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íîâèíè

ÏÅÐØÈÉ âåñíÿíèé òèæäåíü ðà-
äóº óêðà¿íö³â òåïëîþ ïîãîäîþ.
Ö³ ïîãîæ³ äí³ êèÿíè íàìàãàþòü-
ñÿ ïðîâåñòè ç êîðèñòþ, áåðó÷è
ó÷àñòü ó ïåðøèõ â öüîìó ðîö³ ñó-
áîòíèêàõ. Ó ñóáîòó î 9-é ðàíêó äî
ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³é äîëó÷è-
ëèñÿ ïðàö³âíèêè ÐÄÀ, ïîñàäîâö³
ð³çíèõ ðàíã³â, ì³ñöåâ³ æèòåë³. Êî-
ìóíàëüíèêè ðîçäàëè óñ³ì îõî÷èì
çíàðÿääÿ ïðàö³, ³íâåíòàð, ñì³ò-
òºçá³ðíèêè.

Îäíèì ³ç ³í³ö³àòîð³â âåñíÿíî¿
òîëîêè ç áëàãîóñòðîþ ñòàâ ãîëî-

âà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Îëåêñàíäð Öèáóëüùàê. «Öÿ àê-
ö³ÿ çàêëèêàº îáîëîíö³â çðîáèòè
ñâ³é äîáðîâ³ëüíèé âíåñîê çàäëÿ
ïîêðàùåííÿ åêîëîã³¿ ð³äíîãî
ðàéîíó. Ì³ñöåâà ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³ÿ íàïåðåäîäí³ ðîçïîâ-
ñþäèëà îãîëîøåííÿ-çâåðíåííÿ
äî ìåøêàíö³â ³ç ïðîõàííÿì äî-
ïîìîãòè íàøèì êîìóíàëüíèì
ñëóæáàì ó íàâåäåíí³ ëàäó íà òå-
ðèòîð³¿ ðàéîíó. ² õî÷à ä³ëÿíêà, äå
ìè ñüîãîäí³ ïðàöþºìî, íå íà áà-

ëàíñ³ ÆÅÊó, òèì íå ìåíø öÿ ì³ñ-
öåâ³ñòü ðîçòàøîâàíà íà Îáîëî-
í³ é ìè ìàºìî ãóðòîì äáàòè ïðî
êîæåí êóòî÷îê, àäæå íåñåìî â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà çåìëþ, íà ÿê³é
ìåøêàºìî», — ðîçïîâ³â «Õðåùà-
òèêó» Îëåêñàíäð Ëåîí³äîâè÷ ³ äî-
äàâ. — Ó íàøèõ ïëàíàõ êàðäè-
íàëüíå ïåðåòâîðåííÿ Îáîëîí-
ñüêîãî ðàéîíó. Äî ïî÷àòêó ë³òà
ìàºìî íàì³ð óïîðÿäêóâàòè êëóì-
áè, âèñàäèòè äåðåâà, êâ³òè òà êó-
ù³, â ñêâåðàõ, ïàðêàõ òà îñîáëè-
âî íà íåçàñàäæåíèõ ì³ñöåâîñòÿõ.
À ìîëîä³ äåðåâà çàõèñòèòè ïàð-
êàíàìè, àáè ¿õ íå çëàìàëè. Òîæ
ñüîãîäí³øí³é ñóáîòíèê íå çàâåð-
øåííÿ öüîãî ðàíêó, à ëèøå ïî-
÷àòîê ïë³äíî¿ ïðàö³».

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç êîíòðî-
ëþ çà áëàãîóñòðîºì òà åêîëîã³ºþ
Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñ³é Í³êè-
òþê âèñëîâèâ ïîäÿêó âñ³ì, õòî
äîëó÷èâñÿ äî ñóáîòíèêà: «Äÿêóºìî
ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãà-
í³çàö³ÿì òà ìåøêàíöÿì ðàéîíó, ùî
âçÿëè ó÷àñòü ó ñüîãîäí³øí³é òîëî-
ö³! Â íàøèõ ïëàíàõ — ùîñóáîòè
³òè íà äîïîìîãó êîìóíàëüíèêàì
³ ïðîâîäèòè ìàñøòàáí³ ïðèáè-
ðàííÿ, àáè Îáîëîíñüêèé ðàéîí
áóâ íàé÷èñò³øèì, íàéîõàéí³øèì
³ íàéêîìôîðòí³øèì äëÿ ïðîæè-

âàííÿ ³ â³äïî÷èíêó. ×åêàòèìåìî
íà âàñ íàñòóïíî¿ ñóáîòè, ãàäàºìî
êîæåí ó çìîç³ âèä³ëèòè äâ³-òðè
ãîäèíè é çðîáèòè ñâ³é âàãîìèé
âíåñîê äî ÷èñòîãî ìàéáóòíüîãî».

«Ìåí³ áóëî àáñîëþòíî íå âàæ-
êî ñüîãîäí³ âñòàâàòè çðàíêó, íà-
â³òü íàâïàêè — ç ðàä³ñòþ ïðîêè-
íóëàñÿ äëÿ òàêî¿ äîáðî¿ ñïðàâè,
àäæå õòî ÿê íå ìè ïîï³êëóºìîñÿ
ïðî áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ
íàøîãî ðàéîíó», — ïîä³ëèëàñÿ
îäíà ç àêòèâ³ñòîê Àíàñòàñ³ÿ.

«ß â çàõâàò³ â³ä îðãàí³çàö³¿
ïðèáèðàííÿ! Íå î÷³êóâàëà, ùî êå-
ð³âíèê ðàéîíó áóäå ðàçîì ç ìåø-
êàíöÿìè çãð³áàòè ëèñòÿ. Íà íà-
ñòóïíîìó òèæí³ â³çüìó íà òîëî-
êó óñþ ñâîþ ñ³ì’þ òà ùå é ïîêëè-
÷ó ñóñ³ä³â äëÿ òàêî¿ ñïðàâè», —
ïðîêîìåíòóâàëà ì³ñöåâà æèòåëü-
êà Æàííà Àíàòîë³¿âíà.

Â³äòàê, çàâäÿêè ñóìë³íí³é ïðà-
ö³ ó÷àñíèê³â çàõîäó, öüîãî äíÿ
âäàëîñÿ íàïîâíèòè é âèâåçòè
áëèçüêî 10 òîíí ëèñòÿ òà ³íøîãî
íåïîòðåáó, ùî çàáðóäíþâàëè âó-
ëèö³ òà çåëåí³ çîíè Îáîëîí³. Îêðå-
ìó ïîäÿêó â³ä óñ³õ ïðèñóòí³õ îð-
ãàí³çàòîðè âèñëîâèëè ðèíêàì
«Ïîë³ññÿ» òà «ßâ³ð», ùî íàäàâàëè
ïðèáèðàëüíèêàì ïîòð³áíèé ³í-
âåíòàð òà ñì³òòºâ³ ïàêåòè �

Òîëîêà ïî-îáîëîíñüêè
� Ó ñóáîòó êåð³âíèöòâî ðàéîíó ðàçîì ç ìåøêàíöÿìè ïðîâåëè ïåðøèé âåñíÿíèé ñóáîòíèê

Â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ö³º¿ ñóáîòè îäðà-
çó çà ê³ëüêîìà àäðåñàìè îðãàí³çóâàëè ³ ïðîâåëè
ïåðøó ï³ñëÿ çèìè òîëîêó. Ìåøêàíö³ ðàçîì ç
ïðåäñòàâíèêàìè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³ êîìó-
íàëüíèêàìè íàâîäèëè ëàä íà âóëèöÿõ Ìàðøàëà
Ðîêîññîâñüêîãî, Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, íà Ì³í-
ñüêîìó òà Îáîëîíñüêîìó ïðîñïåêòàõ. Öüîãî äíÿ
âäàëîñÿ ç³áðàòè é âèâåçòè áëèçüêî 10 òîíí ëèñòÿ
òà ³íøîãî íåïîòðåáó, ùî çàáðóäíþâàëè âóëèö³ òà
çåëåí³ çîíè. Ó ïëàíàõ îáîëîíö³â — ùîñóáîòè ïðî-
âîäèòè òîëîêè â ð³çíèõ êóòî÷êàõ ðàéîíó.

