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íîâèíè

Ó×ÎÐÀ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî íàãîëîñèâ,
ùî ñòîëè÷íà âëàäà îòðèìàëà
âèñíîâêè åêñïåðòèçè â³ä ÍÂÏ
«Ìîñòîâèé öåíòð» ³ Äåðæàâíî-
ãî äîðîæíüîãî íàóêîâî-äîñë³ä-
íîãî ³íñòèòóòó. Â³í äîäàâ, ùî
âíî÷³ â³äáóëèñÿ ñòàòè÷í³ âèïðî-
áóâàííÿ åñòàêàäè ï³ñëÿ îáðó-
øåííÿ ÷àñòèíè ïðàâî¿ òðîòóàð-
íî¿ êîíñîë³.

«Åêñïåðòèçà âñòàíîâèëà, ùî
ç ìåòîþ óíèêíåííÿ àâàð³éíèõ
ñèòóàö³é ³ ïîäàëüøî¿ òèì÷àñîâî¿
åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóäè íåîáõ³ä-
íå òåðì³íîâå âèêîíàííÿ çàïî-
á³æíèõ çàõîä³â. Çîêðåìà, îáìå-
æèòè ãàáàðèò ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè
ç îáîõ áîê³â ñïîðóäè íà 0,7 ì ³ç
âèêîðèñòàííÿì ëåãêèõ êîíñòðóê-
ö³é; âèêîíóâàòè ùîäåíí³ îãëÿ-

äè êîíñòðóêö³¿ òðîòóàðíèõ êîí-
ñîëåé íà ïðåäìåò ïîÿâè òð³ùèí,
êðåí³â ³ íàõèë³â; îáìåæèòè ðóõ
ï³øîõîä³â ³ òðàíñïîðòó ï³ä ñïî-
ðóäîþ â ïðîãîíàõ», — ïðîöèòó-
âàâ Â³òàë³é Êëè÷êî ðåçóëüòàòè
åêñïåðòèçè.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî íà øëÿõî-
ïðîâîä³ âæå ðîçïî÷àëèñÿ ðîáî-
òè ç óêð³ïëåííÿ ³ â³äó÷îðà ïðî¿çä
àâòî íà íüîìó â³äêðèëè â îáìå-
æåíîìó ðåæèì³. Îêð³ì òîãî, ðóõ
âàæêîâàãîâîãî òðàíñïîðòó ÷å-
ðåç øëÿõîïðîâ³ä áóäå çàáîðî-
íåíèé âçàãàë³.

Ãîëîâà ÊÌÄÀ òàêîæ äîðó÷èâ
ïåðåâ³ðèòè âñ³ ñòàð³ øëÿõîïðî-
âîäè é ìîñòè â ñòîëèö³, âèçíà÷è-
òè ¿õí³é òåõí³÷íèé ñòàí ³ óõâàëèòè
ð³øåííÿ ùîäî ïîäàëüøèõ ðîá³ò
³ ðåæèìó åêñïëóàòàö³¿.

«Â÷îðà ï³çíî ââå÷åð³ ÿ äîðó-
÷èâ ïåðåâ³ðèòè âñ³ ÌÀÔè, ÿê³
çíàõîäÿòüñÿ á³ëÿ îá’ºêò³â òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,òà ïðè-
áðàòè íåçàêîíí³ ñïîðóäè»,— ñêà-
çàâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Çà éîãî ñëîâàìè, âñ³ ÌÀÔè â
Êèºâ³, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ìîñ-
òàìè, ï³ä îá’ºêòàìè òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, â ï³äçåì-
íèõ ïåðåõîäàõ,— ìàþòü áóòè äå-
ìîíòîâàí³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íà-
ãîëîñèâ, ùî â ñòîëèö³ çíîøåíà
³íôðàñòðóêòóðà, â ÿêó íå âêëà-
äàëè êîøòè, íå ðåìîíòóâàëè ïî-
äåêóäè äåñÿòêàìè ðîê³â. ² ¿¿ â³ä-
íîâëåííÿ — îäèí ³ç ïð³îðèòåò³â
ñòîëè÷íî¿ âëàäè. Îäíàê, äîäàâ
â³í, öå íå ìîæíà çðîáèòè îäíî-
ìîìåíòíî.

Ìåð Êèºâà íàãîëîñèâ, ùî Øó-
ëÿâñüêèé øëÿõîïðîâ³ä ñòîëè÷-
íà âëàäà ïåðåäáà÷èëà ïëàíîâî
ðåìîíòóâàòè â öüîìó ðîö³.

«² ìè çðîáèìî öå. Òàêîæ çà-
ïëàíîâàíèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò
Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî øëÿõîïðî-
âîäó òà äîðîãè íà ïðîñïåêò³», —
äîäàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îêð³ì ïëàíîâî¿ ñåçîííî¿ ïå-
ðåâ³ðêè íàâåñí³ «Êè¿âàâòîäîð»
çä³éñíèòü ðåòåëüíèé äîäàòêî-
âèé îãëÿä øëÿõîïðîâîä³â ³ ìîñ-
ò³â ñòîëèö³, çàëó÷èâøè äî öüî-

ãî åêñïåðò³â. Ïðî öå ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð»
Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ çàÿâèâ ó÷î-
ðà ï³ä ÷àñ áðèô³íãó íà Øóëÿâ-
ñüêîìó øëÿõîïðîâîä³.

«Ìè îòðèìàëè â³ä ìåðà çàâ-
äàííÿ äîäàòêîâî ðåòåëüíî ïå-
ðåâ³ðèòè óñ³ øòó÷í³ ñïîðóäè
(øëÿõîïðîâîäè ³ ìîñòè) ó Êè-
ºâ³. Öå 170 îá’ºêò³â. Ñüîãîäí³ ðî-
áîòó óæå ðîçïî÷àòî, ³ ï³ñëÿ öüî-
ãî ìè çìîæåìî ïðîçâ³òóâàòè
ïðî ñòàí ñïîðóä, ïðî íåîáõ³ä-
íèé ðåìîíò òà ïîäàëüøó åêñ-
ïëóàòàö³þ. Ïåðåâ³ðêà â³äáóâà-
òèìåòüñÿ óïðîäîâæ âåñíÿíîãî
ñåçîíó ³ç çàëó÷åííÿì ñïåö³àë³-
çîâàíèõ îðãàí³çàö³é», — íàãî-
ëîñèâ êåð³âíèê «Êè¿âàâòîäîðó».

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî íà ñüîãî-
äí³ àâàð³éíèõ ìîñò³â ó Êèºâ³ íå-
ìàº, à îáìåæåíî ïðèäàòíèìè
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ º 10 ñïîðóä.
«Ùîäî öèõ îá’ºêò³â º åêñïåðòí³
âèñíîâêè, çã³äíî ÿêèõ ïðîâî-
äÿòüñÿ íåîáõ³äí³ ðîáîòè. Îäèí
ç íèõ — øëÿõîïðîâ³ä íà ïðîñ-
ïåêò³ Íàóêè, äå íèí³ òðèâàº ðå-
êîíñòðóêö³ÿ, ðîçïî÷àòà â 2016
ðîö³»,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ãóñ-
òºëºâ.

Ó÷îðà ðóõ àâòîòðàíñïîðòó ³
òðîëåéáóñ³â N¹ 7, 22, 27, 30, 42
Øóëÿâñüêèì øëÿõîïðîâîäîì áó-
ëî â³äíîâëåíî �

Ðóõ àâòî íà Øóëÿâñüêîìó
øëÿõîïðîâîä³ îáìåæàòü
� Ïðî öå ó÷îðà ï³ä ÷àñ áðèô³íãó çàÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî

Ðóõ íà Øóëÿâñüêîìó øëÿõîïðîâîä³ îðãàí³çóþòü â
îáìåæåíîìó ðåæèì³. Âñ³ ³íø³ ïîä³áí³ äîðîæí³
îá’ºêòè òà ìîñòè ñòîëèö³ ïåðåâ³ðÿòü ³ âèçíà÷àòü
¿õí³é òåõí³÷íèé ñòàí. Îêð³ì ïëàíîâî¿ ñåçîííî¿ ³í-
ñïåêö³¿ íàâåñí³ «Êè¿âàâòîäîð» çä³éñíèòü ðåòåëü-
íèé äîäàòêîâèé îãëÿä øëÿõîïðîâîä³â ³ ìîñò³â
ñòîëèö³, çàëó÷èâøè äî öüîãî åêñïåðò³â.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Íà Øóëÿâñüêîìó øëÿõîïðîâîä³ âæå ðîçïî÷àëèñÿ ðîáîòè ç éîãî óêð³ïëåííÿ. Ðóõ àâòî òóò îáìåæàòü, à ïðî¿çä âàæêîâàãîâîãî òðàíñïîðòó çàáîðîíÿòü óçàãàë³

Â³òàë³é Êëè÷êî ³í³ö³þº
çâ³ëüíåííÿ çàñòóïíèêà 
ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ëë³ Ñàãàéäàêà òà ãîëîâè
Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ
Ìàêñèìà Øêóðî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ³í³ö³þâàâ çâ³ëü-

íåííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ïèòàíü

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ²ëë³ Ñàãàé-

äàêà òà ãîëîâè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ìàêñèìà

Øêóðî çà íåäáàëå ñòàâëåííÿ äî ðîçâ’ÿçàí-

íÿ ïðîáëåì, ùî ³ñíóþòü ó ðàéîí³.

«Ï³äïèñàòè öå ð³øåííÿ ìàº Ïðåçèäåíò,

áî â³í óçãîäæóº ïðèçíà÷åííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ

ãëàâ ðàéîí³â. Àëå òàêå ïîäàííÿ íà çâ³ëü-

íåííÿ ÿ éîìó ñüîãîäí³ ñïðÿìóþ»,—íàãîëî-

ñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Êàäðîâ³ ð³øåííÿ ìåð Êèºâà óõâàëèâ ï³ñ-

ëÿ îáâàëåííÿ ÷àñòèíè ï³øîõ³äíî¿ êîíñîë³

Øóëÿâñüêîãî øëÿõîïðîâîäó.

Çàóâàæèìî,ùî çã³äíî ç ðåãëàìåíòîì Êè-

¿âðàäè, çàñòóïíèêè ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ïèòàíü

ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü ïðèçíà÷àþòüñÿ

òà çâ³ëüíÿþòüñÿ âèêëþ÷íî çà ïîãîäæåííÿì

Êè¿âðàäè 2/3 ãîëîñ³â (80) çà ïîäàííÿì ì³ñü-

êîãî ãîëîâè.

Ó ïîíàä 6 ðàç³â çðîñëà 
ê³ëüê³ñòü ïëàòåæ³â 
çà ÆÊÏ, çä³éñíåíèõ 
÷åðåç ñàéò ÊÏ «Ã²ÎÖ»

²ç 28 òèñÿ÷ çà ïåðøèé êâàðòàë äî 176 òè-

ñÿ÷ çà ÷åòâåðòèé êâàðòàë 2016 ðîêó çðîñ-

ëà ê³ëüê³ñòü ïëàòåæ³â çà ÆÊÏ, çä³éñíåíèõ

ç âèêîðèñòàííÿì ñàéòó. Ê³ëüê³ñòü îïåðàö³é

³ç çàñòîñóâàííÿì Êàðòêè êèÿíèíà, çðîñëà

òîð³ê ³ç 1070 çà ïåðøèé äî 6,8 òèñÿ÷ çà ÷åò-

âåðòèé êâàðòàë.

«Òàê³ öèôðè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî êèÿíàì

ïîäîáàºòüñÿ ðàö³îíàëüíî âèòðà÷àòè ñâ³é

÷àñ, ñïëà÷óþ÷è øâèäêî òà â îäíîìó ì³ñö³.

Äëÿ âëàñíèê³â Êàðòêè êèÿíèíà òà «Ìîº¿

êàðòêè» º ùå îäíà ïåðåâàãà — â³äñóòí³ñòü

êîì³ñ³¿»,— çàçíà÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ. — Êåð³âíèöòâî

ÊÌÄÀ òà ÊÏ «Ã²ÎÖ» äîêëàäàòèìóòü óñ³õ çó-

ñèëü, ùîá ê³ëüê³ñòü äîñòóïíèõ ïîñëóã äëÿ

êîðèñòóâà÷³â çðîñòàëà. Îêð³ì òîãî, ïëàíóº-

òüñÿ ïîïîâíþâàòè ê³ëüê³ñòü ñåðâ³ñ³â, äî-

ñòóïíèõ çà Êàðòêîþ êèÿíèíà.

14 áåðåçíÿ — Äåíü
óêðà¿íñüêîãî äîáðîâîëüöÿ

Âåðõîâíà Ðàäà âñòàíîâèëà Äåíü óêðà¿í-

ñüêîãî äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé â³äçíà÷àòèìåòü-

ñÿ ùîð³÷íî 14 áåðåçíÿ.

