Ëåîí³äîâè÷ó òà Ïî-

ë³ùóê ßí³í³ Ëåîí³ä³âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñ-

í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0904 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:414:0221) äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.

Ïàíîðàìí³é, 31-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

— ãðîìàäÿíö³ Êëèìèê Ðà¿ñ³ Åäóàðä³âí³ — 1/3

â³ä 0,0904 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä

16.08.2010);

— ãðîìàäÿíèíó Êëèìèêó ßðîñëàâó Ëåîí³äî-

âè÷ó — 1/3 â³ä 0,0904 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñ-

íîñò³ â³ä 16.08.2010);

— ãðîìàäÿíö³ Ïîë³ùóê ßí³í³ Ëåîí³ä³âí³ — 1/3

â³ä 0,0904 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä

16.08.2010) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëî-

âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8810).

2. Ãðîìàäÿíàì Êëèìèê Ðà¿ñ³ Åäóàðä³âí³, Êëè-

ìèêó ßðîñëàâó Ëåîí³äîâè÷ó òà Ïîë³ùóê ßí³í³

Ëåîí³ä³âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåä-

áà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Мартиновській 
Олександрі Валеріївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лютеранській, 19(б 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 772/772 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìàðòè-

íîâñüê³é Îëåêñàíäð³ Âàëåð³¿âí³ äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëþòåðàí-

ñüê³é, 19-á ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-14213).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàðòèíîâñüê³é Îëåê-

ñàíäð³ Âàëåð³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0447 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:76:035:0050) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é,

19-á ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàðòèíîâñüê³é Îëåêñàíäð³ Âà-

ëåð³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

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

ðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5 Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà â³ä

16.10.2013 ¹ 4028, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî

ñåðåäîâèùà â³ä 23.12.2010 ¹ 19-13905, Äåð-

æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 27.01.2011

¹ 05-08/25, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-

òóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 29.09.2011 ¹ 4742.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿

ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿä-

êó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåð-

æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå

ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Мартиненко 
Віталіні Михайлівні у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Воровського, 14(б 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 779/779 від 26 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìàðòè-

íåíêî Â³òàë³í³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âîðîâñüêîãî,

14-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà ¹ À-17955).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàðòèíåíêî Â³òàë³-

í³ Ìèõàéë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0942 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:026:0153) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âîðîâñüêîãî,

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

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìàðòèíåíêî Â³òàë³í³ Ìèõàéë³â-

í³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 24.06.2010

¹ 19-7790, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè

íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 

ì. Êèºâ³ â³ä 29.11.2010 ¹ 05-08/6579, äî÷³ð-

íüîãî ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëà-

íó ì³ñòà Êèºâà» â³ä 04.04.2008 ¹ 999, Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 29.08.2012

¹ 05-8930, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåì-

àãåíòñòâà ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 07.03.2014 ¹ 19-26-

0.31-1049/2-14.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè,

ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâ-

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

òîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿ-

ìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

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

Мошенко Наталії Володимирівні на вул. Передовій, 5 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 840/840 від 26 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе(

мельної ділянки громадянці Мошенко Наталії Володимирівні на вул. Передовій, 5 у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь(
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ìîøåíêî Íàòàë³¿ Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë.

Ïåðåäîâ³é, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21943).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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Про передачу у безоплатне користування (позичку) будівлі 
ротонди «Аскольдова могила» на Парковій дорозі
Рішення Київської міської ради № 389/389 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 319, 327, 827 — 836 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону Укра(
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення релігійної громади Української Греко(
Католицької Церкви парафії Святого Миколая Чудотворця на Аскольдовій Могилі у Печерському районі 
м. Києва (лист від 15 вересня 2014 року № 35) та клопотання Музею історії міста Києва (лист від 26 вересня
2014 року № 411/1), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïî-

çè÷êó) áóä³âëþ ðîòîíäè «Àñêîëüäîâà ìîãèëà»

íà Ïàðêîâ³é äîðîç³ ïëîùåþ 140,6 êâ. ì, ÿêà íà-

ëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëåíà íà ïðà-

â³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà Ìóçåºì ³ñòîð³¿

ì³ñòà Êèºâà, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

2. Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà óêëàñòè ç ðåë³-

ã³éíîþ ãðîìàäîþ Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöü-

êî¿ Öåðêâè ïàðàô³¿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ×óäîòâîð-

öÿ íà Àñêîëüäîâ³é Ìîãèë³ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äîãîâ³ð ïîçè÷êè, ó ÿêîìó ïåðåäáà-