Îëåêñàíäðà ÊÀÁÀ×ÎÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ â öüîìó ðîö³ âåñíÿíî¿ òîëîêè ìåøêàíö³ òà êåð³âíèöòâî Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ç³áðàëè é âèâåçëè áëèçüêî 10 òîíí ëèñòÿ òà ³íøîãî íåïîòðåáó,
ùî çàáðóäíþâàëè âóëèö³ òà çåëåí³ çîíè íàøîãî ì³ñòà

Ó ñòîëè÷í³é ï³äçåìö³ 
äåìîíòîâàíî 90 â³äñîòê³â
íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â

ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ïðîäîâæóº

ðîáîòó ç äåìîíòàæó ìàëèõ àðõ³òåêòóð-

íèõ ôîðì, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ïðàâè-

ëàì ïîæåæíî¿ áåçïåêè. Íèí³ íà ðîçãëÿ-

ä³ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó çàëèøèëîñÿ 22

ñïðàâè. Âñ³ ðîáîòè ç äåìîíòàæó ïðîâî-

äÿòüñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè âèêîíàâ÷î¿

ñëóæáè. Çàãàëîì ó ñòîëè÷íîìó

ìåòðîïîë³òåí³ âæå äåìîíòîâàíî 90 â³ä-

ñîòê³â ÌÀÔ³â, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ïðà-

âèëàì ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

Â³äáóäóòüñÿ òîðãè 
ç ïðîäàæó ïðàâà 
îðåíäè ä³ëÿíêè 
íà âóë. Êîëåêòîðí³é

Ñüîãîäí³ î 12.00 â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³

òîðãè ç ïðîäàæó ïðàâà îðåíäè ä³ëÿíêè

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ùî ðîçòàøîâà-

íà çà àäðåñîþ: âóë.Êîëåêòîðíà,46 óÄàð-

íèöüêîìó ðàéîí³, ïëîùåþ 2,1884 ãà.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â Äå-

ïàðòàìåíò³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ,

òåðèòîð³ÿ, ÿêó âèñòàâëåíî íà òîðãè,ïðè-

çíà÷åíà äëÿ âëàøòóâàííÿ, åêñïëóàòà-

ö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ â³äêðèòî¿ àâòîñòî-

ÿíêè (îðåíäà íà 5 ðîê³â).

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ òîð-

ã³â: ì. Êè¿â, âóë. Ë. Òîëñòîãî, 57, á³çíåñ-

öåíòð «101 TOWER».

Êîíòàêòí³ òåëåôîíè: (044) 279-41-31—

Äåïàðòàìåíò çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â; (044)

362-64-53 — âèêîíàâåöü çåìåëüíèõ

òîðã³â (Òîâàðíà á³ðæà «Ïåðøà Óí³âåð-

ñàëüíà Á³ðæà «Óêðà¿íà».

Êîíòàêòöåíòð ì³ñòà 
Êèºâà óæå ó Viber

Â³äòåïåð ìåøêàíö³ òà ãîñò³ ñòîëèö³ çìî-

æóòü îòðèìóâàòè àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ

ùîäî æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà ÷åðåç ñòâî-

ðåíèé ïàáë³ê-àêêàóíò ó ïîïóëÿðíîìó ìå-

ñåíäæåð³ Viber.Çà äîïîìîãîþ îô³ö³éíî-

ãî ïàáë³ê-àêêàóíòó Êîíòàêòíîãî öåíòðó

ì³ñòà Êèºâà ó Viber, êîðèñòóâà÷³ ìåñåí-

äæåðà çìîæóòü ñë³äêóâàòè çà ³íôîðìà-

ö³ºþ ïðî âèíèêíåííÿ àâàð³éíèõ ñèòó-

àö³é,âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà îá’ºê-

òàõ ÆÊÃ, çì³í ó ðîáîò³ ãðîìàäñüêîãî

òðàíñïîðòóòà ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó,

à òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿìè ïðî ãîëîâí³

ïîä³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà.

Äëÿ òîãî,àáè ïðèºäíàòèñÿ äî ïàáë³ê-

àêêàóíòó òà ñë³äêóâàòè çà ³íôîðìàö³é-

íèìè ïîâ³äîìëåííÿìè, íåîáõ³äíî îá-

ðàòè ðîçä³ë «Ïàáë³ê-àêêàóíòè» ³ çíàé-

øîâøè çà íàçâîþ «Êîíòàêòíèé öåíòð

ì³ñòà Êèºâà 1551», ï³äïèñàòèñü. Ïîøóê

ìîæíà çä³éñíþâàòè ³ çà êëþ÷îâèìè ñëî-

âàìè: «Êîíòàêòíèé öåíòð»,«1551»,«ÊÁÓ».

Òàêîæ, Êîíòàêòíèé öåíòð ìàº îô³-

ö³éí³ ïðåäñòàâíèöòâà ó Facebook òà

Youtub.

Íàãàäàºìî, ùî òîð³ê çà ï³äòðèìêè

ÊÌÄÀ â ðàìêàõ ïðîåêòó Kyiv Smart City

áóëî çàïóùåíî ñåðâ³ñ «²íôîðìóâàííÿ êè-

ÿí», ñïðÿìîâàíèé íà îïåðàòèâíå ³í-

ôîðìóâàííÿ êèÿí ïðî íåøòàòí³ ñèòó-

àö³¿ çà äîïîìîãîþ e-mail òà ñìñ-ðîç-

ñèëêè.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про поділ земельної ділянки, 
що перебуває в оренді товариства 

з обмеженою відповідальністю «ЕНРАНЗАЛІЗОБЕТОН» 
у пров. Заводському, 1 в Дарницькому районі 

м. Києва, внесення змін 
до договору оренди земельної ділянки 

та передачу земельних ділянок» 
товариству з обмеженою відповідальністю «ЕНРАН0АВТО» 

та товариству з обмеженою відповідальністю 
«КАРВОШ ПРЕМІУМ» для експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд з надання 
послуг автовласникам у пров. Заводському, 1, 10а 

в Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 994/1998 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 20, 791, 83, 93, 120, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статі 30 Закону Укра0
їни «Про оренду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк0
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши тех0
нічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, враховуючи висновки Департаменту міс0
тобудування та архітектури від 05.10.2016 № 9678/0/1204/19016, від 28.11.2016 № 11222/0/1204/190 16 та від
30.11.2016 № 11280/0/1204/19016 та звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНРАН0АВТО» та то0
вариства з обмеженою відповідальністю «КАРВОШ ПРЕМІУМ» і те, що земельні ділянки зареєстровані в Дер0
жавному земельному кадастрі (витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки від 21.11.2016
№ НВ08000389762016, № НВ08000389752016) та право комунальної власності територіальної громади міста
Києва на які зареєстровано в установленому порядку (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухо0
ме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 22.11.2016 № 17559926, № 17560765), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити поділ земельної ділянки кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва площею 1,1326 га (кадастровий но�
мер 8000000000:90:176:0120), яка перебуває
в оренді товариства з обмеженою відповідаль�
ністю «Енранзалізобетон» на підставі договору
на право тимчасового довгострокового корис�
тування землею (в тому числі на умовах орен�
ди) від 20.11.1997 № 90�5�00029 (зі змінами,
внесеними договором про внесення змін до до�
говору на право тимчасового довгострокового
користування землею (в тому числі на умовах
оренди) від 05.07.2011 № 63�6�00627), на сфор�
мовані земельні ділянки в межах категорії зе�
мель житлової та громадської забудови для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування тор�
говельно�бізнесового комплексу з об’єктами
соціально�побутового призначення у пров. За�
водському, 1 в Дарницькому районі м. Києва:

земельну ділянку площею 0,6931, га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:176:0003, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�80003 89072016);

земельну ділянку площею 0,1595 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:176:0005, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000389762016);

земельну ділянку площею 0,1127 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:176:0007, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�80003 89752016);

земельну ділянку площею 0,1673 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:176:0008, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�80003 89042016) (справа 
№ А�22401).

2. Внести зміни до договору на право тимча�
сового довгострокового користування землею
(в тому числі на умовах оренди) від 20.11.1997
№ 90�5�00029 (зі змінами, внесеними догово�
ром про внесення змін до договору на право
тимчасового довгострокового користування
землею (в тому числі на умовах оренди) від
05.07.2011 № 63�6�00627), залишивши в орен�
ді товариства з обмеженою відповідальністю
«Енранзалізобетон» до 20.11.2022 в межах ка�
тегорії земель житлової та громадської забудо�
ви земельні ділянки площею 0,6931 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:176:0003), пло�
щею 0,1673 га (кадастровий номер

8000000000:90:176:0008), площею 4,8032 га
(кадастровий номер 8000000000:90:176:0001),
площею 0,1256 га (кадастровий номер
8000000000:90:176:0123) та площею 0,1218 га
(кадастровий номер 8000000000:90:176:0124)
для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня торговельно�бізнесового комплексу з об’�
єктами соціально�побутового призначення у
пров. Заводському, 1 в Дарницькому районі 
м. Києва.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «Енранзалізобетон» у місячний термін нада�
ти до Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) документи, ви�
значені законодавством, необхідні для укладан�
ня договору про внесення змін до договору на
право тимчасового довгострокового користуван�
ня землею (в тому числі на умовах оренди) від
20.11.1997 № 90�5�00029 (зі змінами, внесе�
ними договором про внесення змін до догово�
ру на право тимчасового довгострокового ко�
ристування землею (в тому числі на умовах орен�
ди) від 05.07.2011 № 63�6�00627).