Êàáì³íó ðåêîìåíäîâàíî ðîçðîáèòè ³ç

çàëó÷åííÿì ãðîìàäñüêîñò³ òà àêòèâíèõ ó÷àñ-

íèê³â äîáðîâîëü÷èõ ôîðìóâàíü, ÿê³ áðàëè

ó÷àñòüóÐåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ â ëèñòîïàä³ 2013—

ëþòîìó 2014 ðîêó, ³ çàòâåðäèòè êîìïëåêñíèé

ïëàí çàõîä³â ùîäî â³äçíà÷åííÿ öüîãî ñâÿ-

òà íà äåðæàâíîìó ð³âí³. Çîêðåìà óðÿä ìàº

ïåðåäáà÷èòè îðãàí³çàö³þ ùîð³÷íèõ çàõîä³â

ç óøàíóâàííÿ ïîäâèãóóêðà¿íñüêèõ äîáðîâîëü-

ö³â; ïðîâåäåííÿ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ,â³é-

ñüêîâèõ ÷àñòèíàõ ³ çàêëàäàõ êóëüòóðè òåìà-

òè÷íèõ çàõîä³â, áåñ³ä ïðî ìàñîâ³ àêö³¿ ïðî-

òåñòó â ëèñòîïàä³ 2013 òà ëþòîìó 2014 ðî-

êó ³ ïðî ó÷àñòü ó íèõ äîáðîâîëü÷èõ ôîðìó-

âàíü; çàáåçïå÷åííÿ Äåðæêîìòåëåáà÷åííÿ ³

ðàä³îìîâëåííÿ öèêë³â òåëå- ³ ðàä³îïåðåäà÷

ùîäî âøàíóâàííÿ ¿õ ïîäâèãó.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Свято�Микільській релігій�
ній громаді у Печерському районі Української
Православої Церкви Київського Патріархату на
площі Слави у Печерському районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,20 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) в постійне користування для бу�

дівництва Православної церкви (К�18644, за�
ява ДЦ № 136 від 08.07.2011).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Свято!Микільській релігійній 
громаді у Печерському районі 

Української Православої Церкви 
Київського Патріархату на площі 

Слави у Печерському районі м. Києва 
для будівництва Православної церкви

Рішення Київської міської ради № 500/500 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки Свято!Микільській релігійній громаді у Печерському районі Української Православої Церк!
ви Київського Патріархату на площі Слави у Печерському районі м. Києва та додані документи, враховуючи
те, що з містобудівної точки зору відтворення церкви недоцільне (лист Головного управління містобудуван!
ня та архітектури від 03.08.2011 № 8476/0/18/27!11), керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер!
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само!
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству
«ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД» на вул. Миколи За�
кревського у Деснянському районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,35 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) в короткострокову оренду на 5 ро�

ків для будівництва об’єктів транспортної ін�
фраструктури (К�18283).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству 

«ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД» 
на вул. Миколи Закревського 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва об’єктів 

транспортної інфраструктури
Рішення Київської міської ради № 498/498 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки комунальному підприємству «ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД» на вул. Миколи Закревського у Дес!
нянському районі м. Києва та додані документи, враховуючи негативний висновок Департаменту містобуду!
вання та архітектури від 18.05.2013 № 7719/0/12/27!13, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе!
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс!
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок
Савуляку Сергію Маркіяновичу на вул. Магніто�
горській, 1�с, на вул. Магнітогорській, 1, літ. «2�б»
у Деснянському районі м. Києва орієнтовними
площами 1,42 га; 0,30 га (земельні ділянки ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) в короткострокову оренду на 1 рік
для експлуатації та обслуговування виробни�
чих приміщень згідно з планом�схемою (дода�
ток до рішення) (К�20967).

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 
земельних ділянок Савуляку Сергію Маркіяновичу 

на вул. Магнітогорській, 1!с, 
на вул. Магнітогорській, 1, літ. «2!б» 

у Деснянському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

виробничих приміщень
Рішення Київської міської ради № 661/661 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельних ділянок Савуляку Сергію Маркіяновичу на вул. Магнітогорській, 1!с, на вул. Магнітогорській, 1, літ.
«2!б» у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного ко!
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу!
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово�будівельному кооперативу «Прогресс»
на вул. Чеській, 1/22 у Печерському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,08 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) у власність для обслу�
говування житлового будинку згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�21029).

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 житлово!будівельному 
кооперативу «Прогресс» 

на вул. Чеській, 1/22 
у Печерському районі м. Києва 

для обслуговування 
житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 669/669 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки житлово!будівельному кооперативу «Прогресс» на вул. Чеській, 1/22 у Печерському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 79!1 Земельного кодексу України, статтею 50 Зако!
ну України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За!
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Дубасу Валентину Івановичу на
вул. Стадіонній, 5�а у Солом’янському районі
м. Києва орієнтовною площею 0,01 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) в короткострокову
оренду на 5 років для експлуатації та обслуго�
вування індивідуальних гаражів згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�22327).

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 громадянину 

Дубасу Валентину Івановичу 
на вул. Стадіонній, 5!а 

у Солом’янському районі 
м. Києва для експлуатації 

та обслуговування 
індивідуальних гаражів

Рішення Київської міської ради № 663/663 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянину Дубасу Валентину Івановичу на вул. Стадіонній, 5!а у Солом’янському 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 комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ФО�
РУМ КРАСИ» на вул. Борисоглібській, 15 (літ. Б)
у Подільському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,02 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в короткострокову оренду на 5 років для обслу�
говування та експлуатації будівлі офісного при�
значення згідно з планом�схемою (додаток до
рішення) (К�23164).

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 товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ФОРУМ КРАСИ» на вул. Борисоглібській, 15 (літ. Б) 
у Подільському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації 
будівлі офісного призначення

Рішення Київської міської ради № 646/646 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ КРАСИ» на вул. Борисоглібській, 15 (літ.
Б) у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра!
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са!
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА» на вул. Жи�
лянській, 47 (літ. К) у Голосіївському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,20 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) в короткострокову
оренду на 5 років для будівництва та експлуата�
ції виробничо�торгово�офісного комплексу з
пунктом громадського харчування згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�20910).

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 ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА» 

на вул. Жилянській, 47 (літ. К) 
у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та експлуатації 

виробничо!торгово!офісного 
комплексу з пунктом 

громадського харчування
Рішення Київської міської ради № 662/662 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА» на вул. Жилян!
ській, 47 (літ. К) у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земель!
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз!
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра!
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 10 років договір оренди зе�
мельної ділянки від 03.08.2004 № 63�6�00145
площею 0,1238 га (кадастровий номер
8000000000:90:001:0035), укладений між Київ�
ською міською радою та товариством з обмеже�
ною відповідальністю «НІСЕК» на підставі пунк�
ту 7 рішення Київської міської ради від 18.03.2004
№ 125/1335 «Про надання і вилучення земель�

них ділянок та припинення права користуван�
ня землею» (справа № А�21084).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�
лянки від 03.08.2004 № 63�6�00145, підлягає при�
веденню у відповідність до норм законодавства.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «НІСЕК» у місячний термін надати до Депар�

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«НІСЕК» для влаштування, експлуатації 
та обслуговування торговельного майданчика 

на вул. Ревуцького, 12/1 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 679/679 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариства з обме!

женою відповідальністю «НІСЕК» від 11.04.2014 № КОП!0172, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

таменту земельних ресурсів 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 03.08.2004 № 63�6�00145.

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. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ОМЕ�
ГА ЛАЙТ ГРУП» на вул. Попудренка, 50�в у Дес�
нянському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,09 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в довгострокову оренду на 10 років для експлу�
атації та обслуговування торговельно�офісної
будівлі згідно з планом�схемою (додаток до рі�
шення) (К�21874).

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 товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ОМЕГА ЛАЙТ ГРУП» 
на вул. Попудренка, 50!в 

у Деснянському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

торговельно!офісної будівлі
Рішення Київської міської ради № 653/653 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУП» на вул. Попудренка, 50!в у
Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра!
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са!
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 10 років договір оренди зе�
мельної ділянки № 91�6�00152 від 21.08.2003
площею 0,0555 га (кадастровий номер
8000000000:91:164:0012), укладений між Київ�
ською міською радою і товариством з обмеже�
ною відповідальністю «ОСТИН» для експлуата�
ції та обслуговування гаражів і допоміжних при�
міщень на вул. Тургенєвській, 69 у Шевченківсько�
му районі м. Києва на підставі пункту 1 рішення
Київської міської ради від 30.01.2003 № 247/407
«Про оформлення права користування земель�
ними ділянками» (справа А�20745).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначений в договорі оренди земельної ді�
лянки від 21.08.2003 № 91�6�00152, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «ОСТИН» у місячний термін надати до Де�
партаменту земельних ресурсів 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 21.08.2003 № 91�6�00152.

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 

«ОСТИН» договору 
оренди земельної 

ділянки на вул. Тургенєвській, 69 
у Шевченківському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 676/676 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши клопотання товариства з обме!
женою відповідальністю «ОСТИН» про поновлення договору оренди земельної ділянки від 29.05.2013, Київ!
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 10 років договір оренди зе�
мельної ділянки від 15.03.2001 № 82�6�00018

площею 0,4468 га (кадастровий номер
8000000000:82:244:0132), укладений між Київ�

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ЄВРОВІКНОБУД» договору 
оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
складського комплексу 

на вул. Олександра Матросова, 31 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 680/680 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі», статті 134 Земельного кодексу України та вра!

ховуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОВІКНОБУД» від 15.02.2011 № 43, Київ!
ська міська рада

ВИРІШИЛА:
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ською міською радою та акціонерним товари�
ством закритого типу «ЄВРОВІКНОБУД» для
експлуатації та обслуговування складського
комплексу на підставі пункту 46 рішення Київської
міської ради від 27.04.2000 № 111/832 «Про на�
дання і вилучення земельних ділянок» (справа
А�18996).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�
лянки від 13.03.2001 № 82�6�00018, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «ЄВРОВІКНОБУД» у місячний термін нада�

ти до Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) документи, ви�
значені законодавством, для укладання додат�
кової угоди про поновлення договору оренди
земельної ділянки від 13.03.2001 № 82�6�00018.

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 5 років договір оренди земель�
ної ділянки від 13.03.2008 № 72�6�00495 площею
0,5763 га для експлуатації та обслуговування ви�
робничо�адміністративно�складського комплек�
су (кадастровий номер 8000000000:69:256:0061),
укладений між Київською міською радою та то�
вариством з обмеженою відповідальністю «ДО�
РАДА» на підставі рішення Київської міської ра�
ди від 12.07.2007 № 1062/1723 «Про передачу
земельної ділянки товариству з обмеженою від�
повідальністю «ДОРАДА» для реконструкції з роз�
ширенням існуючого та будівництва нового склад�
ського приміщення з подальшими їх експлуата�
цією та обслуговуванням на просп. Відрадному,
95 у Солом’янському районі м. Києва» 
(справа А�20526).

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

лянки від 13.03.2008 № 72�6�00495, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «ДОРАДА» у місячний термін надати до Де�
партаменту земельних ресурсів 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 13.03.2008 № 72�6�00495.

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 

«ДОРАДА» договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування 
виробничо!адміністративно!складського 

комплексу на просп. Відрадному, 95 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 690/690 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання товариства з

обмеженою відповідальністю «ДОРАДА» від 09.11.2012 № 54, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатка Д8 до Регіональ�
ної програми підвищення енергоефективності
на 2011 — 2015 роки для міста Києва, затвер�
дженої рішенням Київської міської ради від 27
жовтня 2011 року № 387/6603, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської місь�
кої ради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплек�
су та постійну комісію Київської міської ради

з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку.

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 додатка Д 8 до Регіональної 

програми підвищення енергоефективності 
на 2011 — 2015 роки для міста Києва

Рішення Київської міської ради № 281/281 від  9 жовтня 2014 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра!

їні», статті 6 Закону України «Про енергозбереження», постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня
2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і роз!
витку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на
2010 — 2015 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 891!р «Про затвер!
дження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2015 року» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Зубцю Віктору Миколайовичу на вул.
Мостовій, 53�б у Солом’янському районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 0,08 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у власність для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�21307).

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 

громадянину Зубцю Віктору Миколайовичу 
на вул. Мостовій, 53!б у Солом’янському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 343/343 від  12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянину Зубцю Віктору Миколайовичу на вул. Мостовій, 53!б у Солом’янському 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. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Миранюк Марії Олексіївні на вул.
Охтирській, 3�а у Солом’янському районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 0,03 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у власність для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�19556).

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 громадянці Миранюк Марії Олексіївні 

на вул. Охтирській, 3!а 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 344/344 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Миранюк Марії Олексіївні на вул. Охтирській, 3!а у Солом’янському районі м. Ки!
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне!
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської
ради від 02.04.2009 № 284/1340 «Про поновлен�
ня закритому акціонерному товариству «Лекс
Холдинг» договору оренди земельної ділянки
для реконструкції адміністративно�виробничо�
го корпусу з прилеглими будинками під торго�
вельно�розважальний комплекс з подальшими
його експлуатацією та обслуговуванням на вул.
Луговій, 12 в Оболонському районі м. Києва та
про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 24.04.2003 № 423/583 «Про передачу
закритому акціонерному товариству «Лекс Хол�
динг» земельних ділянок для реконструкції ад�

міністративно�виробничого корпусу з прилегли�
ми будинками під торговельно�розважальний
комплекс з подальшою його експлуатацією та
обслуговуванням па вул. Луговій, 9 в Оболон�
ському районі м. Києва», а саме:

— пункт 1 викласти в такій редакції «Понови�
ти на 5 років договір оренди земельної ділянки
від 07.11.2003 № 78�6�00124 площею 1,1595 га
для експлуатації та обслуговування торговель�
но�розважального комплексу (кадастровий но�
мер 8000000000:78:082:0021), укладений між
Київською міською радою та закритим акціо�
нерним товариством «Лекс Холдинг» на підста�

Про внесення змін 
до рішення Київської міської 

ради від 02.04.2009 № 284/1340 
«Про поновлення закритому 

акціонерному товариству «Лекс Холдинг» 
договору оренди земельної ділянки 

для реконструкції адміністративно!виробничого 
корпусу з прилеглими будинками 

під торговельно!розважальний 
комплекс з подальшими його 

експлуатацією та обслуговуванням 
на вул. Луговій, 12 в Оболонському 

районі м. Києва та про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 24.04.2003 № 423/583 «Про передачу закритому 
акціонерному товариству «Лекс Холдинг» 

земельних ділянок для реконструкції 
адміністративно!виробничого корпусу 

з прилеглими будинками 
під торговельно!розважальний комплекс 

з подальшою його експлуатацією 
та обслуговуванням на вул. Луговій, 9 

в Оболонському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 505/505 від  20 листопада 2014 року

Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто герой Київ», Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Земельного кодексу України та враховуючи лист!звернення при!
ватного акціонерного товариства «Лекс Холдинг» від 24.10.2013 № 006!ТРК!823, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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ві рішення Київської міської ради від 24.04.2003
№ 423/583 «Про передачу закритому акціонер�
ному товариству «Лекс Холдинг» земельних ді�
лянок для реконструкції адміністративно�ви�
робничого корпусу з прилеглими будинками під
торговельно�розважальний комплекс з подаль�
шою його експлуатацією та обслуговуванням
на вул. Луговій, 9 в Оболонському районі м. Ки�
єва» (справа А�20947);

— у назві та по тексту рішення слова «закри�
те акціонерне товариство» замінити словами

«приватне акціонерне товариство» у відповід�
них відмінках.