÷èòè óìîâè ùîäî çàáîðîíè íà çì³íó ñòèë³ñòè÷-

íîãî ð³øåííÿ àðõ³òåêòóðè ôàñàäó òà çîâí³øí³õ ãåî-

ìåòðè÷íèõ ïàðàìåòð³â áóä³âë³ â ö³ëîìó, à òàêîæ

çáåðåæåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ áó-

ä³âë³ ìóçåþ, òà çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó îá’ºêòà

çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договорів оренди земельних ділянок 
від 21.04.2008 № 91(6(00767, № 91(6(00768, № 91(6(00769, 
№ 91(6(00770, укладених між Київською міською радою 
та приватним підприємством «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
«СОМПЕКС» на підставі рішення Київської міської ради 

від 24.05.2007 № 670/1331
Рішення Київської міської ради № 382/382 від 13 листопада 2014 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра(
їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», пунктами 8.4, 11.4 договорів оренди земельних ділянок
від 21.04.2008 № 91(6(00767, № 91(6(00768, № 91(6(00769, № 91(6(00770 та беручи до уваги те, що приватне
підприємство «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СОМПЕКС» не виконало умови пункту 8.4 договорів оренди, а саме:
завершити забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною документацією на будівництво, за(
твердженою в установленому порядку, але не пізніше ніж через три роки з моменту державної реєстрації
договору, систематично (протягом півроку) не сплачує орендну плату, а також численні звернення громад(
ськості, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâîðè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê â³ä 21.04.2008 ¹ 91-6-00767, ¹ 91-6-

00768, ¹ 91-6-00769, ¹ 91-6-00770 (çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 4,20 ãà), óêëàäåíèõ ì³æ Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâîì

«ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÎÌÏÅÊÑ» íà ï³ä-

ñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007

¹ 670/1331 «Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðè-

ºìñòâó «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÎÌÏÅÊÑ»

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîì-

ïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè òà ï³äçåì-

íî-íàçåìíèìè ïàðê³íãàìè íà âóë. Ìàêàð³âñüê³é

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, âêëþ-

÷èâøè â ïåðåë³ê îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëü-

íîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü

òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìî-

ãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,77 ãà

íà âóë. Ìàêàð³âñüê³é òà 0,22 ãà âçäîâæ Ïîä³ëü-

ñüêîãî óçâîçó ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ» çä³éñíèòè â³ä-

ïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 2,77 ãà íà âóë. Ìàêàð³âñüê³é

òà 0,22 ãà âçäîâæ Ïîä³ëüñüêîãî óçâîçó ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ äëÿ çíÿòòÿ ç ðåºñ-

òðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä

21.04.2008 ¹ 91-6-00767, ¹ 91-6-00768, 

¹ 91-6-00769, ¹ 91-6-00770, óêëàäåíèõ ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì ï³äïðè-

ºìñòâîì «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÎÌÏÅÊÑ».

4.2. Ïðî³íôîðìóâàòè ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî

«ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÎÌÏÅÊÑ» ïðî ïðèé-

íÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення промислово(технічній компанії 
у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю 

«АГРОМАТ» договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

багатофункціонального комплексу з будівлями торговельного,
виробничо(складського, громадсько(офісного призначення 

на вул. Академіка Булаховського, 4 у Святошинському районі
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 453/453 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист(повідомлення про(

мислово(технічної компанії у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОМАТ» від 12.11.2013 
№ КОП(0109, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 15 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 10.04.2009 ¹ 75-6-00446

ïëîùåþ 1,1982 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:436:0016), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðîìèñëîâî-òåõí³÷-

íîþ êîìïàí³ºþ ó âèãëÿä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àãðîìàò» äëÿ áóä³âíèö-

òâà áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó ç áóä³â-

ëÿìè òîðãîâåëüíîãî, âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêîãî, ãðî-

ìàäñüêî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ïîäàëüøèìè

åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë. Àêà-

äåì³êà Áóëàõîâñüêîãî, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2008 ¹ 674/674 «Ïðî ïå-

ðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðîìèñëîâî-òåõí³÷-

í³é êîìïàí³¿ ó âèãëÿä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÃÐÎÌÀÒ» äëÿ áóä³âíèöòâà

áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó ç áóä³âëÿìè

òîðãîâåëüíîãî, âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêîãî, ãðî-

ìàäñüêî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ïîäàëüøèìè

åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë. Àêà-

äåì³êà Áóëàõîâñüêîãî, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà» (ñïðàâà ¹ À-20951).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 10.04.2009 ¹ 75-6-00446, à ñàìå:

— ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âè-

êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: «äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåê-

ñó ç áóä³âëÿìè òîðãîâåëüíîãî, âèðîáíè÷î-ñêëàä-

ñüêîãî, ãðîìàäñüêî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ».

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

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

ëÿíêè â³ä 10.04.2009 ¹ 75-6-00446, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Ïðîìèñëîâî-òåõí³÷í³é êîìïàí³¿ ó âèãëÿä³

òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 

«ÀÃÐÎÌÀÒ» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷å-

í³ çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿

óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 10.04.2009

¹ 75-6-00446.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23.09.2014 № 264/264 «Про передачу 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» земельної ділянки 

для експлуатації майнового комплексу з виробничими, 
складськими, адміністративними будівлями 

і спорудами та аптеки на вул. Копилівській, 38 
у Подільському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 504/504 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, враховуючи лист(звернення ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТА(

МІННИЙ ЗАВОД» від 14.10.2014 № 17/1688 та те, що на пленарному засіданні сесії Київської міської ради
23.09.2014 не було озвучено правки постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та зем(
лекористування щодо терміну оренди земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ðàäè â³ä 23.09.2014 ¹ 264/264 «Ïðî ïåðåäà÷ó

ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ

«ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Â²ÒÀÌ²ÍÍÈÉ ÇÀÂÎÄ» çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó

ç âèðîáíè÷èìè, ñêëàäñüêèìè, àäì³í³ñòðàòèâ-

íèìè áóä³âëÿìè ³ ñïîðóäàìè òà àïòåêè íà âóë. Êî-

ïèë³âñüê³é, 38 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»,

à ñàìå:

— ñëîâà òà öèôðó «êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó

íà 5 ðîê³â» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «äîâ-

ãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки госпіталю 

(з поліклінікою) Головного управління МВС України 
в місті Києві для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд закладу на вул. Платона Майбороди, 19 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 501/501 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 9, 117 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер(
жавної та комунальної власності», статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», роз(
глянувши лист госпіталю (з поліклінікою) Головного управління МВС України в місті Києві від 04.10.2013
№ 37/680 та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,6618 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:112:0011)

ãîñï³òàëþ (ç ïîë³êë³í³êîþ) Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çàêëàäó íà

âóë. Ïëàòîíà Ìàéáîðîäè, 19 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ä-6063).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про поновлення та внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю

«ГЕКАТА» для обслуговування та експлуатації відкритого 
літнього кафе «Фортеця» на просп. Георгія Гонгадзе, 21 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 691/691 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи звернення товариства з об(
меженою відповідальністю «ГЕКАТА» від 28.11.2011 № 75, від 15.09.2014 № 28 та витяг з протоколу № 20 засі(
дання постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури від 17.09.2013,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 172 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро(
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі(
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са(
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 7 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

14.02,2017 ¹ 172

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1 28582"11 ФІЛІЯ
"ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ІМЕКСБАНК" У
М.КИЄВІ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,385 Деснянський район, 
просп. Володимира Маяковського,
32

2 32779"13 ТОВ "Центр Піар
Технології"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

18 Оболонський район, просп. Героїв
Сталінграда, 4,корпус 6

3 29488"12 ТОВ "Кофе Хауз.
Україна"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

21,92 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 111/113

4 08429"05 ТОВ "Арго"
Торговельна
мережа"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,87 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 23

5 08405"05 ТОВ "Арго"
Торговельна
мережа"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,845 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 23

6 15512"07 ТОВ "Кофе Хауз.
Україна"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,65 Подільський район, 
вул. Костянтинівська, 16

7 15514"07 ТОВ "Кофе Хауз.
Україна"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,44 Подільський район,
вул. Костянтииівська, 16

Керівник апарату В. Бондаренко

Про відмову в продовженні строку дії 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 168 від 14 лютого 2017
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