4. Змінити вид використання земельних ді�
лянок площею 0,1595 га (кадастровий номер
8000000000:90:176:0005), площею 0,1127 га
(кадастровий номер 8000000000:90:176:0007)
у пров. Заводському, 1 в Дарницькому районі
м. Києва та дозволити товариству з обмеже�
ною відповідальністю «ЕНРАН�АВТО» та това�
риству з обмеженою відповідальністю «КАР�
ВОШ ПРЕМІУМ» використовувати їх для екс�
плуатації та обслуговування будівель та споруд
з надання послуг автовласникам, а також до�
зволити товариству з обмеженою відповідаль�
ністю «КАРВОШ ПРЕМІУМ» використовувати
земельну ділянку площею 0,3992 га (кадастро�
вий номер 8000000000:90:176:0047) на Дніп�
ровській набережній у Дарницькому районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування
об’єктів інженерно�транспортної інфраструк�
тури та об’єктів автотранспорту.

5. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «ЕНРАН�АВТО», за умови виконан�
ня пункту 7 цього рішення, в оренду на 25 років
земельну ділянку площею 0,1595 га (кадастро�
вий номер 8000000000:90:176:0005, витяг з
Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000389762016) для експлу�

атації та обслуговування будівель та споруд з
надання послуг автовласникам у пров. Завод�
ському, 1 в Дарницькому районі м. Києва із зе�
мель комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва у зв’язку з переходом права
власності на майно (свідоцтво на право влас�
ності на нерухоме майно від 03.11.2015, індекс�
ний номер 46812519, витяг з Державного ре�
єстру речових прав на нерухоме майно про ре�
єстрацію права власності від 28.10.2015
№ 11829245) (категорія земель — землі житло�
вої та громадської забудови, заява ДЦ № 030�
000226672�014 від 21.11.2016).

6. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «КАРВОШ ПРЕМІУМ», за умови ви�
конання пункту 7 цього рішення, в оренду на 25
років земельну ділянку площею 0,1127 га (ка�
дастровий номер 8000000000:90:176:0007, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку № НВ�8000389752016) для екс�
плуатації та обслуговування будівель та споруд
з надання послуг автовласникам у пров. Завод�
ському, 1�а в Дарницькому районі м. Києва із
земель комунальної власності територіальної
громади міста Києва, у зв’язку з переходом пра�
ва власності на майно (свідоцтво про право
власності на нерухоме майно від 30.10.2015,
індексний номер 46638728, витяг з Державно�
го реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 28.10.2015
№ 11828792) (категорія земель — землі житло�
вої та громадської забудови, заява ДЦ № 030�
000226676�014 від 21.11.2016).

7. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «ЕНРАН�АВТО» та товариству з обмеженою
відповідальністю «КАРВОШ ПРЕМІУМ»:

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

жавної адміністрації) документи, визначені чин�
ним законодавством, необхідні для укладання
договорів оренди земельних ділянок та внесен�
ня змін до договору оренди земельної ділянки
від 27.02.2015 № 112.

7.2. Виконати вимоги, викладені у листах Де�
партаменту земельних ресурсів від 22.11.2016
№ 057041�21821, Департаменту містобудуван�
ня та архітектури від 05.10.2016 № 9678/0/12�
4/19�16, від 28.11.2016 № 11222/0/12�4/19�16
та від 30.11.2016 № 11280/0/12�4/19�16.

7.3. Виконувати обов’язки землекористува�
чів відповідно до вимог статті 96 Земельного
кодексу України.

7.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельних ділянок.

7.5. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації, а також питання пайової участі у роз�
витку інфраструктури міста вирішувати в по�
рядку, визначеному законодавством України.

7.6. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

8. Попередити землекористувачів, що вико�
ристання землі не за цільовим призначенням
тягне за собою припинення права користуван�
ня нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

9. 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 звернення 
Київської міської ради 

до Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України 

щодо внесення змін 
до Бюджетного кодексу України в частині 

справедливого розподілу 
податку на доходи фізичних 

осіб між державним бюджетом 
та бюджетом міста Києва

Рішення Київської міської ради № 821/1825 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до статей 16 та 17 Конституції України, статей 5, 7, 15, 29, 64, 67, 691 Бюджетного кодексу Укра0

їни, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю України — міс0
то0герой Київ», з метою забезпечення дотримання інтересів територіальної громади міста Києва в бюджет0
ній сфері Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення Київської міської ра�
ди до Верховної Ради України та Кабінету Мі�
ністрів України щодо внесення змін до Бюджет�
ного кодексу України в частині справедливого
розподілу податку на доходи фізичних осіб між
державним бюджетом та бюджетом міста Ки�
єва згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газе�
ті Київської міської ради «Хрещатик».

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

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 09.02.2017 № 821/1825

Звернення Київської міської ради до Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін 

до Бюджетного кодексу України в частині справедливого 
розподілу податку на доходи фізичних осіб між 

державним бюджетом та бюджетом міста Києва
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Одним з головних чинників успішності здійс�
нення реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади є забезпе�
чення фінансової самодостатності територі�
альних громад. Це, в свою чергу, має підви�
щити ефективність здійснення органами міс�
цевого самоврядування своїх повноважень та
забезпечити поступальний розвиток й поліпшен�
ня середовища життєдіяльності територіаль�
них громад.

Одним з принципів реформи є підтримка дер�
жавою місцевого самоврядування та партнер�
ська суть стосунків між державою та громада�
ми. Відповідно до розпорядження Кабінету Мі�
ністрів України «Про схвалення Концепції ре�
формування місцевого самоврядування та те�
риторіальної організації влади в Україні» від 01
квітня 2014 року № 333�р на органи місцевого
самоврядування в Україні покладається певний
спектр повноважень.

Серед них як соціальні зобов’язання перед
громадянами — членами територіальних гро�
мад, так і забезпечення місцевого економічно�
го розвитку. При цьому, для здійснення своїх
повноважень органами місцевого самоврядуван�
ня в розпорядженні громади мають бути наяв�
ні відповідні необхідні для цього ресурси. Та�
ким чином, кожна громада повинна бути забез�
печена можливістю посилювати свою матері�
альну спроможність.

Серед іншого, місцеві бюджети наповнюють�
ся податковими надходженнями, найбільшу пи�
тому вагу яких становить податок на доходи фі�
зичних осіб (ПДФО). Згідно із пунктами 1 та 1.1
частини першої статті 64 Бюджетного кодексу
України до державного бюджету зараховують�
ся 60 відсотків ПДФО, який адмініструється в
місті Києві. В той час, як всі інші громади пере�
раховують державі лиш 40 відсотків, натомість
місто Севастополь, окуповане Російською Фе�
дерацією, отримало від держави право зали�
шати у місцевому бюджеті всі надходження від
ПДФО.

Відповідно до частини першої статті 3 Євро�
пейської хартії місцевого самоврядування міс�
цеве самоврядування означає право і спромож�
ність органів місцевого самоврядування в ме�
жах закону здійснювати регулювання та управ�
ління суттєвою часткою публічних справ під
власну відповідальність в інтересах місцевого на�
селення.

Окрім загальних функцій місцевого само�
врядування, на територіальну громаду міста
Києва покладається також виконання столич�
них функцій. Відповідно до частини першої
статті 4 Закону України «Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ» органи місцевого са�
моврядування та виконавчої влади в Києві за�
безпечують створення належних умов для ді�
яльності в місті Президента України, Верхов�
ної Ради України, Кабінету Міністрів України,
центральних органів державної влади та ор�
ганів, які утворюються ними, офіційних пред�
ставництв іноземних держав і міжнародних
організацій, установ і закладів науки, освіти,
охорони здоров’я, культури і спорту, місцем
розташування яких відповідно до законодав�
ства визначено місто Київ. Також місто Київ
виконує ряд функцій, передбачених законо�
давчо, та таких, що є специфічними для функ�
ціонування міста як столиці України.