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

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки громадянину Вількевичу Валерію Олек�
сандровичу на вул. Робітничій, 11�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,04 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для будівництва та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і спо�
руд згідно з планом�схемою (додаток до рішен�
ня) (К�21884).

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 громадянину 

Вількевичу Валерію Олександровичу 
на вул. Робітничій, 11!а у Солом’янському 

районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 345/345 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянину Вількевичу Валерію Олександровичу на вул. Робітничій, 11!а у Солом’янсько!
му 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 комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду!
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодоавідведення земельної ді�
лянки громадянину Дем’янченку Миколі Васи�
льовичу на вул. Московській, 30�д у Солом’ян�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,04 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для будівництва та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і спо�
руд згідно з планом�схемою (додаток до рішен�
ня) (К�21316).

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 громадянину 

Дем’янченку Миколі Васильовичу 
на вул. Московській, 30!д 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 346/346 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянину Дем’янченку Миколі Васильовичу на вул. Московській, 30!д у Солом’янсько!
му 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 комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду!
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

земельної ділянки та враховуючи те, що земельна ділянка не забудована відповідно до умов договору її
оренди, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про відмову товариству 
з обмеженою відповідальністю 
Будівельній компанії «КРОУН» 
в поновленні договору оренди 

земельної ділянки для будівництва 
житлового будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями 
на вул. Прирічній, 17 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 348/348 від 12 листопада 2014 року
Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про оренду землі»,

пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист!звернення
товариства з обмеженою відповідальністю Будівельної компанії «КРОУН» про поновлення договору оренди

1. Відмовити в поновленні договору оренди зе�
мельної ділянки площею 0,4941 га (кадастро�
вий номер 8000000000:78:028:0093) на вул.
Прирічній, 17 в Оболонському районі м. Києва
від 25.04.2005 № 78�6�00273, укладеного між
Київською міською радою та товариством з об�
меженою відповідальністю Будівельною ком�
панією «КРОУН» на підставі пункту 8 рішення
Київської міської ради від 30.09.2004 № 520/1930
«Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею» (спра�
ва № А�20610).

2. Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) проінформу�
вати товариство з обмеженою відповідальніс�
тю Будівельну компанію «КРОУН» про прийнят�
тя цього рішення.

3. Земельну ділянку, зазначену в пункті 1 цьо�
го рішення, віднести до земель запасу житлової
і громадської забудови.

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. Відмовити в поновленні договору оренди зе�
мельної ділянки площею 0,2935 га (кадастро�
вий номер 8000000000:78:028:0092) на вул.
Прирічній, 19 в Оболонському районі м. Києва
від 14.02.2005 № 78�6�00246, укладеного між
Київською міською радою та товариством з об�
меженою відповідальністю Будівельною ком�
панією «КРОУН» на підставі рішення Київської
міської ради від 15.07.2004 № 419�18/1829 «Про
надання і вилучення земельних ділянок та при�
пинення права користування землею» (справа
№ А�20659).

2. Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) проінформу�
вати товариство з обмеженою відповідальніс�
тю Будівельну компанію «КРОУН» про прийнят�
тя цього рішення.

3. Земельну ділянку, зазначену в пункті 1 цьо�
го рішення, віднести до земель запасу житлової
і громадської забудови.

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 відмову товариству 
з обмеженою відповідальністю 
Будівельній компанії «КРОУН» 
в поновленні договору оренди 

земельної ділянки для будівництва 
житлового будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями 
на вул. Прирічній, 19 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 349/349 від 12 листопада 2014 року

Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про оренду землі»,
пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист!звернення
товариства з обмеженою відповідальністю Будівельної компанії «КРОУН» про поновлення договору оренди
земельної ділянки та враховуючи те, що земельна ділянка не забудована відповідно до умов договору її
оренди, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки громадянці Гутніченко�Гостар Світлані
Іванівні на вул. Комсомольській, 56 у Солом’ян�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,01 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для будівництва та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і спо�
руд згідно з планом�схемою (додаток до рішен�
ня) (К�22987).

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 громадянці 

Гутніченко!Гостар Світлані Іванівні 
на вул. Комсомольській, 56 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 846/846 від 26 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Гутніченко!Гостар Світлані Іванівні на вул. Комсомольській, 56 у Солом’янсько!
му 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 комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду!
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
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«ГАРДАРІКА» на вул. Зодчих, 5!б 
у Святошинському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
об’єктів транспортної інфраструктури 

(під’їзду та виїзду)
Рішення Київської міської ради № 851/851 від  26 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРДАРІКА» на вул. Зодчих, 5!б у Свято!
шинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра!
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са!
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ�
НІСТЮ «ГАРДАРІКА» на вул. Зодчих, 5�б у Свя�
тошинському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,14 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в довгострокову оренду на 15 років для експлу�
атації та обслуговування об’єктів транспортної
інфраструктури (під’їзду та виїзду) згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�22339).

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 передачу в оренду 
без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень 
комунальної власності 

територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 755/755 від  26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ!
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не!
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 28 жовтня 2014 року № 13, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення кон�
курсу нежитлові приміщення комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва згід�
но з додатком.

2. Департаменту комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції) укласти в установленому порядку договір
оренди нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва
згідно з пунктом 1 цього рішення.

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

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 товариству 

з обмеженою відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» 
на просп. Московському, 29!а в Оболонському районі м. Києва 

для будівництва, обслуговування 
та ремонту об’єктів транспортної 
інфраструктури (заїзди та виїзди 

до автозаправного комплексу)
Рішення Київської міської ради № 665/665 від 10 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АВ�
ТОБАНСЕРВІС» на просп. Московському, 29�а
в Оболонському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,09 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в короткострокову оренду на 5 років для будів�
ництва, обслуговування та ремонту об’єктів
транспортної інфраструктури (заїзди та виїзди
до автозаправного комплексу) згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (№ К�22070).

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 товариству з обмеженою 

відповідальністю «НИВКИ СІТІ СЕРВІС» 
на вул. Кулібіна, 11!а у Святошинському 

районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації будівлі 

трансформаторної підстанції
Рішення Київської міської ради № 649/649 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «НИВКИ СІТІ СЕРВІС» на вул. Кулібіна, 11!а у Свя!
тошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра!
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са!
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «НИВ�
КИ СІТІ СЕРВІС» на вул. Кулібіна, 11�а у Свято�
шинському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,01 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в довгострокову оренду на 10 років для обслу�
говування та експлуатації будівлі трансформа�
торної підстанції згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�21072).

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 товариству з обмеженою відповідальністю 

«НИВКИ СІТІ СЕРВІС» на просп. Перемоги, 73!в у Святошинському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації 

будівлі трансформаторної підстанції
Рішення Київської міської ради № 650/650 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «НИВКИ СІТІ СЕРВІС» на просп. Перемоги, 73!в у
Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе!
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс!
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «НИВ�
КИ СІТІ СЕРВІС» на просп. Перемоги, 73�в у Свя�
тошинському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,014 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в довгострокову оренду на 10 років для обслу�
говування та експлуатації будівлі трансформа�
торної підстанції згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�21073).

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 об’єднанню 

співвласників багатоквартирного 
будинку «Катерина» на вул. Пирогова, 6 

у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 667/667 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Катерина» на вул. Пирогова, 6 у Шев!
ченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79!1 Земельного кодексу Укра!
їни, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законо!
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части!
ни 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
об’єднанню співвласників багатоквартирного
будинку «Катерина» на вул. Пирогова, 6 у Шев�
ченківському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,07 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для експлуатації та обслуговування
житлового будинку згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�23341).

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

Андрію Борисовичу на вул. Маршала Будьонного, 9!в 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 332/332 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянину Нечипоренку Андрію Борисовичу на вул. Маршала Будьонного, 9!в у Дарниць!
кому 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 комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду!
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки гро�
мадянину Нечипоренку Андрію Борисовичу на
вул. Маршала Будьонного, 9�в у Дарницькому
районі м. Києва орієнтовною площею 0,10 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд згідно
з планом�схемою (додаток до рішення) 
(К�19858).

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 громадянці Іткіній Людмилі Миколаївні на
вул. Гаврилюка, 27!а у Солом’янському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 421/421 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Іткіній Людмилі Миколаївні на вул. Гаврилюка, 27!а у Солом’янському 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. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки гро�
мадянці Іткіній Людмилі Миколаївні на вул. Гав�
рилюка, 27�а у Солом’янському районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 0,06 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у власність для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�19497).

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 приватизацію 
земельної ділянки громадянці Дорошенко Надії Матвіївні 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Лауреатській, 36 у Голосїївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 443/443 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен!

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянці Дорошенко Надії
Матвіївні у приватну власність земельну ділян�
ку площею 0,0605 га (кадастровий номер
8000000000:79:095:0003) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для будівництва та обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Лауреатській, 36 у Голосіївському райо�
ні м. Києва (категорія земель — землі житлової
та громадської забудови, справа П�9067).

2. Громадянці Дорошенко Надії Матвіївні:
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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВДОРСЕРВІС» на вул. Чистяківській, 19!а 

у Святошинському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та експлуатації будівель і споруд 

виробничої бази
Рішення Київської міської ради № 467/467 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВДОРСЕРВІС» на вул. Чистяківській, 19!а у Святошин!
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Зако!
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер!
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само!
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки КО�
МУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВДОРСЕР�
ВІС» на вул. Чистяківській, 19�а у Святошин�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
1,37 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) в по�
стійне користування для будівництва, обслуго�
вування та експлуатації будівель і споруд ви�
робничої бази згідно з планом�схемою (дода�
ток до рішення) (К�22736).

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 Національному історико!архітектурному
музею «Київська фортеця» у пров. Лабораторному 

у Печерському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування пам’яток архітектури (фортифікації)

Рішення Київської міської ради № 472/472 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки Національному історико!архітектурному музею «Київська фортеця» у пров. Лабораторно!
му у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу Укра!
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе!
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс!
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки На�
ціональному історико�архітектурному музею
«Київська фортеця» у пров. Лабораторному у
Печерському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,87 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в постійне користування для експлуатації та об�
слуговування пам’яток архітектури (фортифі�
кації) згідно з планом�схемою (додаток до рі�
шення) (К�21335).

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 публічному акціонерному
товариству «Осокор» на вул. Здолбунівській, 7!г 

у Дарницькому районі м. Києва для реконструкції, 
експлуатації та обслуговування виробничих будівель 

майнового комплексу під торговельний центр 
з відкритою автостоянкою та інженерно!транспортною

інфраструктурою
Рішення Київської міської ради № 479/479 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Осокор» на вул. Здолбунівській, 7!г у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду!
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки пуб�
лічному акціонерному товариству «Осокор» на
вул. Здолбунівській, 7�г у Дарницькому районі
м. Києва орієнтовною площею 6,74 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) в довгострокову орен�
ду на 10 років для реконструкції, експлуатації
та обслуговування виробничих будівель май�
нового комплексу під торговельний центр з від�
критою автостоянкою та інженерно�транспорт�
ною інфраструктурою згідно з планом�схемою
(додаток до рішення) (К�22818).

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»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
1 áåðåçíÿ 2017 ð.
¹24(4937)

8

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ПРЕМ’ЄР» на вул. Драгоманова, 35/55

у Дарницькому районі м. Києва для завершення будівництва 
та експлуатації багатоповерхового житлового будинку 

з об’єктами обслуговування населення
Рішення Київської міської ради № 481/481 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ПРЕМ’ЄР» на вул. Драгоманова, 35/55
у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра!
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе!
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс!
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�

леустрою щодо відведення земельної ділянки ТО�
ВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС�
ТЮ «СІТІ ПРЕМ’ЄР» на вул. Драгоманова, 35/55
у Дарницькому районі м. Києва орієнтовною
площею 0,45 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в довгострокову оренду на 10 років для завер�
шення будівництва та експлуатації багатопо�
верхового житлового будинку з об’єктами обслу�
говування населення згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�23017).

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 комунальному
підприємству по утриманню зелених насаджень 

Деснянського району м. Києва на вул. Милославській, 23!г 
у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою

зелених зон і зелених насаджень 
(без права капітальної забудови)

Рішення Київської міської ради № 486/486 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Ки!
єва на вул. Милославській, 23!г у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра!
їни 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 ко�
мунальному підприємству по утриманню зеле�
них насаджень Деснянського району м. Києва
на вул. Милославській, 23�г у Деснянському
районі м. Києва орієнтовною площею 0,20 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) в постійне ко�
ристування для утримання та благоустрою зе�
лених зон і зелених насаджень (без права ка�
пітальної забудови) згідно з планом�схемою
(додаток до рішення) (К�22056).