6 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¿)

14.02.2017 ¹ 168

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 04625"04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

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

2. 04242"04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

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

3. 04241"04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

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

4. 02235"03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон) 

54 Шевченківський район, 
просп. Перемоги, перехрестя з
просп. Повітрофлотським

5. 05220"04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 63"65

6. 09784"05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

36 Голосіївський район, 
вул. Промислова, Південний міст,
№ 6

Керівник апарату В. Бондаренко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 10580"05 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

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

2. 06774"04 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

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

12,47 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 89"а

3. 10176"05 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
вул. Академіка Туполєва, 80 м 
до будинку № 12, 
на протилежному боці

Про відмову у продовженні строку дії дозволів  
на  розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 170 від 14 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåí-

íÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 3 äîçâîëè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

14.02.2017 ¹170

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 17.12.2002 ¹ 85-6-00030

ïëîùåþ 0,3449 ãà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëó-

àòàö³¿ â³äêðèòîãî ë³òíüîãî êàôå «Ôîðòåöÿ» (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:85:928:0006),

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-

âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 

«ÃÅÊÀÒÀ» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 6 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11.07.2002 ¹ 119/119 «Ïðî íà-

äàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïè-

íåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ» äëÿ áóä³â-

íèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ â³äêðè-

òîãî ë³òíüîãî êàôå «Ôîðòåöÿ» ç áëàãîóñòðîºì

ë³ñîïàðêîâî¿ çîíè íà ïðîñï. Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà-

¿íè, 21 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» (ñïðà-

âà ¹ À-19738).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 17.12.2002 ¹ 85-6-00030, à ñà-

ìå:

— ñëîâà «Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè» çàì³íèòè ñëî-

âàìè «Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå»;

— ñëîâà «äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ

òà åêñïëóàòàö³¿ â³äêðèòîãî ë³òíüîãî êàôå» çàì³-

íèòè ñëîâàìè «îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿

â³äêðèòîãî ë³òíüîãî êàôå «Ôîðòåöÿ».

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

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

êè â³ä 17.12.2002 ¹ 85-6-00030, ï³äëÿãàº ïðè-

âåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâñòâà.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÃÅÊÀÒÀ»:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîäàò-

êîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í

äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

17.12.2002 ¹ 85-6-00030.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01.06.2013

¹ 05704-11279.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

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

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü ãóìàí³òàðíî¿ òà åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè óïðàâë³ííÿ
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè),
òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ
çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó
òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó
êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó: êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó: êîï³þ
òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó: êîï³þ îáë³êîâî¿
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;
â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â
ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2016 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äî
ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