Місто Київ, як найбільше за кількістю насе�
лення місто України, потребує забезпечення
виконання соціальних та інших функцій, необхід�
них для забезпечення життєдіяльності терито�
ріальної громади.

У власності територіальної громади знахо�
дяться 435 шкіл та 571 дошкільний навчальний
заклад (ДНЗ). Загальна кількість школярів у за�
гальноосвітніх навчальних закладах становить
понад 276 тисяч осіб. Загальна ж кількість ді�
тей у ДНЗ становить понад 113 тисяч осіб. За�
гальна кількість медичних закладів комуналь�
ної та некомунальної форм власності становить
655.

З початку збройної агресії Російської Фе�
дерації проти України та окупації частини те�
риторії нашої держави столиця офіційно прий�
няла понад 150 тисяч внутрішньо переміще�
них осіб, фактичні цифри імовірно значно біль�
ші. На обліку перебуває понад 81 тисяча учас�

ників ліквідації аварії на ЧАЕС та майже 20 ти�
сяч киян — учасників російсько�української
війни.

На території міста Києва здійснюють свою ді�
яльність 78 дипломатичних установ, а також 22
представництва міжнародних організацій.

Відповідно, коли на територіальну громаду
міста лягає величезний обсяг соціальних зо�
бов’язань та тягар із забезпечення функціону�
вання державної влади, діюче бюджетне зако�
нодавство позбавляє киян належного фінансо�
вого забезпечення, в тому числі, для виконан�
ня цих функцій.

Серед напрямків децентралізації влади,
анонсованої першими особами держави, в то�
му числі, Президентом, главами Уряду та окре�
мими міністрами, була бюджетна децентра�
лізація, що цілком відповідає потребам часу
та становища. Адже місцеве самоврядування
не може функціонувати без належного фінан�
сового забезпечення. Проте насправді у гро�
мад часто відбираються фінансові ресурси.
Яскравим прикладом є ситуація, яка склала�
ся із відверто несправедливим та непропор�
ційним розподілом надходжень ПДФО між
Державним бюджетом України та бюджетом
міста Києва.

На фоні загальних декларацій і заяв про де�
централізацію влади ситуація в Києві виділяєть�
ся особливо помітно як в сфері бюджету, так і
в сфері територіальної організації влади. Ке�
рівництво районами у місті здійснюють поса�
дові особи, призначені Президентом, а не об�
рані на виборах шляхом волевиявлення грома�
дян.

01 липня 2015 року Президент України вніс
до Парламенту проект Закону України «Про
внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)», в якому пропонує�
ться в Перехідних положеннях Конституції
закріпити норму, згідно з якою «особливо�
сті здійснення місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької і Луганської об�
ластей визначаються окремим законом». На�
томість, столиця України — місто Київ досі
перебуває в ситуації, за якої в неї відібрано
право сформувати органи місцевого самовря�
дування районного рівня. Очевидно, що, в
тому числі, 20 тисяч киян — учасників росій�
сько�української війни не можуть бути по�
збавлені права на місцеве самоврядування
в їх місті. Тим більше, одночасно з тим, як
окуповані Російською Федерацією терито�
рії можуть отримати повноваження, яких не
має жодна громада в Україні, а також дер�
жавне фінансування навіть не звертаючи ува�
ги на питання контролю України над цими
територіями. І все це за рішеннями українських
органів влади.

Подібна ситуація складається і в бюджетній
сфері. Позбавлення міста Києва левової част�
ки надходжень ПДФО та направлення її до дер�
жавного бюджету жодним чином не підтвер�
джує озвучених намірів щодо забезпечення фі�
нансової спроможності територіальних громад
та їх сталого економічного розвитку. Такий під�
хід, тим більше, позбавлений логіки через те,
що, крім цього, місто Київ виконує столичні функ�
ції, які спричиняють додатковий тиск на місце�
вий бюджет.

Враховуючи викладене, просимо внести змі�
ни до Бюджетного кодексу України з метою пе�
редбачити, що до доходів загального фонду бю�
джету міста Києва належать 100 відсотків по�
датку на доходи фізичних осіб (крім податку на
доходи фізичних осіб від оподаткування пасив�
них доходів у вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок,
процентів на вклад (депозит) члена кредитної
спілки у кредитній спілці, що сплачується (пе�
рераховується) згідно з Податковим кодексом
України), що сплачується (перераховується)
згідно з Податковим кодексом України на те�
риторії міста Києва та зараховується до бюдже�
ту міста Києва.

Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «АРТДИЗАЙН» 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративної будівлі на вул. Антоновича, 70а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради №942/1946 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 120, 123, 128 Земельного кодексу України, статей 30, 50 Закону України «Про зем0
леустрій» та пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 52450VІ «Про вне0
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», роз0
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки (кадастровий но�
мер 8000000000:76:065:0071) товариству з об�
меженою відповідальністю «АРТДИЗАЙН» для
експлуатації та обслуговування адміністратив�
ної будівлі на період ведення реконструкції та
для гостьової автостоянки на вул. Антоновича,
7�а у Голосіївському районі м. Києва (категорія
земель — землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призна�
чення, справа Д�6107).

2. Погодити звіт про експертну грошову оцін�
ку земельної ділянки (кадастровий номер
8000000000:76:065:0071) на вул. Антоновича,
7�а у Голосіївському районі м. Києва (справа 
№ Є�1344).

3. Затвердити вартість земельної ділянки у
розмірі 3 046 966,00 грн (три мільйони сорок
шість тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень
00 копійок) на підставі експертної грошової оцін�
ки (висновок про ринкову вартість земельної
ділянки від 08.08.2016).

4. Продати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «АРТДИЗАЙН» земельну ділянку ко�
мунальної власності (кадастровий номер
8000000000:76:065:0071) площею 0,0566 га за
3 046 966,00 грн (три мільйони сорок шість ти�
сяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 00 копі�
йок) для експлуатації та обслуговування адмініс�
тративної будівлі на вул. Антоновича, 7�а у Голо�
сіївському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «АРТДИЗАЙН» зе�
мельної ділянки на вул. Антоновича, 7�а у Голо�
сіївському районі м. Києва (згідно з додатком).

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

міської державної адміністрації) підготувати в
двотижневий термін необхідні матеріали для
оформлення договору купівлі�продажу земель�
ної ділянки (кадастровий номер
8000000000:76:065:0071) площею 0,0566 га на
вул. Антоновича, 7�а у Голосіївському районі 
м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим
рішенням.

7. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «АРТДИЗАЙН»:

7.1. Укласти в двотижневий термін договір
купівлі�продажу земельної ділянки.

7.2. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки згідно з вимогами статті 91 Земель�
ного кодексу України.

8. Договором купівлі�продажу земельної ді�
лянки встановити, що право власності на зе�
мельну ділянку переходить до покупця після но�
таріального посвідчення договору купівлі�про�
дажу земельної ділянки та за умови сплати по�
купцем повної ціни земельної ділянки, а також
пені (у разі наявності) відповідно до пунктів 7,
8, 9 умов продажу, затверджених цим рішен�
ням.

9. Попередити товариство з обмеженою від�
повідальністю «АРТДИЗАЙН», що право влас�
ності на земельну ділянку може бути припине�
но відповідно до статей 140, 143 Земельного
кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 10.02.2017 № 942/1946

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю 

«АРТДИЗАЙН» земельної ділянки на вул. Антоновича, 70а 
у Голосіївському районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за ці�
льовим призначенням.

2. Забезпечити вільний доступ до проданої
земельної ділянки для контролю за дотриман�
ням власником умов продажу земельної ділян�
ки та для прокладання нових, ремонту та екс�
плуатації існуючих інженерних мереж і споруд,
розміщених у межах земельної ділянки.

3. Питання пайової участі та укладання з Де�
партаментом економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
27.03.2012 № 3861/0/18�3/19�12, Головного
управління Держземагентства у м. Києві від
25.07.2013 № 2609, Управління охорони культур�
ної спадщини від 26.11.2013 № 066/02�7233.

5. Питання майнових відносин вирішувати в
установленому порядку.

6. У разі необхідності проведення реконструк�
ції чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної та проектно�кошторисної докумен�
тації вирішувати в порядку, визначеному зако�
нодавством України.