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 об’єднанню співвласників

багатоквартирного будинку «Червоноармійська 17 А/1» 
на вул. Червоноармійській, 17 (А’) у Печерському районі м. Києва

для обслуговування житлового будинку 
та прибудинкової території

Рішення Київської міської ради № 487/487 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Червоноармійська 17 А/1» на вул.
Червоноармійській, 17 (А’) у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 
79!1 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про вне!
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного
будинку «Червоноармійська 17 А/1» на вул. Чер�
воноармійській, 17 (А’) у Печерському районі
м. Києва орієнтовною площею 0,01 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) у власність для обслу�
говування житлового будинку та прибудинко�
вої території згідно з планом�схемою (додаток
до рішення) (К�22869).

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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадській організації «Об’єднання
інвалідів «Любава» на Осокорках у Дарницькому районі 

м. Києва для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 497/497 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадській організації «Об’єднання інвалідів «Любава» на Осокорках у Дарницькому райо!
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що за даними публічної кадастрової карти України земель!
ні ділянки на вказаній території перебувають у власності громадян, керуючись статтями 9, 123 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме!
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�

лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадській організації «Об’єд�
нання інвалідів «Любава» на Осокорках у Дар�

ницькому районі м. Києва орієнтовною площею
33,25 га (земельна ділянка комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва) в по�
стійне користування для ведення садівництва

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Гущину Артему Євгеновичу на вул. Березневій, 68!в 
у Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 495/495 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Березневій, 68!в у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури від 30.10.2013
№ 19132/0/12/27!13, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен!
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас!
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ!
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Гущину Арте�
му Євгеновичу на вул. Березневій, 68�в у Дар�
ницькому районі м. Києва орієнтовною площею
0,02 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для ведення садівництва (К�21941).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянам 
Пшеничному Сергію Валентиновичу, Пшеничній 

Ларисі Федорівні, Пшеничній Оксані Валентинівні, 
Пшеничній Анні Валентинівні земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 68 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 446/446 від 20 листопада 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам Пшеничному Сер�
гію Валентиновичу, Пшеничній Ларисі Федорів�
ні, Пшеничній Оксані Валентинівні, Пшеничній
Анні Валентинівні у спільну часткову власність
земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастро�
вий номер 8000000000:72:524:0001) для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Садо�
вій, 68 у Солом’янському районі м. Києва із зе�
мель комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва, зокрема:

— громадянину Пшеничному Сергію Вален�
тиновичу — 1/2 від 0,1000 га (свідоцтво про пра�

во на спадщину за законом від 21.06.2012 № 8�
756);

— громадянці Пшеничній Оксані Валентинів�
ні — 1/6 від 0,1000 га (свідоцтво про право на
спадщину за законом від 21.06.2012 № 8�758);

— громадянці Пшеничній Ларисі Федорівні —
1/6 від 0,1000 га (свідоцтво про право на спад�
щину за законом від 21.06.2012 № 8�760);

— громадянці Пшеничній Анні Валентинів�
ні — 1/6 від 0,1000 га (свідоцтво про право на
спадщину за законом від 21.06.1212 № 8�762)
(категорія земель — землі житлової та громад�
ської забудови, справа П�9060).

2. Громадянам Пшеничному Сергію Вален�
тиновичу, Пшеничній Ларисі Федорівні, Пше�
ничній Оксані Валентинівні, Пшеничній Анні Ва�
лентинівні:

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 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 ді�
лянку може бути припинено у випадках, перед�
бачених статтями 140, 143 Земельного кодек�
су 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
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Виробничо!комерційна фірма «Колорит» на бульв. Івана Лепсе,

6 (корпус 7, літ. «И») у Солом’янському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації виробничої будівлі

Рішення Київської міської ради № 490/490 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо!комерційна фірма «Колорит» на
бульв. Івана Лепсе, 6 (корпус 7, літ. «И») у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат!
тями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю «Ви�
робничо�комерційна фірма «Колорит» на бульв.
Івана Лепсе, 6 (корпус 7, літ. «И») у Солом’ян�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,26 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) в дов�
гострокову оренду на 10 років для обслуговуван�
ня та експлуатації виробничої будівлі згідно з
планом�схемою (додаток до рішення) (К�21990).

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 Національному історико!
архітектурному музею «Київська фортеця» на вул. Лаврській у

Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування пам’яток архітектури (фортифікації)

Рішення Київської міської ради № 491/491 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки Національному історико!архітектурному музею «Київська фортеця» на вул. Лаврській у Пе!
черському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, За!
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер!
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само!
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки На�
ціональному історико�архітектурному музею
«Київська фортеця» на вул. Лаврській у Печер�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,09 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) в по�
стійне користування для експлуатації та обслу�
говування пам’яток архітектури (фортифікації)
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�21336).

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 товариству з обмеженою
відповідальністю «Столиця» на вул. Миколи Островського, 7!а 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва житлового

комплексу з вбудовано!прибудованими нежитловими торгово!
офісними приміщеннями та підземним паркінгом (довідведення

до основної ділянки)
Рішення Київської міської ради № 492/492 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Столиця» на вул. Миколи Островського, 7!а у
Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс!
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки товариству з обмеженою відповідаль�
ністю «Столиця» на вул. Миколи Островсько�
го, 7�а у Солом’янському районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,01 га (земельна ділянка
комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва) в короткострокову оренду на
5 років для будівництва житлового комплексу
з вбудовано�прибудованими нежитловими тор�
гово�офісними приміщеннями та підземним
паркінгом (довідведення до основної ділянки)

згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�22743).

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 релігійній громаді Свято!
Миколаївської парафії у Святошинському районі міста Києва

Української Православної Церкви Київського Патріархату 
на вул. Миколи Ушакова у Святошинському районі м. Києва 

для відбудови Свято!Миколаївського храму з дзвіницею
Рішення Київської міської ради № 493/493 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки релігійній громаді Свято!Миколаївської парафії у Святошинському районі міста Києва Укра!
їнської Православної Церкви Київського Патріархату на вул. Миколи Ушакова у Святошинському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь!
ної 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 ре�
лігійній громаді Свято�Миколаївської парафії у
Святошинському районі міста Києва Україн�
ської Православної Церкви Київського Патрі�
архату на вул. Миколи Ушакова у Святошин�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,20 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) в по�
стійне користування для відбудови Свято�Ми�
колаївського храму з дзвіницею згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�22307).

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 релігійній громаді

Української православної Церкви Київського Патріархату
парафії Різдва Пресвятої Богородиці у Дарницькому районі 

м. Києва на просп. Петра Григоренка, 28!г у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва і обслуговування культових та інших
будівель храмового комплексу, необхідних для забезпечення

діяльності релігійної громади
Рішення Київської міської ради № 494/494 від 20 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки релігійній громаді Української православної Церкви Київського Патріархату парафії Різд!
ва Пресвятої Богородиці у Дарницькому районі м. Києва на просп. Петра Григоренка, 28!г у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 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. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки релігійній громаді Української право�
славної Церкви Київського Патріархату пара�
фії Різдва Пресвятої Богородиці у Дарниць�
кому районі м. Києва на просп. Петра Григо�
ренка, 28�г у Дарницькому районі м. Києва
орієнтовною площею 0,26 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) в постійне користування
для будівництва і обслуговування культових
та інших будівель храмового комплексу, не�
обхідних для забезпечення діяльності релігій�

ної громади згідно з планом�схемою (дода�
ток до рішення) (К�22748).

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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Бондарю Артуру Ігоровичу 
на вул. Ломоносова у Голосіївському районі м. Києва для

будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 496/496 від 20 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянину Бондарю Артуру Ігоровичу на вул. Ломоносова у Голосіївському районі м. Ки!
єва та додані документи, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради від 18.04.2013 № 290/9347 «Про
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних торгах» за!
значена земельна ділянка внесена до переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх
на земельних торгах згідно з додатком до цього рішення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу Укра!
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе!
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс!
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Бондарю Ар�
туру Ігоровичу на вул. Ломоносова у Голосіїв�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,10 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для будівництва та обслуговування жит�

лового будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�22946).

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

(К�19460, заява ДЦ № 01005�000001975�014
від 03.01.2012).

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

ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

1. Уповноважити Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністра�
ції) погоджувати автостанційний збір для всіх
автостанцій, розташованих на території міста
Києва.

2. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступника голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова�В.�Клич�о

Про уповноваження Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) здійснювати погодження 
автостанційного збору для всіх автостанцій, розташованих 

на території міста Києва
Розпорядження № 202 від 21 лютого 2017 року

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від
18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транс!
порту», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700 «Про затверджен!
ня порядку регулювання діяльності автостанцій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопа!
да 2010 року за № 1068/18363:

Про затвердження структури Управління з питань реклами 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
Розпорядження № 206 від 21 лютого 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської ради від
20 червня 2002 року № 28/28 «Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження йо!
го структури і загальної чисельності», від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», від 28 липня 2016 ро!
ку № 857/857 «Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації)», розпорядження Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про за!
твердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1. Затвердити структуру Управління з питань
реклами виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова�В.�Клич�о

Про відмову 
в продовженні строку дії дозволів 

на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 208 від 21 лютого 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про до!
звільну систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, за!
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку
розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011
року № 37/6253, Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київ!
ської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядуван!
ня:

1. Відмовити в продовженні строку дії дозво�
лів на розміщення зовнішньої реклами згідно з
додатком до цього розпорядження у кількості
71 дозвіл.

2. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова�В.�Клич�о

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

21.02.2017 №206

СТРУКТУРА 
Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Начальник управління
Головний спеціаліст — юрисконсульт

Додаток 
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

21.02.2017 р. № 208

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 04530!04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського (просп.
Червонозоряний), 51

2. 04139!04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського (просп.
Червонозоряний), 80

3. 01508!03!П!1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Наддніпрянське шосе, заїзд до
автостанції "Видубичі"

4. 07720!05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Валерія Лобановського (просп.
Червонозоряний), 115

Заступник начальника управління — начальник відділу оформлення дозвільної документації
Відділ оформлення дозвільної документації
Відділ контролю та обліку рекламних засобів
Сектор бухгалтерського обліку та звітності

Виконуючий обов’язки керівника апарату Є. Ситніченко

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 12.07.2012 

№ 820/8157 «Про передачу Обслуговуючому кооперативу
«Житлово!будівельний кооператив «Наш дом» 
земельної ділянки для житлового будівництва 

на вул. Борщагівській, 182!в, 200 у Солом’янському районі 
м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 506/506 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто!

герой Київ», враховуючи лист обслуговуючого кооперативу «Житлово!будівельний кооператив «Наш дом»
від 31.07.2013 № 31/1!07!КП та з метою створення умов для завершення будівництва житлового будинку на
вул. Борщагівській, 182!в, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Українському гідрометеорологічному центру 
державної служби України з надзвичайних ситуацій 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку на вул. Золотоворітській, 6!в 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 502/502 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити рішення Київської міської ради
від 12 липня 2012 року № 820/8157 «Про пере�
дачу Обслуговуючому кооперативу «Житлово�
будівельний кооператив «Наш дом» земельної
ділянки для житлового будівництва на вул. Бор�
щагівській, 182�в, 200 у Солом’янському райо�
ні м. Києва» підпунктом 2.6 пункту 2 та пункта�
ми 6, 7 у такій редакції:

«2.6 Вирішити питання пайової участі у ство�
рені соціальної та інженерно�транспортної ін�
фраструктури міста Києва в установленому по�
рядку.

6. Департаменту будівництва та житлового
забезпечення виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�

трації) передати обслуговуючому кооперативу
«Житлово�будівельний кооператив «Наш дом»
за актом прийому�передачі житлової площі квар�
тири N№ 9, 34, 54, 59, 64, 84, 104, 124, 167, 271
у будинку № 182�в на вул. Борщагівській.

7. Обслуговуючому кооперативу «Житлово�
будівельний кооператив «Наш дом» до 25 чис�
ла кожного місяця надавати Департаменту бу�
дівництва та житлового забезпечення виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) фінансовий
звіт щодо отриманих коштів від продажу квар�
тир N№ 9, 34, 54, 59, 64, 84, 104, 124, 167, 271
у будинку № 182�в на вул. Борщагівській та їх
використання».

У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 8 від�
повідно.

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київради з питань
власності та постійну комісію Київради з питань

містобудування, архітектури та землекористу�
вання.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки площею 0,1306 га
(кадастровий номер 8000000000:76:011:0030)
Українському гідрометеорологічному центру
державної служби України з надзвичайних си�
туацій для експлуатації та обслуговування адмі�
ністративного будинку на вул. Золотоворітській,
6�в у Шевченківському районі м. Києва (кате�

горія земель — землі житлової та громадської
забудови, справа А�7063).