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

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

Îêðóæíèé ñóä ì.Í³êîñ³ÿ âèêëèêàº Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à Þòê³íà, ÿêèé ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: âóë.Êðîïèâíèöüêîãî,
áóä. 8, êâ. 1, ì. Êè¿â, Óêðà¿íà, ÿê â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³ ¹ 2707/2016 çà ïîçîâîì êîìïàí³¿ Ãàëàìà ²íâåñòìåíòñ Ë³ì³òåä
[Galama Investments Limited] ïðîòè Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à Þòê³íà (Â³äïîâ³äà÷ 1) òà êîìïàí³¿ Äæåí³ôåêñ Ïàðò³ñ³ïåéøí
Ë³ì³òåä [Jenifex Participation Limited] (Â³äïîâ³äà÷ 2) ïðî âèçíàííÿ ñóìè â ðîçì³ð³ 3 887 500 äîëàð³â ÑØÀ òàêîþ, ùî
áóëà îòðèìàíà âíàñë³äîê íåäîáðîñîâ³ñíèõ òà/àáî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, òà òàêîþ, ùî çíàõîäèòüñÿ â äîâ³ð÷îìó óïðàâë³íí³
Â³äïîâ³äà÷à 1 ³ Â³äïîâ³äà÷à 2 òà/àáî áóäü-êîãî ç íèõ, à òàêîæ ñòÿãíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ñóìè ç Â³äïîâ³äà÷³â òà/àáî áóäü-
êîãî ç íèõ, à òàêîæ ñòÿãíåííÿ â³äñîòê³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì, âèòðàò òà ñóìè ÏÄÂ. Ïðîòÿãîì 30 äí³â ç ìîìåíòó
ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ Â³äïîâ³äà÷ó 1, Âÿ÷åñëàâó Ìèõàéëîâè÷ó Þòê³íó, íåîáõ³äíî çàðåºñòðóâàòè ÿâêó îñîáèñòî
àáî ÷åðåç ïðåäñòàâíèêà øëÿõîì (1) ïîäàííÿ äî Ðåºñòðàòîðà Îêðóæíîãî ñóäó Í³êîñ³¿ ìåìîðàíäóìó ïðî ÿâêó äî ñóäó
òà (2) íàäñèëàííÿ ó òîé æå äåíü êîï³é äàòîâàíîãî, ï³äïèñàíîãî òà ñêð³ïëåíîãî ïå÷àòêîþ Ðåºñòðàòîðà ìåìîðàíäóìó
ïðî ÿâêó íà àäðåñè ïðåäñòàâíèê³â ïîçèâà÷à, à ñàìå íà àäðåñè ÒÎÂ «Ë. Ïåïåô³ë³ïïîó & Ko» [L. Papaphiiippou & Ñî LLC]
(àäðåñà: 17, Àéô³äæåí³åñ Àâåíþ 2007, Ñòðîâîëîñ, Ê³ïð [17 Ifigenias Avenue, 2007, Strovolos, Cyprus]) òà ÒÎÂ «Ñòåë³îñ
Àìåð³êàíîñ & Ko» [Stelios Americanos & Ñî. LLC] (àäðåñà: 12, Ä³ìîñòåí³ñ Ñåâåð³ñ, 6-é ïîâåðõ, îô³ñ 601, 1080 Í³êîñ³ÿ,
Ê³ïð C.B. 452 [12, Dimosthenis Severis, 6th floor, office 601, 1080 Nicosia, Cyprus C.B.452]). Îêðóæíèé ñóä ì. Í³êîñ³¿
ðîç'ÿñíþº, ùî ó ðàç³ íåÿâêè Â³äïîâ³äà÷à 1 äî ñóäó ó ïîðÿäêó, âêàçàíîìó âèùå, ïîçèâà÷ ìîæå ïîäàòè çàÿâó ïðî
âèíåñåííÿ ð³øåííÿ ïî ñïðàâ³ ïðîòè Â³äïîâ³äà÷à 1 çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâàð Âèãóð³âñüêèé, 4:

1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 18-à, çàãàëüíà ïëîùà - 35,0 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè - 686000,00 ãðí, ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó îêóëÿð³â òà ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè,
îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ) - 8983,33 ãðí, ñòàâêè îðåíäíî¿ ïëàòè - 20% òà 10% â³äïîâ³äíî, òåðì³í
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

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

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 875/88/16 çà
àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì Ìàêàð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ äî Êèðè÷åíêî
Ëàðèñè Ìèêîëà¿âíè, òðåòÿ îñîáà: Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Íàö³îíàëüíà åíåðãåòè÷íà êîìïàí³ÿ «Óêðåíåðãî»
ïðî ïðèìóñîâå â³ä÷óæåííÿ ÷àñòèí çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç ìîòèâ³â ñóñï³ëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ
02 áåðåçíÿ 2017 ðîêó î 10.15 â ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ìîñêîâñüêà, 8, êîðï. 30, çàë ¹14. Íåïðèáóòòÿ ñòîðîíè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïåðåøêîäæàº
ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Ñóääÿ Â.Å. Ìàöåäîíñüêà

Âòðà÷åíèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 19 æîâòíÿ 2000 ð. êâàðòèðè 39 â áóä. 4

ïî âóë. Òóð³âñüê³é â ì. Êèºâ³, óêëàäåíèé ì³æ Âåðã³ëåñ Òåòÿíîþ Ìèêîëà¿âíîþ òà

Íåñòåðåíêî Íàòàë³ºþ Àíàòîë³¿âíîþ,ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî

íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ñîêîëîâèì Î.ª., çàðåºñòðîâàíèì â ðåºñòð³ çà ¹ 5050 òà

çàðåºñòðîâàíèé â Êè¿âñüêîìó ÌÁÒ² 05.12.2000 ð. çà ¹ 2971, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé äèïëîì ñïåö³àë³ñòà ÊÂ ¹34781909 â³ä 30 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, âèäàíèé Íàö³îíàëüíèì