7. Зарахувати до сум, які покупець має спла�
тити за земельну ділянку, аванс у сумі 2 172 851,78
грн (два мільйони сто сімдесят дві тисячі вісім�

сот п’ятдесят одна гривня 78 копійок), сплаче�
ний відповідно до договору № 10 від 20.11.2015.
Решта вартості земельної ділянки у сумі  874 114,22
грн (вісімсот сімдесят чотири тисячі сто чотир�
надцять гривень 22 копійки) сплачується протя�
гом 10 банківських днів від дня нотаріального
посвідчення договору купівлі�продажу.

8. Договором купівлі�продажу земельної ді�
лянки передбачити, що у разі прострочення по�
купцем виконання грошового зобов’язання йо�
му необхідно сплатити:

— за кожний день прострочення платежу пе�
ню у розмірі 0,1 відсотка (нуль цілих одна деся�
тих відсотка) від суми простроченого платежу (гро�
шового зобов’язання);

— суму боргу простроченого платежу з ура�
хуванням встановленого індексу інфляції за весь
час прострочення;

— три відсотки річних від простроченої суми.
9. Пеня за прострочення виконання покуп�

цем грошового зобов’язання за договором ку�
півлі�продажу підлягає сплаті і нараховується
до повного фактичного виконання покупцем та�
кого грошового зобов’язання, але не більше
одного року.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про продаж земельної ділянки 
або права оренди на неї на земельних 

торгах (аукціоні) для влаштування, експлуатації 
та обслуговування автостоянки на вул. Гната Юри, 305 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 943/1947 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 1340139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний ка0
дастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статей
6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши проект зем0
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки для продажу її або пра�
во оренди на неї на земельних торгах (аукціоні)
для влаштування, експлуатації та обслугову�
вання автостоянки на вул. Гната Юри, 3�5 у Свя�
тошинському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі промисловості, транспорту, зв’яз�
ку, енергетики, оборони та іншого призначення)
(справа Є�1326).

2. Затвердити стартову ціну продажу лоту —
земельної ділянки (кадастровий номер
8000000000:75:295:0030) площею 0,0734 га на
вул. Гната Юри, 3�5 у Святошинському районі
м. Києва, яка виставляється на земельні торги,
у розмірі 1 202 974,00 грн (один мільйон двісті
дві тисячі дев’ятсот сімдесят чотири гривні 00
копійок) на підставі експертної грошової оцін�
ки.

3. Встановити крок земельних торгів по зе�
мельній ділянці у розмірі 5 відсотків від старто�
вої ціни земельної ділянки, що становить 60 148,70
грн (шістдесят тисяч сто сорок вісім гривень 70
копійок).

4. Затвердити умови продажу земельної ділян�
ки для влаштування, експлуатації та обслуго�
вування автостоянки на вул. Гната Юри, 3�5 у
Святошинському районі м. Києва згідно з до�
датком № 1 до цього рішення.

5. Продати переможцю земельних торгів зе�
мельну ділянку комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва (кадастровий но�
мер 8000000000:75:295:0030) на вул. Гната Юри,
3�5 у Святошинському районі м. Києва площею
0,0734 га для влаштування, експлуатації та об�
слуговування автостоянки.

6. У разі якщо торги з продажу земельної ді�
лянки, зазначеної в пункті 5 цього рішення, в
тому числі повторні, визнаються такими, що не
відбулися, здійснюється продаж права оренди
цієї земельної ділянки, а виконавцем земель�
них торгів протягом 10 календарних днів публі�
кується оголошення про продаж права оренди
цієї земельної ділянки.

7. У випадку, передбаченому пунктом 6 цьо�
го рішення:

7.1. Встановити стартовий розмір річної оренд�
ної плати за користування земельною ділянкою
у розмірі 3 (трьох) відсотків від нормативної гро�
шової оцінки земельної ділянки.

7.2. Встановити крок земельних торгів з про�
дажу права оренди земельної ділянки у розмі�
рі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотка стар�
тової плати за користування земельною ділян�
кою.

7.3. Продати переможцю земельних торгів
право оренди земельної ділянки на умовах ко�
ристування земельною ділянкою, затвердже�
них згідно з додатком № 2 до цього рішення.

8. Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

8.1. Забезпечити передачу виконавцю зе�
мельних торгів копій документів та матеріалів
на лот не пізніше 30 календарних днів після над�
ходження цього рішення до Департаменту зе�
мельних ресурсів.

8.2. Забезпечити підготовку проекту догово�
ру купівлі�продажу земельної ділянки на вул.
Гната Юри, 3�5 у Святошинському районі м. Ки�
єва, а у випадку, зазначеному у пункті 6 цього
рішення,— проекту договору оренди цієї зе�
мельної ділянки.

9. Переможцю земельних торгів безпосеред�
ньо в день проведення торгів укласти договір
купівлі�продажу земельної ділянки, а у випадку,
встановленому пунктом 6 цього рішення,— до�
говір оренди земельної ділянки.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток №1
до рішення Київської міської ради

від 10.02.2017 № 943/1947

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для влаштування, експлуатації та обслуговування 
автостоянки на вул. Гната Юри, 305 
у Святошинському районі м. Києва

1. Ціна продажу земельної ділянки підлягає
сплаті переможцем земельних торгів не пізніше
трьох банківських днів з дня укладання догово�
ру купівлі�продажу.

2. Гарантійний внесок, сплачений перемож�
цем аукціону по земельній ділянці на вул. Гна�
та Юри, 3�5 у Святошинському районі м. Києва,
при подальших остаточних розрахунках за до�
говором купівлі�продажу земельної ділянки за�
раховується до купівельної ціни.

3. Право власності на земельну ділянку пе�
реходить до переможця земельних торгів після
нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу земельної ділянки та державної реєс�
трації права власності на земельну ділянку від�
повідно до законодавства України за умови
сплати переможцем земельних торгів повної
ціни продажу земельної ділянки, а також пені (у
разі наявності).

4. У випадку несплати у встановлений зако�
нодавством строк коштів за договором купів�

лі�продажу земельної ділянки результати зе�
мельних торгів можуть бути анульовані. При
цьому гарантійний внесок переможцю торгів не
повертається.

5. Право власності на земельну ділянку мо�
же бути припинено відповідно до статей 140,
143 Земельного кодексу України.

6. Переможцю земельних торгів:
6.1. З дня виникнення права власності на зе�

мельну ділянку, придбану за договором купівлі�
продажу земельної ділянки, сплачувати земель�
ний податок у розмірах і порядку, передбаче�
них чинним законодавством України.

6.2. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки згідно з вимогами статті 91 Земель�
ного кодексу України.

6.3. Забезпечувати вільний доступ до прода�
ної земельної ділянки для контролю за дотри�
манням власником умов продажу земельної ді�
лянки та для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�

руд, розміщених у межах земельної ділянки.
6.4. Питання пайової участі та укладання з

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

6.5. Питання відшкодування відновної варто�
сті зелених насаджень та інші питання майнових
відносин вирішувати в установленому порядку.

6.6. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від
02.10.2014 № 9595/0/12/19�14 та Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
17.03.2016 № 62/41�16.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток №2
до рішення Київської міської ради

від 10.02.2017 № 943/1947

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право 

оренди якої набуте на земельних торгах (аукціоні), 
для влаштування, експлуатації та обслуговування автостоянки 

на вул. Гната Юри, 305 у Святошинському районі м. Києва

1. Земельна ділянка комунальної власності
територіальної громади міста Києва (кадастро�
вий номер 8000000000:75:295:0030) на вул. Гна�
та Юри, 3�5 у Святошинському районі м. Києва
площею 0,0734 га передається переможцю зе�
мельних торгів в довгострокову оренду на 20
років для влаштування, експлуатації та обслуго�
вування автостоянки.

2. Гарантійний внесок, сплачений перемож�
цем земельних торгів до їх проведення, зара�
ховується до річної орендної плати за перший
рік користування земельною ділянкою, вста�
новленої за результатами земельних торгів.

3. Річна орендна плата за перший рік корис�
тування земельною ділянкою, визначена за ре�
зультатами земельних торгів, підлягає сплаті
переможцем земельних торгів не пізніше трьох
банківських днів з дня укладення відповідного до�
говору оренди земельної ділянки.

4. Право оренди земельної ділянки виникає у
переможця земельних торгів після нотаріаль�
ного посвідчення договору оренди земельної
ділянки та державної реєстрації права оренди
земельної ділянки відповідно до законодавства
України за умови сплати переможцем земель�
них торгів річної орендної плати за перший рік
користування земельною ділянкою.

5. У випадку несплати у встановлений зако�
нодавством строк коштів за договором орен�
ди земельної ділянки результати земельних тор�
гів можуть бути анульовані. При цьому гаран�
тійний внесок переможцю земельних торгів не
повертається.