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

Київський міський голова
В. Кличко
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5. 04082!04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Комарова, 6

6. 06129!04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський (біля
Авіаційного училища), на
території скверу, біля обеліску
М.Островському)

7. 03119!04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського (просп.
Червонозоряний), перехрестя з
вул. Кіровоградською

8. 07726!05!П!1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського (просп.
Червонозоряний), 82, за
парканом

9. 03149!04!П!1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, пл.
Солом'янська, перехрестя з вул.
Митрополита Василя
Липківського

10. 01866!03 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Антоновича (вул. Горького), 4/6

11. 03823!04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, пл.
Одеська, електроопора № 167!
170

12. 02250!03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, перехрестя з вул.
Василенка

13. 02117!03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Вадима Гетьмана, 42,
електроопора № 123

14. 05643!04!П!1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського (просп.
Червонозоряний), перехрестя з
вул. Головка

15. 03509!04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги, біля елетроопори 
№ 103 (парк КПІ, напроти
зоопарку)

16. 07620!05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Голосіївський район, вул.
Саперно!Слобідська, біля
маргаринового заводу

17. 06911!04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул. Івана
Федорова, напроти буд. № 32

18. 03872!04!П!1 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 4, на розі з
вул.Василенка

19. 03647!04!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, біля буд. № 8,
навпроти вул. Героїв
Севастополя

20. 08283!05!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе (300 м до АЗС "ТНК" у
напрямку руху до Південного
мосту)

21. 04193!04!П!1 ПП " ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський/ 
вул. Сурикова

22. 07072!04 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського (просп.
Червонозоряний), 18

23. 03820!04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Василя Липківського
(вул.Урицького), напроти буд.
№ 3, за парканом автостоянки

24. 05897!04!П!1 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Комарова, 14!16

25. 04087!04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, вул.
Василя Липківського (вул.
Урицького), 16/14, (поворот до
Південного залізничного
вокзалу)

26. 04088!04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 11, на розі з
вул. Стадіонною

27. 07333!04!П!1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Перемоги, напроти зоопарку

28. 08125!05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Народного Ополчення, 6

29. 07248!04!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського (просп.
Червонозоряний), 102, напроти

30. 07092!04!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Кіквідзе / вул. Саперно!
Слобідська

31. 04316!04 ТОВ "РТМ ! УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Вадима Гетьмана, 27

32. 09230!05!П!1 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, Велика
Кільцева дорога, напроти
вул.Леніна

33. 12861!06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, пл.
Одеська, виїзд на Кільцеву
дорогу

34. 07877!05!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, на
розподільчій смузі, біля
автобусної зупинки

35. 07221!04!П!1 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно!Слобідська, виїзд з
вул. Кіквідзе

36. 10884!05!П!1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно!Слобідська 3,
(розподільча смуга)

37. 08042!05 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, перехрестя
з вул. Якубовського

38. 09021!05!П!1 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Вадима Гетьмана / Шулявський
шляхопровід

39. 07343!04 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Кіквідзе, виїзд на Південний
міст

40. 08282!05!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе, (900 м поза автобусною
зупинкою, напроти кінця
огорожі заводу у напрямку руху
до Південного мосту)

41. 08184!05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Гарматна, 57

42. 08281!05!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе, (550 м поза автобусною
зупинкою, напроти заводу у
напрямку руху до Південного
мосту)

43. 08094!05!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, напроти
буд. № 88

44. 07785!05!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно!Слобідська, 60 м від
Саперно!Слобідського проїзду,
у напрямку руху до Південного
мосту

45. 12279!06 ТОВ "РТМ ! УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Василя Касіяна/ просп.
Глушкова

46. 07786!05!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно!Слобідська, у
напрямку руху до Південного
мосту

47. 07386!04!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно!Слобідська, у
напрямку руху до Південного
мосту

48. 03115!04! ЗМ!1 ТОВ "РТМ ! УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський, біля залізничної
станції "Караваєві дачі"

49. 12896!06 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

. 18 Голосіївський район, вул.
Панаса Любченка / вул.
Загородня, 15

50. 12377!06 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Вадима Гетьмана, напроти буд.
№ 2

51. 08099!05!П!1 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 156 (на
розподільчий смузі)

52. 12314!06!П!1 ПП "ІНДИВІДУАЛ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 250 м від пров.
Політехнічний (розподілювач)

53. 12604!06!П!1 ТОВ "ОКТАГОН!
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Голосіївський район, Велика
Кільцева дорога / вул.
Лятошинського,12 ( на
розподільчій смузі)

54. 10874!05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО!
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО!
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLТЕR!V"
У ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Саперно!Слобідська,№ 15,
(розподільча смуга)

55. 13122!06!П!1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Науки, напроти буд. № 76

56. 07010!04!ЗМ!1!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський, 9, з боку
Севастопольського ринку

57. 09521!05! ЗМ!1 ТОВ "Альянс!Медіа" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Велика
Кільцева дорога, 100 м від
виїзду з супермаркету "Метро",
на розподілювачі

58. 12605!06!П!1 ГОВ "ОКТАГОН!
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Голосіївський район, Велика
Кільцева дорога / вул.
Лятошинського, 4!а, (на
розподільчій смузі)

59. 12889!06 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Вільямса / вул.
Смолича, 2

60. 13704!06!П!1 ТОВ "ОКТАГОН!
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Миколи Василенка, 3

61. 21241!08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги, 32

62. 21151!08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Перемоги, 55!2

63. 21498!08 ТОВ "Прайм!груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Казимира Малевича (вул.
Боженка), 86

64. 26092!10 ТОВ "ІНВЕСТ!РЕГІОН" Тумба, об'ємно!
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

18 Голосіївський район, Столичне
шосе, 31/1

65. 26093!10 ТОВ "ІНВЕСТ!РЕГІОН" Тумба, об'ємно!
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

18 Солом'янський район, просп.
Комарова, 42

66. 26163!10 ТОВ "ІНВЕСТ!РЕГІОН" Тумба, об'ємно!
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

18 Солом'янський район, просп.
Комарова, 5

67. 26094!10 ТОВ "ІНВЕСТ!РЕГІОН" Тумба, об'ємно!
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

18 Голосіївський район, Столичне
шосе, 20

68. 25391!09 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО "ЕМА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, з' їзд з вул.
Академіка Заболотного на
Дніпропетровське шосе
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Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про встановлення 
на в’їздах у місто Київ в’їзних знаків

Розпорядження № 207 від 21 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної

діяльності», «Про столицю України — місто!герой Київ», з метою належної презентації міста Києва як сто!
лиці європейської держави:

1. Встановити на в’їздах у місто Київ в’їзні
знаки згідно з додатком.

2. Департаменту містобудування та архітек�
тури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у
встановленому порядку визначити конкретні
місця встановлення на в’їздах у місто Київ в’їз�
них знаків, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, спільно з Департаментом транспорт�
ної інфраструктури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департаментом міського благо�
устрою та збереження природного середови�
ща виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Де�
партаментом земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), відповідними район�
ними в місті Києві державними адміністраці�
ями, комунальним підприємством електроме�
реж зовнішнього освітлення м. Києва «Київ�
міськсвітло», комунальною корпорацією «Ки�
ївавтодор», а також іншими підприємствами,
установами, організаціями за необхідністю.

3. Визначити комунальне підприємство «Інже�
нерний центр» виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) (далі — КП «Інженерний центр») за�
мовником робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження.

4. КП «Інженерний центр» у встановленому
порядку:

4.1. Одержати вихідні дані на проектування.
4.2. Визначити генеральну проектну та гене�

ральну підрядну будівельну організації для ви�
конання робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження.

4.3. Забезпечити розроблення та затверджен�
ня проектної документації на виконання робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

4.4. Забезпечити дотримання вимог законо�
давства щодо порядку виконання будівельних
робіт.

4.5. Під час укладання договору підряду на
виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження, обов’язково передбачити умо�
ви щодо надання підрядною організацією га�
рантії якості виконаних робіт та встановити га�
рантійні строки експлуатації об’єкта.

4.6. Погодити з Головним управлінням Націо�
нальної поліції у м. Києві конкретні місця вста�
новлення в’їзних знаків, визначені відповідно
до пункту 2 цього розпорядження.

4.7. Роботи виконувати згідно з Правилами
благоустрою міста Києва, затвердженими рі�
шенням Київської міської ради від 25 грудня
2008 року № 1051/1051.

5. Взяти до відома, що фінансування робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження,
у 2017 році буде здійснюватися в межах по�
казників, передбачених Програмою еконо�
мічного і соціального розвитку м. Києва на
2017 рік.

6. Департаменту будівництва та житлово�
го забезпечення виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) надати в установленому
порядку до Департаменту економіки та ін�
вестицій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо вклю�
чення робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження, до програм економічного і со�
ціального розвитку м. Києва на 2018 рік та
наступні роки.

7. Взяти до відома, що все майно після за�
вершення робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження, зараховується у встановленому
порядку до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва.

8. Контроль за виконанням цього розпо�
рядження покласти на заступника голови Ки�
ївської міської державної адміністрації Спа�
сибка О. В.

Голова�В.�Клич�о

Додаток 
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

21.02.2017 р. № 207

Перелік в’їзних знаків, 
які передбачається встановити на в’їздах 

у місто Київ

№ Найменування об'єкта та орієнтовне місце його встановлення

1 Голосіївський район — на 14!му кілометрі автомобільної дороги Київ ! Одеса (М!05)

2 Дарницький район — на 23!му кілометрі автомобільної дороги Київ ! Харків (М!03)

3 Деснянський район — біля посту дорожньо!патрульної служби "Биківня" на Броварському
проспекті, 32!б

4 Оболонський район — біля посту дорожньо!патрульної служби "Гостомель" на Гостомельському
шосе, 1/1!б

5 Святошинський район — на 16!му кілометрі автомобільної дороги Київ ! Житомир (М!06)

6 Солом'янський район — на проспекті Повітрофлотському, 63 виїзд з міжнародного аеропорту "Київ"
(Жуляни)

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату 
В. Бондаренко

1. Скасувати 20 дозволів на розміщення зов�
нішньої реклами згідно з додатком до цього
розпорядження.

2. Контроль за виконанням цього розпоря�

дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова�В.�Клич�о

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1 02052!03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АгітПлакат"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Святошинський район, просп.
Перемоги, 100 м до
залізнодорожного мосту

2 30279!12 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Телерадіокомпанія
"Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

40,635 Святошинський район, вул.
Героїв Космосу, 4

3 30369!12 ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ
Ф.К.А.У."

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

20,16 Святошинський район, вул.
Берковецька, 6

4 32894!13 ГІАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна, 18/30

5 32179!13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна, 18/30

6 33132!13 Публічне акціонерне
товариство
"Комерційний банк
"Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,625 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна, 22

7 33139!13 Публічне акціонерне
товариство
"Комерційний банк
"Надра"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,5 Святошинський район, просп.
Леся Курбаса, 5!в

8 33130!13 Публічне акціонерне
товариство
"Комерційний банк
"Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,265 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна, 22

9 33444!13 ПрАТ "ІКС 5 РІТЕЙЛ
ГРУП УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Святошинський район, просп.
Перемоги, 129

10 33625!13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕКЛАМНЕ
РІШЕННЯ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Святошинський район, просп.
Леся Курбаса, 2/13

11 39477!13!П!1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Чорнобильська, 17

12 42168!14 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фора"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,44 Святошинський район, бульв.
Академіка Вернадського, 79

13 42167!14 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фора"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,44 Святошинський район, бульв.
Академіка Вернадського,між
буд. 2/114 та буд.4

14 41479!14!П!1 ТОВ "Тетра" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Святошинський район, вул.
Велика окружна, 1/навпроти (на
розподілювачі)

15 43313!14 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ!ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Симиренка вул. Булгакова, 13/1

16 42829!14 ПрАТ "Страхова
компанія "УНІКА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,085 Подільський район, просп.
Василя Порика, 8

17 43477!15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фоззі! Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Святошинський район, вул.
Якутська, 8

18 43474!15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фоззі! Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Святошинський район, вул.
Якутська, 8

69. 10858!05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО!
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО!
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLТЕR!V"
У ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Саперно!Слобідська, № 7,
(розподільча смуга) 

70. 06824!04!П!1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський р!н, вул.
Вишгородська, 4 /
вул.Казанська

71. 01718!03!П!1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський р!н, вул.
Автозаводська, 17 / вул.
Івашкевича

19 43475!15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фоззі! Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Святошинський район, вул.
Якутська, 8

20 43476!15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фоззі! Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Святошинський район, вул.
Якутська, 8

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 209 від 21 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 16.1.2 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:

Додаток 
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

21.02.2017 р. № 209

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються
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КИЇВСЬКА�МІСЬКА�РАДА
ПРОДОВЖУЄ�ПОШУК�ПРЕДСТАВНИКІВ

ГРОМАДСЬКОСТІ,
я�і�мож"ть�б"ти�в�лючені�до�с�лад"

восьми�поліцейсь�их��омісій
Департамент"�патр"льної�поліції
Національної�поліції�У�раїни

до�31�березня�2017�р.

Мета:�обрати шістнадцятьох представників громадськості, здатних професійно виконувати
повноваження членів поліцейських комісій Департаменту патрульної поліції Національної поліції
України відповідно до статті 51 Закону України "Про Національну поліцію".

Якщо Ви маєте бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет,
постійно проживаєте в м. Києві  та виявили бажання стати членом поліцейської комісії  Департаменту
патрульної поліції Національної поліції України, просимо Вас до 31�березня�2017�ро�" подати
до Київської міської ради  за адресою: вул. Хрещатик, 36, каб. 111, стіл №4 (канцелярія) такі
документи:

1. Власноручно написана заява (із наданням особою згоди на  обробку персональних
даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних").

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 � 2 сторінки та сторінка з інформацією про
останнє місце реєстрації кандидата).

3. Автобіографія.
4. Копії документів про освіту.
5. Копія трудової книжки (за наявності).
6. Характеристика з місця роботи.
7. Рекомендації (за наявності).

Довідки за телефоном 202�70�89

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�РАДА
ОГОЛОШУЄ�ПОШУК�ПРЕДСТАВНИКІВ

ГРОМАДСЬКОСТІ,
я�і�мож"ть�б"ти�в�лючені�до�с�лад"�

поліцейсь�ої��омісії
Управління�поліції�охорони�з�фізичної�безпе�и

в�м.�Києві�Національної�поліції�У�раїни
та�поліцейсь�ої��омісії

Управління�поліції�охорони�в�м.�Києві�
Національної�поліції�У�раїни

Мета: обрати представників громадськості, здатних професійно  виконувати повноваження
членів поліцейських комісій Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві та Управління
поліції охорони в м. Києві Національної поліції України відповідно до статті 51 Закону України "Про
Національну поліцію".

Якщо Ви маєте бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет,
постійно проживаєте в м. Києві  та виявили бажання стати членом поліцейської комісії  Управління
поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві Національної поліції України або членом поліцейської
комісії  Управління поліції охорони в м. Києві Національної поліції України, просимо Вас до
31�березня�2017�ро�" подати до Київської міської ради  за адресою: вул. Хрещатик, 36, каб.
111, стіл №4 (канцелярія) такі документи:

1. Власноручно написана заява (із наданням особою згоди на  обробку персональних даних
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних").