òåõí³÷íèì óí³âåðñèòåòîì Óêðà¿íè «ÍÒÓÓ ÊÏ²» íà ³ì'ÿ Êîòëÿðîâî¿ Îëåíè Ñåðã³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 52723

22 ëþòîãî 2017 ð.
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ÑÒÎËÈ×ÍÎÞïðîêóðàòóðîþ ñï³ëü-
íî ç Óïðàâë³ííÿì çàõèñòó åêîíî-
ì³êè â ì. Êèºâ³ ÄÇÅ Íàöïîë³ö³¿
Óêðà¿íè â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ,ðîç-
ïî÷àòîãî çà ôàêòîì ïîðóøåííÿ
ïðàâèë áåçïåêè ï³ä ÷àñ âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò ³ç ï³äâèùåíîþ íåáåçïå-
êîþ,ïðîâåäåíî äåìîíòàæ 8 íåëå-
ãàëüíèõ ãàçîçàïðàâíèõ ïóíêò³â,
ðîçòàøîâàíèõ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó,
Äåñíÿíñüêîìó,Äí³ïðîâñüêîìó,Ïî-
ä³ëüñüêîìó òà Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîíàõ.

Âñòàíîâëåíî, ùî âêàçàí³ çà-
ïðàâêè, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ íà
âóë. Äåì³¿âñüê³é, Ì. Ãðå÷êà, Àë³-
øåðà Íàâî¿, Òåîäîðà Äðàéçåðà,
Êàéñàðîâà, Âîëîäèìèðî-Ëèá³ä-
ñüê³é, Ñòåöåíêà òà Áóëüâàð³ Ïå-

ðîâà, ôóíêö³îíóâàëè áåç æîäíèõ
äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â. Êð³ì òî-
ãî, íåçàêîíí³ ÀÇÑ ðîçòàøîâóâà-
ëèñü ó íåáåçïå÷í³é áëèçüêîñò³ äî
æèòëîâèõ áóäèíê³â òà íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â.

Ï³ä ÷àñ ñë³ä÷èõ ä³é âèëó÷åíî
öèñòåðíè ç³ ñêðàïëåíèì ãàçîì
îá’ºìîì ïîíàä 37 òèñÿ÷ ë³òð³â òà
îáëàäíàííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ íåçà-
êîííî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Íàðàç³ â ðàìêàõ äîñóäîâîãî
ñë³äñòâà ïðèçíà÷åíî ïîæåæî-òåõ-
í³÷íó åêñïåðòèçó ïî âèëó÷åíî-
ìó ìàéíó. Êð³ì òîãî, ïðîêóðàòó-
ðîþ ñòîëèö³ ñêåðîâàíî êëîïî-
òàííÿ äî ñóäó ùîäî àðåøòó íå-
ëåãàëüíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå ñòà-
íîâèëî ³ çíà÷íó åêîëîã³÷íó íå-
áåçïåêó äëÿ ì³ñòà �

Ó ì³ñò³ äåìîíòóâàëè â³ñ³ì 
íåçàêîííèõ ãàçîçàïðàâíèõ ñòàíö³é

Íà Ìàéäàí³ ïðîéøîâ áàãàòîòèñÿ÷íèé ìàðø íà ÷åñòü
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³

Ó×ÎÐÀ â öåíòð³ ñòîëèö³ ïðîéøîâ
áàãàòîòèñÿ÷íèé ìàðø, îðãàí³çî-
âàíèé ÃÎ «ªäèíèé ñîþç ïàòð³îò³â
Óêðà¿íè».

Çà ñëîâàìè àêòèâ³ñò³â, ìåòîþ
äàíîãî çàõîäó º âøàíóâàííÿ ïàì’ÿ-

ò³ Ãåðîÿì Ìàéäàíó òà àêöåíòóâàí-
íÿ óâàãè íà âíóòð³øíüîïîë³òè÷-
íèõ ïðîáëåìàõ Óêðà¿íè, çîêðåìà
íà òîðã³âë³ ç îêóïîâàíèìè òåðè-
òîð³ÿìè Äîíáàñó òà îë³ãàðõ³çàö³¿
åêîíîì³êè Óêðà¿íè.