6. Право користування земельною ділянкою
може бути припинено відповідно до статей 141,
143 Земельного кодексу України.

7. Переможцю земельних торгів:

7.1. Своєчасно вносити орендну плату, що�
річна сума якої за кожний наступний рік орен�
ди не може бути меншою розміру (суми) річної
орендної плати за перший рік користування зе�
мельною ділянкою, визначеної за результата�
ми земельних торгів.

7.2. Виконувати обов’язки землекористува�
ча згідно з вимогами статті 96 Земельного ко�
дексу України.

7.3. Забезпечувати вільний доступ до орен�
дованої земельної ділянки для контролю за до�
триманням орендарем умов використання зе�
мельної ділянки та для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, розміщених у межах земельної ді�
лянки.

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

7.5. Питання відшкодування відновної варто�
сті зелених насаджень та інші питання майнових
відносин вирішувати в установленому порядку.

7.6. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від
02.10.2014 № 9595/0/12/19�14 та Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
17.03.2016 № 62/41�16.

8. Інші умови користування земельною ділян�
кою встановлюються договором оренди зе�
мельної ділянки та законодавством України.

Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «СІMEP» 

для експлуатації та обслуговування 
комплексу громадського призначення 

на вул. Антоновича, 1250в 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 965/1969 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 120, 123, 128 Земельного кодексу України, статей 30, 50 Закону України «Про зем0

леустрій» та пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 52450VI «Про вне0
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», роз0
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки (кадастровий номер
8000000000:79:049:0022) товариству з обме�
женою відповідальністю «СІМЕР» для експлу�
атації та обслуговування комплексу громадсько�
го призначення на вул. Антоновича, 125�в у Го�
лосіївському районі м. Києва (категорія земель —
землі громадської забудови, справа Д�7587).

2. Погодити звіт про експертну грошову оцін�
ку земельної ділянки (кадастровий номер
8000000000:79:049:0022) на вул. Антоновича,
125�в у Голосіївському районі м. Києва (справа
№ Є�1375).

3. Затвердити вартість земельної ділянки у
розмірі 5 032 618,00 грн (п’ять мільйонів три�

дцять дві тисячі шістсот вісімнадцять гривень
00 копійок) на підставі експертної грошової оцін�
ки (висновок про ринкову вартість земельної
ділянки від 11.10.2016).

4. Продати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «СІМЕР» земельну ділянку кому�
нальної власності (кадастровий номер
8000000000:79:049:0022) площею 0,1247 га за
5 032 618,00 грн (п’ять мільйонів тридцять дві
тисячі шістсот вісімнадцять гривень 00 копійок)
для експлуатації та обслуговування комплексу
громадського призначення на вул. Антонови�
ча, 125�в у Голосіївському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «СІМЕР» земель�
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ної ділянки на вул. Антоновича, 125�в у Голосі�
ївському районі м. Києва (згідно з додатком).

6. Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) підготувати в
двотижневий термін необхідні матеріали для
оформлення договору купівлі�продажу земель�
ної ділянки (кадастровий номер
8000000000:79:049:0022) площею 0,1247 га на
вул. Антоновича, 125�в у Голосіївському райо�
ні м. Києва за ціною та на умовах, визначених
цим рішенням.

7. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «СІМЕР»:

7.1. Укласти в двотижневий термін договір
купівлі�продажу земельної ділянки.

7.2. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки згідно з вимогами статті 91 Земель�
ного кодексу України.

8. Договором купівлі�продажу земельної ді�
лянки встановити, що право власності на зе�
мельну ділянку переходить до покупця після но�
таріального посвідчення договору купівлі�про�
дажу земельної ділянки та за умови сплати по�
купцем повної ціни земельної ділянки, а також
пені (у разі наявності) відповідно до пунктів 5�7
умов продажу, затверджених цим рішенням.

9. Попередити товариство з обмеженою від�
повідальністю «СІМЕР», що право власності на
земельну ділянку може бути припинено відпо�
відно до статей 140,143 Земельного кодексу
України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 23.02.2017 № 965/1969

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою 

відповідальністю «СІМЕР» земельної ділянки 
на вул. Антоновича, 1250в 

у Голосіївському районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за ці�
льовим призначенням.

2. Забезпечити вільний доступ до проданої
земельної ділянки для контролю за дотриман�
ням власником умов продажу земельної ділян�
ки та для прокладання нових, ремонту та екс�
плуатації існуючих інженерних мереж і споруд,
розміщених у межах земельної ділянки.

3. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
07.06.2012 № 7463/0/18�3/19�12, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
10.02.2016 № 19�26�7777.31�158/35�16, Де�
партаменту культури від 29.10.2015 № 060�5956.

4. У разі необхідності проведення реконструк�
ції чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної та проектно�кошторисної докумен�
тації вирішувати в порядку, визначеному зако�
нодавством України.

5. Питання пайової участі та укладення з Де�
партаментом економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

6. Зарахувати до сум, які покупець має спла�
тити за земельну ділянку, аванс у сумі 1 778 373,17
грн (один мільйон сімсот сімдесят вісім тисяч

триста сімдесят три гривні 17 копійок), сплаче�
ний відповідно до договору № 4 від 23.05.2012.
Решта вартості земельної ділянки у сумі
3 254 244,83 грн (три мільйони двісті п’ятдесят
чотири тисячі двісті сорок чотири гривні 83 ко�
пійки) сплачується протягом 10 банківських днів
від дня нотаріального посвідчення договору ку�
півлі�продажу.

7. Договором купівлі�продажу земельної ді�
лянки передбачити, що покупцю у разі простро�
чення виконання грошового зобов’язання не�
обхідно сплатити:

— за кожний день прострочення платежу пе�
ню у розмірі 0,1 відсотка (нуль цілих одна деся�
тих відсотка) від суми простроченого платежу (гро�
шового зобов’язання);

— суму боргу простроченого платежу з ура�
хуванням встановленого індексу інфляції за весь
час прострочення;

— три відсотка річних від простроченої суми.
8. Пеня за прострочення виконання покуп�

цем грошового зобов’язання за договором ку�
півлі�продажу підлягає сплаті і нараховується
до повного фактичного виконання покупцем та�
кого грошового зобов’язання, але не більше
одного року.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу парку земельній ділянці, 
розташованій на вулиці Бережанській біля будинків 

№№ 10020 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 810/1814 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре0
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс0
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за0
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово0комунального господарства Укра0
їни від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Ки0
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус парку земельній ділянці пло�
щею 3,41 га (код ділянки 78:019:019), розташо�
ваній на вул. Бережанській біля будинків N№ 10�
20 в Оболонському районі м. Києва, згідно з до�
датком до цього рішення (план�схема додаєть�
ся).

2. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Оболонського району м. Ки�
єва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи
щодо оформлення права постійного землеко�
ристування земельною ділянкою, визначеною
пунктом 1 цього рішення.

2.2. Здійснити розрахунок нормативного об�
сягу річного фінансування на догляд та утри�
мання зелених насаджень на земельній ділян�
ці, зазначеній у пункті 1 цього рішення.

2.3. У місячний термін з дня набуття чин�
ності рішенням про надання земельних діля�

нок у користування вжити заходів щодо дер�
жавної реєстрації права користування на зе�
мельну ділянку, визначену пунктом 1 цього
рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню зе�
леного будівництва та експлуатації зелених на�
саджень міста «Київзеленбуд» здійснити орга�
нізаційно�правові заходи щодо оформлення та
благоустрою земельної ділянки, визначеної
пунктом 1 цього рішення.

3.1. Розглянути можливість залучення кош�
тів меценатів для благоустрою та озеленення
парку орієнтовною площею 3,41 га на вул. Бе�
режанській біля будинків N№ 10�20 в Оболон�
ському районі м. Києва.

4. Внести зміни до Програми розвитку зеле�
ної зони міста Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній
частині міста, що затверджена рішенням Київ�

ської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381
(зі змінами та доповненнями), а саме:

4.1. Включити до переліку озеленених тери�
торій загального користування м. Києва, що від�
повідають типологічним ознакам та плануваль�
ним вимогам (таблиця № 2), земельну ділянку,
зазначену в пункті 1 цього рішення.

4.2. Виключити з переліку озеленених тери�
торій загального користування м. Києва, що
відповідають типологічним ознакам та плануваль�
ним вимогам (таблиця № 2, бульвар на вул. Бе�
режанській), земельну ділянку площею 3,41 га
на вул. Бережанській в Оболонському районі
м. Києва.

5. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації)
вирішити в установленому порядку питання фі�
нансування заходів, передбачених пунктами 2
та 3 цього рішення.

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

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 у власність громадянам — 
членам сімей загиблих (померлих) киян — учасників 

антитерористичної операції у приватну власність 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель і споруд у с. Биківня 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 878/1882 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до пункту «д» статті 9, статей 81, 83, 116, 118, 121, 123, пункту «а» статті 141, частин третьої та чет0

вертої статті 142 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс0
цеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», враховуючи рішення Київської міської
ради від 14.05.2015 № 455/1319 «Про оформлення земельних ділянок громадянам — членам сімей загиблих (по0
мерлих) киян — учасників антитерористичної операції», від 28.05.2015 № 570/1434 «Про поділ та зміну виду
використання земельних ділянок комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» у с. Биківня у Деснянському районі», листи0згоди комунально0
го підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»
від 26.09.2016 № 708 та від 27.12.2016 № 1060 про припинення права користування земельними ділянками та
звернення громадян — членів сімей загиблих (померлих) киян — учасників антитерористичної операції, Ки0
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам — членам сімей за�
гиблих (померлих) киян — учасників антитеро�
ристичної операції, за умови виконання пункту
2 цього рішення, у приватну власність земель�
ні ділянки із земель комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва для будів�
ництва та обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд у с. Биківня у Дес�
нянському районі м. Києва згідно з переліком
(додаток № 1 до рішення) (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, 
А�22814).

2. Громадянам — членам сімей загиблих (по�
мерлих) киян — учасників антитерористичної
операції:

2.1. Виконувати обов’язки власників земель�
них ділянок відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

2.2. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договорів про
пайову участь вирішувати в порядку та випад�
ках, встановлених законодавством.

2.3. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
31.10.2014 № 10643/0/12/19�14, Головного
управління Держземагентства у м. Києві від
02.12.2014 № 19�26�0.3�6724/2�14.

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

2.5. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельні ділянки у поряд�

ку, встановленому Законом України «Про дер�
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».

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

3. Припинити комунальному підприємству з
утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначенця «Спецжитлофонд»
право постійного користування частиною зе�
мельних ділянок площею 0,8000 га (земельні
ділянки комунальної власності територіальної
громади міста Києва) (право постійного корис�
тування посвідчено витягом з Державного ре�
єстру речових прав на нерухоме майно про ре�
єстрацію речового права від 06.03.2015
№ 34593670).

4. Попередити власників земельних ділянок,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

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 Моцар Тетяні Миколаївні 
у пров. 60му Садовому, 38 у Деснянському 

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

Рішення Київської міської ради № 922/1926 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе0

мельної ділянки громадянці Моцар Тетяні Миколаївні у пров. 60му Садовому, 38 у Деснянському 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки гро�

мадянці Моцар Тетяні Миколаївні у пров. 6�му
Садовому, 38 у Деснянському районі м. Києва
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орієнтовною площею 0,10 га (земельна ділян�
ка комунальної власності території громади міс�
та Києва) у власність для будівництва та обслу�
говування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд згідно з планом�схемою (дода�
ток до рішення (К�28345).

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

ди з з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці 
Мостіпан Наталії Вікторівні у пров. 40му Садовому, 60а 

у Деснянському районі м. Києва для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 921/1925 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе0
мельної ділянки громадянці Мостіпан Наталії Вікторівні у пров. 40му Садовому, 60а у Деснянському 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Мостіпан Наталії Вікторівні у 
пров. 4�му Садовому, 6�а у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення К�28358).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Чопу Роману Сергійовичу 
у пров. 60му Садовому, 2 у Деснянському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 918/1922 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе0

мельної ділянки громадянину Чопу Роману Сергійовичу у пров. 60му Садовому, 2 у Деснянському 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Чопу Роману Сергійовичу у 
пров. 6�му Садовому, 2 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення К�28349).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці 
Грицай Наталії Миколаївні у пров. 60му Садовому, 4 

у Деснянському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 917/1921 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе0
мельної ділянки громадянці Грицай Наталії Миколаївні у пров. 60му Садовому, 4 у Деснянському 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Грицай Наталії Миколаївні у 
пров. 6�му Садовому, 4 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28312).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 

Безстрашній Ірині Олександрівні 
у пров. 70му Садовому, 37 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 914/1918 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе0

мельної ділянки громадянці Безстрашній Ірині Олександрівні у пров. 70му Садовому, 37 у Деснянському райо0
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 кому0
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 Безстрашній Ірині Олександрівні у
пров. 7�му Садовому, 37 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28328).

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 

Дзех Ользі Олександрівні 
у пров. 70му Садовому, 260а 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 912/1916 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе0

мельної ділянки громадянці Дзех Ользі Олександрівні у пров. 70му Садовому, 260а у Деснянському 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дзех Ользі Олександрівні у пров. 7�му
Садовому, 26�а у Деснянському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) у власність для будів�
ництва та обслуговування жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�28322).

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 
Башняк Анастасії Романівні 

у пров. 70му Садовому, 28 у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 910/1914 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе0
мельної ділянки громадянці Башняк Анастасії Романівні у пров. 70му Садовому, 28 у Деснянському 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:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Башняк Анастасії Романівні у 
пров. 7�му Садовому, 28 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28305).

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 поновлення приватному підприємству 
«Арабела�Плюс» договору оренди земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації 
та обслуговування автосервісного центру 

на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 999/2003 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні» та враховуючи клопотання приватного підприємства «Арабела�Плюс» від 06.09.2016
№ КОП�0904, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.06.2013 ¹ 2787 (ç³ çì³-

íàìè, âíåñåíèìè óãîäîþ ïðî  ïîíîâëåííÿ äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 23.12.2015

¹ 459) ïëîùåþ 0,2283 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:78:082:0056), óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì ï³ä-

ïðèºìñòâîì «Àðàáåëà-Ïëþñ» äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîñåð-

â³ñíîãî öåíòðó íà âóë. Áîãàòèðñüê³é â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà 

¹ À-22762).

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

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

ëÿíêè â³ä 14.06.2013 ¹ 2787 (ç³ çì³íàìè, âíå-

ñåíèìè óãîäîþ ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 23.12.2015 ¹ 459),

ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì

çàêîíîäàâñòâà.

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «Àðàáåëà-Ïëþñ»:

3.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11.10.2016

¹ 057041-19366.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.06.2013 ¹ 2787

(ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè óãîäîþ ïðî ïîíîâëåí-

íÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

23.12.2015 ¹ 459).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Попілю Максиму Леонідовичу на вул. Червонопрапорній, 108 у

Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1039/2043 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Попілю Максиму Леонідовичу на вул. Червонопрапорній, 108 у Голосіївсько�
му районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній
документації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням
належить до території зелених насаджень захисної зелені від Пирогівського кар’єру та частково до терито�
рії садибної забудови (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 02.10.2014 № 9527/0/12/27�
14), 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:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîï³ëþ Ìàêñè-

ìó Ëåîí³äîâè÷ó íà âóë. ×åðâîíîïðàïîðí³é, 108

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä (Ê-23047)

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Присміцькій Зосі Іванівні 

на вул. 34�й Садовій, діл. 24�а у Дніпровському районі 
м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 1037/2041 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Присміцькій Зосі Іванівні на вул. 34�й Садовій, діл. 24�а у Дніпровському райо�
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі�клопотанні ініціатива не відповідає
містобудівній документації за функціональним призначенням, відповідно до Генерального плану міста Ки�
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональ�
ним призначенням належить до території середньоповерхової житлової забудови, земельна ділянка роз�
ташована в межах прибережної захисної смуги, а згідно зі статтею 61 Земельного кодексу України садівниц�
тво в межах прибережної захисної смуги забороняється (висновок Департаменту містобудування та архі�
тектури від 11.04.2016 № 4953/0/12�4/27�16), керуючись статтями 9, 118 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. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïðèñì³öüê³é Çî-

ñ³ ²âàí³âí³ íà âóë. 34-é Ñàäîâ³é, ä³ë. 24-à ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà (Ê-26975).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Жирику Івану Кириловичу 

на вул. Комунальній у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1046/2050 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Жирику Івану Кириловичу на вул. Комунальній у Голосіївському районі м. Ки�
єва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за
функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка згідно з розпорядженнями Київської міської дер�
жавної адміністрації від 25.11.1999 № 1871 та від 27.06.2001 № 1340 знаходиться в санітарно�захисній зоні зва�
лища мікрорайону малоповерхової садибної забудови, 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. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æèðèêó ²âàíó