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 � 2 сторінки та сторінка з інформацією про
останнє місце реєстрації кандидата).

3. Автобіографія.
4. Копії документів про освіту.
5. Копія трудової книжки (за наявності).
6. Характеристика з місця роботи.
7. Рекомендації (за наявності).

Довідки за телефоном 202�70�89 

З Р А З О К

Київська міська рада
___________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові заявника)
що проживає за адресою: 
м. Київ, ____________________________________
контактний тел. ____________________________

Заява

Прошу включити мене до складу поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції
Національної поліції України.

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист
персональних даних".

Додатки:
1. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 � 2 сторінки та сторінка з інформацією про

останнє місце проживання кандидата).
2. Автобіографія.
3. Копії документів про освіту.
4. Копія трудової книжки (за наявності).
5. Характеристика з місця роботи.
6. Рекомендації (за наявності).

Дата Підпис

З Р А З О К

Київська міська рада 
____________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові заявника)
що проживає за адресою: 
м. Київ, ____________________________________
контактний тел. ____________________________

Заява

Прошу включити мене до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони з фізичної
безпеки в м. Києві Національної поліції України /Управління поліції охорони в м. Києві Національної
поліції України (на вибір заявника).

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист
персональних даних".

Додатки:
1. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 � 2 сторінки та сторінка з інформацією про

останнє місце проживання кандидата).
2. Автобіографія.
3. Копії документів про освіту.
4. Копія трудової книжки (за наявності).
5. Характеристика з місця роботи.
6. Рекомендації (за наявності).

Дата Підпис

Новини Києва кожні 30 хвилинНовини Києва кожні 30 хвилин

www.radio.kiev.fm
facebook.com/radiokyiv
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ÐÅÊËÀÌÀ
1 áåðåçíÿ 2017 ð.
¹24 (4937)

14

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ-ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà 2 ðîêè 364 äí³                                                           
2.Óìîâè êîíêóðñó:     
-ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè,ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç

Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó,àëå íå íèæ÷îþ,í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð
ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó;                                                                                                              

- çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:                                                                                                
• âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;                                               
• äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;                                                                    
• âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;                                                                                   
• â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè

îá'ºêòà îðåíäè òà êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-
áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè
ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (ñóìà ÿêî¿ áóäå ïðîïîðö³éíî
ðîçïîä³ëåíà ì³æ ïåðåìîæöÿìè ïî êîæíîìó îá'ºêòó) ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ç
ìîìåíòó óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè.Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ
íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì,í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà
âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà,âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

• ñâîº÷àñíî çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â êàï³òàëüíèé,ïîòî÷íèé òà ³íø³
âèäè ðåìîíòó îá'ºêòà.Öÿ óìîâà íå ðîçãëÿäàºòüñÿ, ÿê äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ íåâ³ä'ºìíèõ
ïîë³ïøåíü îá'ºêòà îðåíäè ³ íå òÿãíå çà ñîáîþ çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäîäàâöÿ ùîäî
êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ ïîë³ïøåíü.Ðåìîíòí³ ðîáîòè çä³éñíþþòüñÿ âèêëþ÷íî çà
ïîãîäæåííÿ ç áàëàíñîóòðèìóâà÷åì òà îðåíäîäàâöåì.

• óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò
ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é
ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè,íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òîùî;                                                      

• â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;                                        
• âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;                                                                         
• çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;                                                                  
• âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ

äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;                                                                  
• ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³.
3.Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà,îêðåìî ïî

êîæíîìó îá'ºêòó îðåíäè,ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïðîøíóðîâàí³ òà
ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè,à ñàìå:                                                                                               

3.1.Îïèñ íèæ÷åçàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â.
3.2.Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
3.3.Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:                                                           
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:

–äîêóìåíòè,ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
–êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â, çàâ³ðåíèõ çàÿâíèêîì;
–áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó,ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â
äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
–êîï³þ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó ó÷àñíèêà êîíêóðñó,àáî íàëåæíèì ÷èíîì
îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü,âèäàíó ïðåäñòàâíèêó ô³çè÷íî¿ îñîáè;

-áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó,ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30
äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

-äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà –ô³çè÷íî¿ îñîáè –ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.
3.4.Äîêóìåíòè,ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
3.5.Çîáîâ'ÿçàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.
3.6. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòàìè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ¿õ

ðåêâ³çèòè äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
3.7.Äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â ï.ï.3.1 –3.5 ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç

íàïèñîì «Íà êîíêóðñ», ñêð³ïëåíîìó íà ì³ñö³ éîãî â³äêðèòòÿ (ñêëåþâàííÿ) ï³äïèñîì òà
ïå÷àòêîþ (ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³) ïðåòåíäåíòà,éîãî íàéìåíóâàííÿì òà çàçíà÷åííÿì îá'ºêòà
îðåíäè.

4.Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, çàçíà÷åí³ â ï.3,ïîäàþòüñÿ ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì
íå ï³çí³øå ê³íöåâîãî òåðì³íó ¿õ ïîäàííÿ:                                                                                     

-þðèäè÷íèìè îñîáàìè –äî â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà Îáîëîíñüêî¿  ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì.Êè¿â,âóë.Ìàðøàëà  Òèìîøåíêà,16);                       

-ô³çè÷íèìè îñîáàìè-ï³äïðèºìöÿìè –äî â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ³ç çâåðíåííÿìè
ãðîìàäÿí Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì.Êè¿â,
âóë.Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16).

Ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó äîïóñêàºòüñÿ
çà óìîâè íàäõîäæåííÿ öèõ äîêóìåíò³â íå ï³çí³øå ê³íöåâîãî òåðì³íó ¿õ ïîäàííÿ.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 16 áåðåçíÿ 2017 ðîêó.
Äîêóìåíòè,ùî ïîäàí³ (íàä³éøëè) ï³ñëÿ ê³íöåâîãî ñòðîêó íàäàííÿ äîêóìåíò³â,
çàëèøàþòüñÿ áåç ðîçãëÿäó.

5.Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îá'ºêò îðåíäè ïîäàºòüñÿ â
îêðåìîìó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ï³ñëÿ âêëþ÷åííÿ
ïðåòåíäåíòà äî ñïèñêó ó÷àñíèê³â êîíêóðñó.Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº
áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè,íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà
íàïèñ «Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ».

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà –þðèäè÷íî¿
îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî
îá'ºêò îðåíäè,ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ).
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíèé ó êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿, íå ìîæå áóòè ìåíøèì çà
ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíî¿ â îãîëîøåíí³ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

6.Âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.
6.1.Ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âèçíà÷àº êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ.Çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ º

â³äêðèòèì.
6.2.Ïåðåìîæöåì âèçíàºòüñÿ ó÷àñíèê,ÿêèé ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ïðîïîçèö³é âñ³õ
ó÷àñíèê³â êîíêóðñó, çàïðîïîíóâàâ íàéâèùèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà
ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè (áåç ÏÄÂ) ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó òà
çîáîâ'ÿçàâñÿ âèêîíàòè ³íø³ óìîâè êîíêóðñó.

6.3.Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ îäí³º¿ ïðîïîçèö³¿, ÿêà â³äïîâ³äàº óìîâàì êîíêóðñó,àóêö³îí
ç âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè íå ïðîâîäèòüñÿ ³ ç òàêèì ïðåòåíäåíòîì
óêëàäàºòüñÿ äîãîâ³ð îðåíäè çã³äíî ç íàäàíîþ íèì ïðîïîçèö³ºþ.

7.Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 22 áåðåçíÿ 2017 ðîêó î 15.00, çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,
âóë.Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16,3 ïîâåðõ, êàá.300.

¹ Äàí³ ïðî îá'ºêòè îðåíäè Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà
îðåíäè òà éîãî

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ                               Ñòàðòîâèé
ðîçì³ð

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí
áåç ÏÄÂ

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

áåç ÏÄÂ
(ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó

ñòàðòîâó îðåíäíó
ïëàòó)

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× –ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÎÁÎËÎÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì.ÊÈªÂÀ»

1 Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
ïåðøîãî ïîâåðõó
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
56,17 êâ.ì çà àäðåñîþ:
âóë.Ï³âí³÷íà,2-à

1.Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ,â
òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü (êð³ì òèõ,ùî çä³éñíþþòü
ä³ÿëüí³ñòü ç³ çáîðó òà ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿
ñèðîâèíè òà ñêëîïîñóäó);
2. Ãðîìàäñüêèõ ïðèéìàëåíü äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ
ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
3. Ãðîìàäñüêèõ,ðåë³ã³éíèõ òà áëàãîä³éíèõ
îðãàí³çàö³é; ãðîìàäñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ
îðãàí³çàö³é, ÿê³ çä³éñíþþòü áåçêîøòîâíó
ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó,ðåàá³ë³òàö³þ òà
àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â,ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó,
³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ íà ïëîù³,ùî
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

3154,58 6309,16 Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó ì.Êèºâà»
(âóë.Ï³âí³÷íà,22, ì.Êè¿â,04214)
òåë.332-35-56)
ð/ð 26006301006993 â ÒÂÁÂ ¹10026/0143 
ÀÒ «Îùàäáàíê» ó ì.Êèºâ³ ÌÔÎ 322669
ªÄÐÏÎÓ 39611267

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

ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 

«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 
(ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22; 332-35-56):

- âáóäîâàí³ íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îëåêñàíäðà Àðõèïåí-
êà, 2/12, ïëîùåþ 32,90 êâ. ì, âàðò³ñòþ 643 800,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó, îðåíäíà ñòàâêà -
8%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – 4 292,00 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.11.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíè-
êîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.
- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â  íåæèòëîâ³é áóä³âë³  çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëÿðíà, 8-à, ïëîùåþ 22,00 êâ. ì, âàð-
ò³ñòþ 372 800,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâó-
âàííÿ íàñåëåííÿ, îðåíäíà ñòàâêà - 5%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè - 1 553,33 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà
31.10.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.
- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â  íåæèòëîâ³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëÿðíà, 8-à, ïëîùåþ 21,50 êâ. ì, âàð-
ò³ñòþ 364 400,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ îô³ñó, îðåíäíà ñòàâêà -15%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
- 4 555,00 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³;
- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â  íåæèòëîâ³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 7-à, ïëîùåþ 74,43 êâ. ì,
âàðò³ñòþ 1 528 000 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ
äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà - 1% çà  20,0 êâ.ì  òà 4% çà 54,43 êâ.ì, ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè - 4066,87 ãðí áåç ÏÄÂ   ñòàíîì íà 30.11.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê
îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.
- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â  íåæèòëîâ³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà,7-à, ïëîùåþ 70,83 êâ. ì,
âàðò³ñòþ 1 454 000 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà - 1% çà  20,0 êâ.ì  òà 4% çà 50,83 êâ.ì, ðîç-
ì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè - 3820,26 ãðí áåç ÏÄÂ   ñòàíîì íà 30.11.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê
îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.
- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â  íåæèòëîâ³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà,7-à, ïëîùåþ 51,23 êâ. ì,
âàðò³ñòþ 1 071 000 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà - 1% çà  20,0 êâ.ì  òà 4% çà 31,23 êâ.ì, ðîç-
ì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè - 2524,72 ãðí áåç ÏÄÂ   ñòàíîì íà 30.11.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê
îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ 
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

(ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 11-à, 418-60-41):
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 664 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ï³âí³÷íà, 4-ã ïëîùåþ 63,00 êâ.ì, âàðò³ñòþ  1 201 500,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ-
÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì
íà 30.09.2016 - 31,29 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 563,22
ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³;
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 589 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë.Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,3-á ïëîùåþ 53,80 êâ.ì, âàðò³ñòþ  1 063 800,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºê-
òà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëà-
òè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.09.2016 - 27,70 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðî-
ïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 360,10 ãðí., çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³;
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ØÄÑ «Òóðáîòà» çà àäðåñîþ: ì. Êè-
¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 38-à ïëîùåþ 90,00 êâ.ì, âàðò³ñòþ  1 785 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºê-
òó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëà-
òè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2016 - 46,48 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðî-
ïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 3 067,68 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³;
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 232 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Éîðäàíñüêà, 4-ã ïëîùåþ 74,00 êâ.ì, âàðò³ñòþ  1 502 700,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè
ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.11.2016
- 8,15 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 896,50 ãðí., çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³;
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 4 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 104  çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ë³ñíà, 28 ïëîùåþ 63,60 êâ.ì, âàðò³ñòþ  946800,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïî-
ãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.11.2016 - 4,93 ãðí,
ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 197,20 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çà-
ÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâíèêàìè íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó– ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîí-
ñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 102,
104, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

ÐÅÊËÀÌÀ
1 áåðåçíÿ 2017 ð.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè

(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ
ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé
ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð
àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí
(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» (òåë.238-44-00) 
Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî ìåòðîïîë³òåí» –

«íîðìàòèâí³ àêòè» -«òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ».