Ùîäî ñàìîãî ìàðøó, òî â³í
ïðîéøîâ ìèðíî ³ ùî íàéãîëîâí³-
øå — íå òàê óæå é äîâãî, ìîæëè-
âî, çàâäÿêè êîðîòêîìó ìàðøðóòó
(â³ä Ìàéäàíó äî Ìåìîð³àëó Ãåðî-
ÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³) �

Â²ÄØÓÊÀÒÈ çàãóáëåí³ ÷è ïîâåð-
íóòè çíàéäåí³ ðå÷³ ìåøêàíö³ ñòî-
ëèö³ ìîæóòü çâåðíóâøèñü äî «Êîí-
òàêòíîãî öåíòðó ì³ñòà Êèºâà 1551».
Ñåðåä óòðàò êèÿíè íàé÷àñò³øå çà-
çíà÷àþòü äîêóìåíòè — âîä³éñüê³
ïðàâà ÷è ïàñïîðòè. À îò ñåðåä çíà-
õ³äîê ÷èìàëî Êàðòîê êèÿíèíà ³ òèõ
æå ïàñïîðò³â. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî

çàãóáëåíó/çíàéäåíó ð³÷ ïðèéìà-
òèìóòüñÿ ö³ëîäîáîâî çà òåëåôî-
íîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ 1551 òà îïðàöüî-
âóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ îíëàéí-
ñåðâ³ñó «Áþðî çíàõ³äîê». Íåùî-
äàâíî êîìóíàëüíà óñòàíîâà äîëó-
÷èëàñÿ äî ïðîåêòó, ï³äïèñàâøè
ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ ç ÃÎ
LuckFind. Â³äïîâ³äíî äî äîêóìåí-
òà, ñòîëè÷íèé êîíòàêò-öåíòð ñòàâ
êîìóí³êàö³éíîþ ïëàòôîðìîþ, çà
äîïîìîãîþ ÿêî¿ êèÿíè çìîæóòü
çàëèøàòè ³íôîðìàö³þ ïðî çàãóá-

ëåí³/çíàéäåí³ ðå÷³. Ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïðî çíàéäåí³ àáî çàãóáëåí³ ðå-
÷³ ìîæíà çàëèøèòè, çàòåëåôîíó-
âàâøè çà íîìåðàìè: 1551 (ç³ ñòà-
ö³îíàðíîãî), (044) 205-73-37 (³ç
ìîá³ëüíîãî). Ïðè öüîìó íåîáõ³ä-
íî ëèøå íàäàòè ñòèñëó ³íôîðìà-
ö³þ ïðî çàãóáëåíó ÷è çíàéäåíó ð³÷
³ ñâî¿ êîíòàêòè äëÿ çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó.

Íàãàäàºìî, âñþ êîðèñíó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî æèòòÿ ì³ñòà çáèðàþòü
ó «Áàç³ çíàíü» �

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè íà âèïàäîê ïîâåí³, ïàâîäêà,
ï³äòîïëåíü

ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌÈËÈ «Õðåùàòèêó»
â Óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é Äåïàðòàìåíòó ì³ñü-
êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, íà âèïà-
äîê ïîâåí³ (ïàâîäêà, ï³äòîïëåí-
íÿ, êàòàñòðîô³÷íîãî çàòîïëåííÿ)
ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ íèçêè
çàõîä³â áåçïåêè.

Çîêðåìà, ä³¿ â çîí³ ðàïòîâî-

ãî çàòîïëåííÿ ï³ä ÷àñ ïîâåí³,

ïàâîäêà:

çáåð³ãàòè ñïîê³é, óíèêàòè ïà-
í³êè, øâèäêî ç³áðàòè íåîáõ³äí³ äî-
êóìåíòè, ö³ííîñò³, ë³êè, ïðîäóêòè
òà ³íø³ íåîáõ³äí³ ðå÷³; íàäàòè äî-
ïîìîãó ä³òÿì, ³íâàë³äàì òà ëþäÿì
ïîõèëîãî â³êó, âîíè ï³äëÿãàþòü
åâàêóàö³¿ â ïåðøó ÷åðãó; çà ìîæëè-
âîñò³ íåãàéíî çàëèøèòè çîíó çà-
òîïëåííÿ; ïåðåä âèõîäîì ³ç áóäèí-
êó âèìêíóòè åëåêòðî- òà ãàçîïîñ-
òà÷àííÿ, çàãàñèòè âîãîíü ó ãðóáàõ.
Çà÷èíèòè â³êíà òà äâåð³, ÿêùî º
÷àñ — çàáèòè â³êíà òà äâåð³ ïåð-
øîãî ïîâåðõó äîøêàìè (ùèòàìè),