1 Ïðèì³ùåííÿ ¹ 211 â ïåðåõîä³ ñò.ì. «Äîðîãîæè÷³»,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7,20 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿ òîðã³âë³ 13 795,83 27 591,66

ð/ð 26006032079400 ÏÀÒ
«ÓêðÑèááàíê» ÌÔÎ: 351005
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

2 Ïðèì³ùåííÿ ¹ 46 â ïåðåõîä³ âåñòèáþëÿ ¹ 2 ñò.ì.
«Êîíòðàêòîâà ïëîùà», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,9 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿ òîðã³âë³ 23 875,00 47 750,00

3 Ïðèì³ùåííÿ ¹ 48 â ïåðåõîä³ âåñòèáþëÿ ¹ 2 ñò.ì.
«Êîíòðàêòîâà ïëîùà», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,90 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿ òîðã³âë³ 23 875,00 47 750,00

4 Ïðèì³ùåííÿ ¹ 32 â ïåðåõîä³ âåñòèáþëÿ ¹ 1 ñò.ì.
«Ïåòð³âêà», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 6,90 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿ òîðã³âë³ 13 579,17 27 158,34

5 Ïðèì³ùåííÿ ¹ 4 â ïåðåõîä³ âåñòèáþëÿ ¹ 1 ñò.ì.
«Êîíòðàêòîâà ïëîùà», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,90 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿ òîðã³âë³ 22 650,00 45 300,00

6 Ïðèì³ùåííÿ ¹ 20 â ïåðåõîä³ ñò.ì.«Äàðíèöÿ»,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,66 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿ òîðã³âë³ 30 165,00 60 330,00

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –Ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹ 5 (òåë.275-80-77

7 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,70 êâ.ì
çà àäðåñîþ: ïðîñï.Ëîáàíîâñüêîãî,2 (5 ïîâåðõ) Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 8 208,33 16 416,66

ð/ð 31554201348599 ó
ÃÓÄÊÑÓ ó ì.Êèºâ³ ÌÔÎ:
820019 ªÄÐÏÎÓ: 01993730

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 8 (òåë.502-37-00)

8*
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 198,71 êâ.ì
çà àäðåñîþ: âóë.Êîíäðàòþêà Þð³ÿ,8 ê.1 (2,3 ïîâåðõè
(áëîê À, Ã)

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 36 258,33 72 516,66

ð/ð 31556201330226 ÃÓ
ÄÊÑÓ ó Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ ì.Êèºâà ÌÔÎ:
820019 ªÄÐÏÎÓ: 05497146

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (òåë.234-23-24)

9**
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 75,20 êâ.ì
çà àäðåñîþ: âóë.Áàñåéíà,1/2 ë³ò.À (1-2 ïîâåðõè) (çà
óìîâè óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ àáî ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè àáî ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî

ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà

44 010,50 88 021,00

ð/ð 2600230946101 ó
öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ 
ì.Êèºâà ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò
Äí³ïðî» ÌÔÎ: 305749
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –ÊÏ «Áåññàðàáñüêèé ðèíîê» (òåë.234-92-07)

10
***

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 34,00 êâ.ì
çà àäðåñîþ: Áåññàðàáñüêà ïë.,2 (1 ïîâåðõ)

Êàôå,ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè àáî òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó

ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè àáî òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó îêóëÿð³â,
ë³íç, ñêåëåöü àáî ïóíêò ïðîäàæó ëîòåðåéíèõ á³ëåò³â

69 858,75 139 717,50

ð/ð 26007014061808 â ô³ë³¿
AT «Óêðåêñ³ìáàíê» ì.Êè¿â
ÌÔÎ: 380333 ªÄÐÏÎÓ:
05587984

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Òåëåêîìïàí³ÿ «Êè¿â» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ùî íàëåæàòü éîìó íà ïðàâàõ âëàñíîñò³, à ñàìå:

Ëîò ¹ 1. Àâòîìîá³ëü SUZUKI VITARA, ³äåíòèô³êàòîð JSAETD01V01300858 (ð³ê âèïóñêó 1998 ð.), êîë³ð –
ñèí³é, ïðîá³ã-677300 êì. Ïî÷àòêîâà ö³íà ïðîäàæó – 81839,57 ãðí (â ò.÷.ÏÄÂ).

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ãàðàæ-ñòîÿíêà): ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 5-â.

Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 22 áåðåçíÿ 2017 ðîêó î 10.00 çà àäðåñîþ: 03680 ì.Êè¿â, ïð.Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà,
1, ÍÊ «Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè», ïàâ. ¹ 6, Óêðà¿íñüêà óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà (ÓÓÒÁ). Çàÿâè íà ó÷àñòü
ïðèéìàþòüñÿ íà ÓÓÒÁ â ðîáî÷³ äí³ ç 10.00 äî 14.00. Òåë.596-96-24, ôàêñ 596-95-40, www.uutb.com.ua,
sekretar@uutb.kiev.ua.

Ãàðàíò³éíèé âíåñîê ñòàíîâèòü 8183,96 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ñòàíîâèòü 17,00 ãðí (â ò.÷. ÏÄÂ).

Ãàðàíò³éí³ òà ðåºñòðàö³éí³ âíåñêè âíîñÿòüñÿ íà ð/ð ¹26506010148617 â ÏÀÒ «ÂÒÁ ÁÀÍÊ», ÌÔÎ 321767,
êîä ªÄÐÏÎÓ 16470831, ªÄÐÏÎÓ 16470831. Îòðèìóâà÷ – Óêðà¿íñüêà óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà.

Çàñîáè ïëàòåæó – ãðîøîâ³ êîøòè.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ – 17 áåðåçíÿ 2017 ðîêó äî 14.00.

Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ òà ç ïðèâîäó îãëÿäó ìàéíà çâåðòàòèñü çà òåë.: (044) 279-59-91,279-51-00
ÊÏ «Òåëåêîìïàí³ÿ «Êè¿â» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) îãîëîøóº
êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ðåêòîðà Êè¿âñüêî¿ ìóí³öèïàëüíî¿ àêàäåì³¿ åñòðàäíîãî
òà öèðêîâîãî ìèñòåöòâ.

Âèìîãè äî êàíäèäàòà: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ, â÷åíå
çâàííÿ òà íàóêîâèé ñòóï³íü, ñòàæ ðîáîòè íà ïîñàäàõ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â íå
ìåíø ÿê 10 ðîê³â.

Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³: çàÿâà íà ³ì'ÿ äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ
ïðî çàñòîñóâàííÿ àáî íåçàñòîñóâàííÿ äî ïðåòåíäåíòà îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ ÷àñòèíîþ
äðóãîþ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèùó îñâ³òó»; îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç
ôîòîãðàô³ºþ ðîçì³ðîì 3x4 ñàíòèìåòðè; àâòîá³îãðàô³ÿ; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó,
íàóêîâèé ñòóï³íü òà â÷åíå çâàííÿ; äîâ³äêà ïðî ïðîõîäæåííÿ ïîïåðåäíüîãî (ïåð³îäè÷íîãî)
ïñèõ³àòðè÷íîãî îãëÿäó; äîâ³äêà ïðî íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; âèòÿã ç ªäèíîãî
äåðæàâíîãî ðåºñòðó îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè êîðóïö³éí³ ïðàâîïîðóøåííÿ; êîï³þ ïàñïîðòà, çàñâ³ä÷åíó
ïðåòåíäåíòîì; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè; ïèñüìîâà çãîäà íà çá³ð òà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ
äàíèõ.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,
áóëüâ. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Ó çâ'ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ö³í íà åíåðãîðåñóðñè,
ìàòåð³àëè òîùî,TOB «Êîìôîðò-Òàóí» ïîâ³äîìëÿº,ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì,
çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869, ïîäàí³ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè
íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307 òà
ðîçì³ùåí³ íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó:
02160, ì. Êè¿â, âóë. Ðåãåíåðàòîðíà, 4 äî 4 òðàâíÿ 2015 ðîêó.

¹
ï/ï

Àäðåñà áóäèíêó Ðîçì³ð òàðèôó, ãðí/êâ.ì

1 Âóë. Ðåãåíåðàòîðíà, 4 7,00

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü – Ñîëîì'ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Ïðåîáðàæåíñüêà,21, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 44,90 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó
ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà ñòàíîâèòü äî 100 êâ. ì òà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
(ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1 ãðí íà ð³ê (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.12.2016 ñòàíîâèòü
20 078,50 ãðí. Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ÿ10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî âèäàíîãî áþðî ïî ïðèâàòèçàö³¿ âèðîáíè÷î
æèòëîâîãî ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 11 ëþòîãî 1994
ðîêó çà ¹130, çàðåºñòðîâàíîãî â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ 24
áåðåçíÿ 1994 ðîêó ï³ä ¹ 2875 çà àäðåñîþ ì.Êè¿â, âóë. Ôëîðåíö³¿, 5, êâ.95 íà ³ì'ÿ Ðóä³ê ª.Î
òà Ðóä³ê A.B., ââàæàòè íåä³éñíèì.

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) âóë. Êóð÷àòîâà, 18-à, çàãàëüíà ïëîùà – 337,15 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 6072500,00 ãðí,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ îçäîðîâ÷îãî çàêëàäó äëÿ ä³òåé òà ìîëîä³,
îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ) – 25302,08 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 5%, 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.

* Òåðì³í îðåíäè – äî 10.02.2019
**Òåðì³í îðåíäè –äî äàòè ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ -ïåðåäàâàííÿ ïðèì³ùåííÿ

ïåðåìîæöåì àóêö³îíó, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³
*** Òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³, àëå íå á³ëüøå í³æ äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ

ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó àáî äî ïðèéíÿòòÿ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ ð³øåííÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ áóä³âë³.

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè ³íøèõ îá'ºêò³â – 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³ ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî

ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó

ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
-â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè

îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå
ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç
îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
-â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà,

à ñàìå:
-ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
-â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã;

âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó
îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ,ðåìîíòó
áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³
äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
-êîï³þ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü

íà ïðåäñòàâíèêà;
-çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó–áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî
äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

-çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè

ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 22.03.2017 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10, êàá.

522 î 14.30.Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ
â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè
ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 16.03.2017
(êàá. 510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî
18.00; â ïò. - ç 9.00 äî 16.45.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ – ²íñòèòóòó ïðîáëåì ìîäåëþâàííÿ â åíåðãåòèö³ ³ì. Ã.ª.Ïóõîâà HAH Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03164, ì. Êè¿â, âóë. Ãåíåðàëà
Íàóìîâà, 15. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 424-21-53.
Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³þ÷èõ òàðèô³â íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é 
â áóäèíêàõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îáñëóãîâóâàíí³ TOB «ÆÅÊ 2617»

²íôîðìàö³þ ùîäî ñêëàäîâèõ òàðèô³â, ïåð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³ùåíî íà äîøêàõ îãîëîøåíü ó ï³ä'¿çäàõ
áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: 02093, ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26-â ïðîòÿãîì
14 (÷îòèðíàäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ.

¹
ç/ï

Àäðåñà áóäèíêó Ðîçðàõîâàíèé òàðèô
(ãðí)

K-ê³ñòü êâ. â áóä. (øò.) Çàã.ïë. êâàðòèð Çàã.ïë.
íåæèòë.
ïðèì.

1 ì. Êè¿â âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26-â 6,35 (1-ïîâ.– 4,49) 202 17085,80 589,94

2 ì. Êè¿â âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26-ê 5,97 (1-ïîâ.– 4,93) 48 4576,0 1806,50

3 ì. Êè¿â âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26-æ 5,95 (1-ïîâ.– 4,94) 78 6872,40 1303,90

4 ì. Êè¿â âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26-ç 6,34 (1-ïîâ.– 4,84) 181 18279,20 1663,30

5 ì. Êè¿â âóë. Àê. Ô³ëàòîâà, 2/1 9,04 (1-ïîâ.– 6,63) 278 20943,2 2447,7

6 ì. Êè¿â âóë. Ñàïåðíå ïîëå, 12 8,54 (1-ïîâ.– 6,21) 241 18436,9 2618,6

7 âóë. Áàðáþñà Àíð³, 51/1-à 9,02 (1-ïîâ.– 6,68) 276 21820,2 2902,9

8 âóë. Áàðáþñà Àíð³, 52/1 (áóä.àäðåñà) 6,34 (1-ïîâ.– 5,23) 244 19415,3 2928,8

9 ì. Âèøãîðîä âóë. Ñèìîíåíêà, 4 5,92 (1-ïîâ.– 4,66) 331 22246,46 1868,5

¹
ï/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (íàçâà,
þðèäè÷íà àäðåñà,òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè,ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
îá'ºêòà îðåíäè

Ðåºñòðîâèé
íîìåð ìàéíà

Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ.ì

Âàðò³ñòü ìàéíà
çà íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâèé ñòðîê
îðåíäè

Ìåòà
âèêîðèñòàííÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íàóê
Óêðà¿íè

²íñòèòóò ïðîáëåì
ìîäåëþâàííÿ â åíåðãåòèö³
³ì. Ã.ª.Ïóõîâà,03164,ì.Êè¿â,
âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà,15,
òåë.(044) 424-91-62.

Íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ íà 
1-ìó ïîâåðñ³
³íæåíåðíî-
ëàáîðàòîðíîãî
êîðïóñó: 
Ê³ìíàòà ¹ 126
Ê³ìíàòà ¹ 127
Ê³ìíàòà ¹ 138
Ê³ìíàòà ¹ 121

358555780000
358555780000
358555780000
358555780000

17,4 
25,2 
8,4 
17,3

128 050,00 
185 460,00 
61 820,00 
127 320,00

Äâà ðîêè òà
îäèíàäöÿòü
ì³ñÿö³â

Ïðèì³ùåííÿ
îô³ñó

2. Íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ íà 
2-ìó ïîâåðñ³
³íæåíåðíî-
ëàáîðàòîðíîãî
êîðïóñó: 
Ê³ìíàòà ¹ 219
Ê³ìíàòà ¹ 219-à

358555780000
358555780000

18,2 
13,7

133 944,00 
100 826,00

Äâà ðîêè òà
îäèíàäöÿòü
ì³ñÿö³â

Ïðèì³ùåííÿ
îô³ñó

3. Ñêëàäñüêå
ïðèì³ùåííÿ íà 
1-ìó ïîâåðñ³

358555780000 105,5 313 330,00 Äâà ðîêè òà
îäèíàäöÿòü
ì³ñÿö³â

Ñêëàä
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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 52908

1 áåðåçíÿ 2017 ð.
¹24(4937)
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍ² âèñòàâêè Òåòÿíè
ßáëîíñüêî¿ ïðîõîäèëè â äåñÿòêàõ
ì³ñò ñâ³òó. ¯¿ êàðòèíè º ó Íàö³î-
íàëüíîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿ Óêðà-
¿íè (Êè¿â), Ìóçå¿ Äðàêîíà â Òàé-
âàí³, Êè¿âñüêîìó ìóçå¿ ðîñ³éñüêî-
ãî ìèñòåöòâà, Ïîëòàâñüêîìó, Çà-
ïîð³çüêîìó, Õàðê³âñüêîìó õóäîæ-
í³õ ìóçåÿõ, Ëüâ³âñüê³é êàðòèíí³é
ãàëåðå¿, ó ïðèâàòíèõ êîëåêö³ÿõ.