â³ä÷èíèòè õë³â—äàéòå õóäîá³ ìîæ-
ëèâ³ñòü âðÿòóâàòèñÿ, ï³äíÿòèñÿ íà
âåðõí³ ïîâåðõè. ßêùî áóäèíîê îä-
íîïîâåðõîâèé, çàéíÿòè ãîðèùí³
ïðèì³ùåííÿ, äî ïðèáóòòÿ äîïî-
ìîãè çàëèøàéòåñÿ íà âåðõí³õ ïî-
âåðõàõ, äàõàõ, äåðåâàõ ÷è ³íøèõ
ï³äâèùåííÿõ; ñèãíàë³çóéòå ðÿòó-
âàëüíèêàì, ùîá âîíè ìàëè çìîãó
øâèäêî âàñ çíàéòè; ïåðåâ³ðòå, ÷è
íåìàº ïîáëèçó ïîñòðàæäàëèõ, íà-
äàéòå ¿ì, çà ìîæëèâîñò³, äîïîìî-
ãó; ïîòðàïèâøè ó âîäó, çí³ì³òü ç
ñåáå âàæêèé îäÿã ³ âçóòòÿ, â³äøó-
êàéòå ïîáëèçó ïðåäìåòè, ÿêèìè
ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ äî íàäõî-
äæåííÿ äîïîìîãè; íå ïåðåïîâ-
íþéòå ðÿòóâàëüí³ çàñîáè (êàòåðè,
÷îâíè, ïëîòè òîùî).

Ä³¿ ï³ñëÿ ïîâåí³, ïàâîäêà:

ïåðåêîíàéòåñü, ùî æèòëî íå îò-
ðèìàëî âíàñë³äîê ïîâåí³ í³ÿêèõ
óøêîäæåíüòà íå çàãðîæóº çàâàëåí-
íÿì, â³äñóòí³ ïðîâàëèíè â áóäèí-
êó ³ íàâêîëî íüîãî,íå ðîçáèòå ñêëî,
íåìàº íåáåçïå÷íèõ óëàìê³â òà ñì³ò-

òÿ; íå ñë³ä êîðèñòóâàòèñü åëåêòðî-
ìåðåæåþ äî ïîâíîãî îñóøåííÿ áó-
äèíêó; îáîâ’ÿçêîâî êèï’ÿò³òü ïèò-
íó âîäó, îñîáëèâî ç äæåðåë âîäî-
ïîñòà÷àííÿ, ùî áóëè ï³äòîïëåí³;
ïðîñóøèòè áóäèíîê, ïðîâåñòè ðå-
òåëüíå î÷èùåííÿ òà äåç³íôåêö³þ
çàáðóäíåíîãî ïîñóäó ³ äîìàøí³õ
ðå÷åé òà ïðèëåãëî¿ äî áóäèíêó òå-
ðèòîð³¿,çä³éñíþéòå îñóøåííÿ çàòîï-
ëåíèõ ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü ïî-
åòàïíî (ç ðîçðàõóíêó 1/3 îá’ºìó âî-
äè íà äîáó); åëåêòðîïðèëàäàìè êî-
ðèñòóéòåñü ëèøå ï³ñëÿ ¿õ ðåòåëü-
íîãî ïðîñóøóâàííÿ; çàáîðîíåíî
âæèâàòè ïðîäóêòè,ÿê³ áóëè ï³äòîï-
ëåí³ âîäîþ ï³ä ÷àñ ïîâåí³. Ïîçáàâ-
òåñü â³ä íèõ òà â³ä êîíñåðâàö³¿, ùî
áóëà çàòîïëåíà âîäîþ é îòðèìàëà
óøêîäæåííÿ; âñå ìàéíî, ÿêå áóëî
çàòîïëåíèì, ï³äëÿãàº äåç³íôåêö³¿;
ä³çíàéòåñü â ì³ñöåâèõ îðãàíàõ äåð-
æàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ àäðåñè îðãàí³çàö³é,ùî
â³äïîâ³äàþòü çà íàäàííÿ äîïîìî-
ãè ïîñòðàæäàëîìó íàñåëåííþ �

×åðåç «Áþðî çíàõ³äîê» 
êèÿíè ðîçøóêóþòü äîêóìåíòè
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