ßáëîíñüê³é óäàëîñÿ áàãàòî ñêàçà-
òè ïðî Óêðà¿íó, ïðî ¿¿ ëþäåé — ³ íå
ëèøå ñï³ââ³ò÷èçíèêàì,àëå é óñüîìó
ñâ³òîâ³.Â 1997 ðîö³ ÞÍÅÑÊÎ íàçâà-
ëî ¿¿ õóäîæíèêîì ðîêó, à â 2000-ìó
Ì³æíàðîäíèé á³îãðàô³÷íèé öåíòð
ó Êåìáðèäæ³ óäîñòî¿â çâàííÿ «Æ³í-
êà ðîêó». Öÿ â³äçíàêà ïðèñâîþºòü-
ñÿ ëèøå ÿñêðàâèì ³ ñàìîáóòí³ì îñî-
áèñòîñòÿì, ÷è¿ äîñÿãíåííÿ âèçíà-
í³ â ì³æíàðîäíîìó ìàñøòàá³. Æèò-
òºâèé øëÿõ Òåòÿíè ßáëîíñüêî¿ îá³-

ðâàâñÿ ó 2005 ðîö³, àëå ¿¿ êàðòèíè,
ó òîìó ÷èñë³ é íàéâ³äîì³ø³ — «Òè-
øà», «Çèìà â ñòàðîìó Êèºâ³», «Çå-
ëåíå â³êíî» — çáåð³ãàþòüñÿ â íàé-
á³ëüøèõ ìóçåÿõ ñâ³òó.

Ó öüîìó ðîö³ â íàø³é äåðæàâ³
â³äçíà÷àºòüñÿ 100-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íà-
ðîäæåííÿ Ò. Í. ßáëîíñüêî¿ (1917-
2005). Ç ö³º¿ íàãîäè ó Êè¿âñüêîìó

íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ðîñ³éñüêîãî
ìèñòåöòâà â³äêðèëàñü âèñòàâêà,
ÿêà ïðàöþâàòèìå äî 12 áåðåçíÿ.
Òàêîæ òðèâàº åêñïîçèö³ÿ òâîð³â
õóäîæíèö³ â Ìóçå¿ ë³òåðàòóðè. Òàì
ïðåäñòàâëåí³ ë³ðè÷í³ ïåéçàæ³ 
80-õ ðîê³â — öå â³ä÷óòòÿ ðàäîñò³,
æèâîïèñíèõ â³äêðèòò³â. Ö³êàâî,
ùî âèñòàâëåí³ ðå÷³, êîòð³ âïðî-
äîâæ òðèâàëîãî ÷àñó áóëè íåäî-
ñòóïíèìè. Äíÿìè ðîçïî÷àëà ñâîþ
ðîáîòó ùå îäíà âèñòàâêà õóäîæ-
íèö³ — â Íàö³îíàëüíîìó õóäîæ-
íüîìó ìóçå¿ Óêðà¿íè, ÿêà òðèâà-
òèìå äâà ì³ñÿö³. Òóò åêñïîíóþòü-
ñÿ âåëèê³ êàðòèíè, ìàëåíüê³ åñê³-
çè, ÿêèõ ùå í³õòî íå áà÷èâ.

Äî ñëîâà, ÍÁÓ âèïóñòèâ ìî-
íåòó äî 100-ð³÷÷ÿ íàðîäíî¿ õó-
äîæíèö³, ³ì’ÿ ÿêî¿ º ñâîºð³äíèì
ñèìâîëîì óêðà¿íñüêîãî îáðàçî-
òâîð÷îãî ìèñòåöòâà. À âèäàâíèö-
òâî ÐÎÄÎÂ²Ä âèäàº êíèãó «Òåòÿ-
íà ßáëîíñüêà», ÿêà ïðåäñòàâèòü
ç³áðàííÿ òâîð³â õóäîæíèö³ ó êî-
ëåêö³¿ Çàïîð³çüêîãî õóäîæíüîãî
ìóçåþ �

Ãàðìîí³ÿ ïðîòèð³÷ Òåòÿíè ßáëîíñüêî¿
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Ñòàðòóâàëî îáãîâîðåííÿ ãîëîâíîãî ìóí³öèïàëüíîãî 
çàêîíó ì³ñòà Êèºâà

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â ïðèì³ùåíí³ Êè-
¿âðàäè ï³ä ÷àñ ïåðøîãî çàñ³äàí-
íÿ òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè çà
«êðóãëèì ñòîëîì» îáãîâîðèëè ðîç-
ä³ë V «Ñòàëèé ðîçâèòîê ì³ñòà» ïðî-
åêòó Êîíöåïö³¿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòà-
òóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà.

Çàñ³äàííÿ â³äáóëîñÿ ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Â³êòîð³¿ Êîëòóí — ïðî-
ôåñîðà êàôåäðè ðåã³îíàëüíîãî
óïðàâë³ííÿ, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì Íà-
ö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³
Óêðà¿íè, äîêòîðà íàóê äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ. Äî îáãîâîðåííÿ
äîëó÷èëèñÿ òàêîæ äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè, ïîñàäîâö³ ÊÌÐ ³ ÊÌÄÀ,
ïðåäñòàâíèêè Ãðîìàäñüêèõ ðàä
ïðè ÊÌÄÀ ³ ÐÄÀ, ÎÑÍ³â Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî òà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîí³â,
ÃÎ ì³ñòà.

Çàñ³äàííÿ òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿
ãðóïè òðàíñëþâàëîñÿ îíëàéí, éî-
ãî ìîæíà ïåðåãëÿíóòè çà ïîñèëàí-
íÿì: https://youtu.be/0qAYlvZuTnE.

Íàðàç³ çàïëàíîâàí³ íàñòóïí³
òðè çàñ³äàííÿ òèì÷àñîâèõ ðîáî-

÷èõ ãðóï, ïåðåãëÿíóòè ãðàô³ê çà-
ñ³äàíü ìîæíà çà ïîñèëàííÿì:
https://kievcity.gov.ua/content/grafik-
zasidan-za-kruglym-stolom-z-obgov-
orennya-proektu-novoi-redakcii-
koncepcii-statutu-terytorialnoi-gro-
mady-mista-kyieva. html.

Äî ñëîâà, ç ïðîåêòîì Êîíöåï-
ö³¿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³é-

íîìó ñàéò³ ÊÌÄÀ çà ïîñèëàííÿì:
https://kievcity. gov. ua/content/kyiv-
new-statut. html ³ íàäàâàòè ñâî¿
ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ, ÿê³ áó-
äóòü îïðàöüîâàí³ ÷ëåíàìè òèì÷à-
ñîâèõ ðîáî÷èõ ãðóï.

Ç ïðîïîçèö³ÿìè òà çàóâàæåí-
íÿìè, ùî íàä³éøëè äî çãàäàíîãî
äîêóìåíòà ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ
çà ïîñèëàííÿì https://kievcity. gov.
ua/news/? c=493 �

Â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³ òîðãè 
ç ïðîäàæó ïðàâà îðåíäè 
ä³ëÿíêè íà âóë. Åëåêòðèê³â

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÎÌ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ 28 áåðåçíÿ 2017 ðî-
êó î 12.00 çàïëàíîâàí³ çåìåëüí³ òîðãè ç ïðîäàæó ïðàâà îðåíäè íà ä³-
ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà çà ïðî-
çîðîþ, â³äêðèòîþ ïðîöåäóðîþ.

Àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: âóë. Åëåêòðèê³â (á³ëÿ ÃÁÊ «Ðèáàëü-
ñüêèé») â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³. Ïëîùà íàä³ëó — 0,2067 ãà. Ö³ëüîâå
ïðèçíà÷åííÿ òåðèòîð³¿: äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ ìàãàçèíó-àâòîñàëîíó. Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó — 5 251,057
òèñ ãðí.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ òà îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåí-
òàìè òà ìàòåð³àëàìè íà ä³ëÿíêó (ëîò) ìîæíà ó Äåïàðòàìåíò³ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â (ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32-à, ê³ìíàòà 415, òåë.
(044) 279-41-31) àáî ó Âèêîíàâöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â (Òîâàðíà á³ðæà
«Ïåðøà Óí³âåðñàëüíà Á³ðæà «Óêðà¿íà», òåë. 099-269-16-31).

Çàÿâè íà ó÷àñòü ó òîðãàõ ïðèéìàþòüñÿ Òîâàðíîþ á³ðæåþ «Ïåð-
øà Óí³âåðñàëüíà Á³ðæà «Óêðà¿íà» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, 17/52 ó ðîáî÷³ äí³ ç 10.00 äî 14.00.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ òîðã³â: ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 17/52,
á³çíåñ-öåíòð «ËÅÎÍÀÐÄÎ».

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâîê — 22 áåðåçíÿ 2017 ðîêó.
Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó â³äøêîäîâóº îðãàí³çàòîðó òîðã³â ïåðåä-

áà÷åí³ ï. ï. 5, 6 ñò. 135 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ï. 31 ñò. 137
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèòðàòè íà ï³äãîòîâêó ëîòà äî ïðîäà-
æó ó ñóì³ 42 433,21 ãðí, â ò. ÷. ÏÄÂ, òà íà îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ
çàõîäó ó ñóì³ 2 900,00 ãðí, â. ò. ÷. ÏÄÂ.

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ òîðã³â ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó
âåá-ñàéò³ öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåð-
æàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí (http://torgy. land. gov.
ua/auction) �

Â Óêðà¿í³ ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè 
ãîñòðèõ êèøêîâèõ ³íôåêö³éíèõ
çàõâîðþâàíü

ÄÅÐÆÏÐÎÄÑÏÎÆÈÂÑËÓÆÁÀ ³íôîðìóº ïðî ïîã³ðøåííÿ ñàí³òàð-
íî-åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó 2016 ðîö³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ðåºñòðàö³ºþ ñïà-
ëàõ³â ãîñòðèõ êèøêîâèõ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü.

Òàê, ó 2016 ðîö³ çàðåºñòðîâàíî íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ñïàëàõ³â çà
îñòàíí³ 15 ðîê³â òà íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ïîñòðàæäàëèõ îñ³á, çîê-
ðåìà ä³òåé. Òîð³ê ïðàö³âíèêàìè Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè áóëî âçÿ-
òî ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèõ ðîçñë³äóâàíü
142 âèïàäê³â, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ïîñòðàæäàëî 2877 îñ³á (1374 äèòèíè, à
öå 47,8 %).

Ñïàëàõè ðåºñòðóâàëèñü ìàéæå íà âñ³õ àäì³íòåðèòîð³ÿõ, çà âè-
êëþ÷åííÿì Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â çà-
ðåºñòðîâàíî â Îäåñüê³é, Æèòîìèðñüê³é, Ëüâ³âñüê³é îáëàñòÿõ òà ó
Êèºâ³.

Âèíèêíåííÿ ãîñòðèõ êèøêîâèõ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, ïî-
â’ÿçàíå çäåá³ëüøîãî ç îá’ºêòàìè, ùî ìàþòü âàæëèâå ñîö³àëüíå çíà-
÷åííÿ, çîêðåìà íàâ÷àëüí³ òà çàêëàäè îçäîðîâëåííÿ ³ â³äïî÷èíêó
äëÿ ä³òåé, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îá’ºêòè âîäîïîñòà÷àííÿ òî-
ùî.

Ç ïî÷àòêó öüî-
ãî ðîêó çà îïåðà-
òèâíèìè ïîâ³äîì-
ëåííÿìè òåðèòîð³-
àëüíèõ îðãàí³â
Äåðæïðîäñïîæèâñ-
ëóæáè çàðåºñòðî-
âàíî 22 ñïàëàõè
ãîñòðèõ êèøêîâèõ
³íôåêö³éíèõ çàõâî-
ðþâàíü, ùî ìàéæå
ó òðè ðàçè á³ëüøå,
í³æ çà àíàëîã³÷íèé
ïåð³îä ïîïåðåäíüî-
ãî ðîêó �

ÒÅÒßÍÀ ßÁËÎÍÑÜÊÀ — íàðîäíèé õóäîæíèê ÑÐÑÐ ³ Óêðà¿íè, ä³éñíèé ÷ëåí
Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ ÑÐÑÐ ³ Óêðà¿íè, ïðîôåñîð, Ãåðîé Óêðà¿íè, ëàóðåàò òðüîõ
Äåðæàâíèõ ïðåì³é ÑÐÑÐ, äâîõ ìåäàëåé Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ ÑÐÑÐ, Íàö³î-
íàëüíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì.Ò. Øåâ÷åíêà.Õóäîæíèöÿ íàðîäèëàñÿ â 1917 ðî-
ö³, â Ñìîëåíñüêó. Íàâ÷àëàñÿ â Êè¿âñüêîìó õóäîæíüîìó ³íñòèòóò³, ÿêèé çà-
ê³í÷èëà â 1941-ìó, íàïåðåäîäí³ â³éíè. ¯¿ â÷èòåëåì áóâ âèäàòíèé óêðà¿í-
ñüêèé õóäîæíèê ³ ïåäàãîã Ôåä³ð Êðè÷åâñüêèé.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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