Êèðèëîâè÷ó íà âóë. Êîìóíàëüí³é ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26822).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Абакаровій Наталії Аліївні на узвозі Лисогірському 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1041/2045 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Абакаровій Наталії Аліївні на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен�
тації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням нале�
жить до території зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та
архітектури від 17.03.2015 № 2605/0/12/27�15), керуючись статтями 9, 118 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. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Àáàêàðîâ³é Íà-

òàë³¿ Àë³¿âí³ íà óçâîç³ Ëèñîã³ðñüêîìó ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-23651).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Нижній Майї Миколаївні 

на вул. Квітки Цісик в Оболонському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1050/2054 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Нижній Майї Миколаївні на вул. Квітки Цісик в Оболонському районі м. Києва
та додані документи, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради від 18.11.2004 № 700�7/2110 зе�
мельна ділянка передана у приватну власність іншій фізичній особі, керуючись статтями 9, 118 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. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Íèæí³é Ìàé¿ Ìè-

êîëà¿âí³ íà âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê â Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26887).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко
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Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «IB» на вул. Верхній Вал, 12 
у Подільському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі
Рішення Київської міської ради № 1044/2048 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «IB» на вул. Верхній Вал, 12 у Подільському районі м. Києва
та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої у справі�клопотанні ініціативи Генеральному
плану міста Києва, містобудівній документації (витяг щодо чинних містобудівних регламентів та інших умов
провадження містобудівної діяльності, містобудівних умов та обмежень щодо певної території, а також на�
явних вимог та обмежень щодо використання земельних ділянок і розташованих на них об’єктів нерухомо�
сті від 28.08.2015) та оскільки земельна ділянка розташована в межах зеленої зони (бульвар В. і Н. Вал) від�
повідно до рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 «Про затвердження Програми ком�
плексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в цен�
тральній частині міста» (із змінами та доповненнями), 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. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌ-

ÑÒÂÓ «IB» íà âóë. Âåðõí³é Âàë, 12 ó Ïîä³ëüñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 15

ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íå-

æèòëîâî¿ áóä³âë³ (Ê-25359).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про поновлення кооперативу по будівництву 
та експлуатації гаражів «Райдуга» 

договору оренди земельної ділянки 
для обслуговування та експлуатації гаражів на вул. Вербовій, 6 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1003/2007 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», пункту 15.2 рішення Київської міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі (надан�
ня) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві» та вра�
ховуючи клопотання кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів «Райдуга» від 05.02.2009 № КОП�
0345, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 3 ðîêè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 01.11.2004 ¹ 78-6-00226 ïëî-

ùåþ 1,4666 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:78:119:0008), óêëà-

äåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîîïå-

ðàòèâîì ïî áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ ãàðà-

æ³â «Ðàéäóãà» äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëó-

àòàö³¿ ãàðàæ³â íà âóä. Âåðáîâ³é, 6 â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ À-15938).

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

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

ëÿíêè â³ä 01.11.2004 ¹ 78-6-00226, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

3. Êîîïåðàòèâó ïî áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòà-

ö³¿ ãàðàæ³â «Ðàéäóãà»:

3.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03.03.2016

¹ 057041-4245.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 01.11.2004 

¹ 78-6-00226.

3.4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³-

í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³ä-

íî äî âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

4.Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу фізичній особі — підприємцю 
Дяченку Андрію Івановичу земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування кафе 
з літнім майданчиком на вул. Лариси Руденко, 11�б 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 990/1994 від 23 лютого 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèëè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ô³çè÷í³é îñîá³ —

ï³äïðèºìöþ Äÿ÷åíêó Àíäð³þ ²âàíîâè÷ó äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå ç ë³òí³ì ìàé-

äàí÷èêîì íà âóë. Ëàðèñè Ðóäåíêî, 11-á ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà

ÄÖ ¹ 01014-000225939-014 â³ä 14.11.2016,

ñïðàâà À-5936).

2. Ïåðåäàòè ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ

Äÿ÷åíêó Àíäð³þ ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0349 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:90:292:0152, âèòÿã ç Äåð-

æàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó 

¹ ÍÂ-8000379752016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ êàôå ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì íà 

âóë. Ëàðèñè Ðóäåíêî, 11-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

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

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç

íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ð³øåííÿ

Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 27.11.2009).

3. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Äÿ÷åíêó Àí-

äð³þ ²âàíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 01.09.2004

¹ 19-8096, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêà-

äàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 30.09.2016 ¹ 1044/41-16.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю «Спортпостач» 

земельної ділянки для обслуговування офісних 
та складських приміщень на вул. Привокзальній, 1 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 968/1972 від 23 лютого 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñïîðòïîñòà÷» äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ îô³ñíèõ òà ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü

íà âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 1 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 030-

000204499-014 â³ä 14.03.2016, ñïðàâà Ä-6915).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Ñïîðòïîñòà÷», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðî-

ê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1849 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:63:323:0005, âèòÿã

ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000086492014) äëÿ îáñëóãî-

âóâàííÿ îô³ñíèõ òà ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü íà

âóë. Ïðèâîêçàëüí³é, 1 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ³ç

íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ð³øåííÿ

Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09.12.2009

¹ 35/711 òà óõâàëà Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà

Êèºâà â³ä 28.12.2009).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Ñïîðòïîñòà÷»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

28.02.2014 ¹ 1895/0/12-1/19-14, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

13.03.2014 ¹ 19-26-0.31-1150/2-14.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Маруді Марині Іванівні у пров. Залужному 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 939/1943 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра�
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Ìàðóä³ Ìàðèí³ ²âàí³âí³ ó ïðîâ. Çàëóæíîìó ó
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Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25713)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування будинків 
і споруд дипломатичного представництва, 

житлового комплексу для дипломатів 
та адміністративного будинку ГДІП з підземним паркінгом 

на вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4�6 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 992/1996 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 79�1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про зем�

леустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», розглянувши лист ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЕНЕРАЛЬ�
НА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» від 23.11.2016 № 01065�000227027�014 та
технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ

2,3160 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:055:0001) íà âóë. Àâ³àêîíñòðóê-

òîðà ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî, 4-6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ

«ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍ-

Íß ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ» äëÿ áóä³â-

íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèí-

ê³â ³ ñïîðóä äèïëîìàòè÷íîãî ïðåäñòàâíèöòâà,

æèòëîâîãî êîìïëåêñó äëÿ äèïëîìàò³â òà àäì³í³ñ-

òðàòèâíîãî áóäèíêó ÃÄ²Ï ç ï³äçåìíèì ïàðê³í-

ãîì íà äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëîùàìè 2,1380 ãà

òà 0,1780 ãà (ñïðàâà À-22975).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу 
МАЛОМУ БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«КИЇВТЕХНОКОМПЛЕКТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування павільйону 

для приймання вторсировини 
на бульв. Марії Приймаченко, 1/27 у Печерському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 974/1978 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз�
глянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на міс�
цевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ÌÀËÎÌÓ ÁÀÃÀ-

ÒÎÏÐÎÔ²ËÜÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÒÅÕ-

ÍÎÊÎÌÏËÅÊÒ» Ó ÔÎÐÌ² ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó äëÿ ïðèé-

ìàííÿ âòîðñèðîâèíè íà áóëüâ. Ìàð³¿ Ïðèéìà-

÷åíêî, 1/27 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ÌÀËÎÌÓ ÁÀÃÀÒÎÏÐÎÔ²ËÜÍÎ-

ÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÒÅÕÍÎÊÎÌÏËÅÊÒ»

Ó ÔÎÐÌ² ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

19128346), çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0538 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:094:0014, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

¹ ÍÂ-8000109242014) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó äëÿ ïðèéìàííÿ âòîð-

ñèðîâèíè íà áóëüâ. Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åíêî, 1/27 ó

Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³

íà íåðóõîìå ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó

íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ — ïàâ³ëüéîíó â³ä 19.12.2013

¹ 4827, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðà-

âà âëàñíîñò³ â³ä 19.12.2013 ¹ 14949820) (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 21.12.2015 ¹ 01309-

000196662-014, êàäàñòðîâà ñïðàâà À-21270).

3. ÌÀËÎÌÓ ÁÀÃÀÒÎÏÐÎÔ²ËÜÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌ-

ÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÒÅÕÍÎÊÎÌÏËÅÊÒ» Ó ÔÎÐÌ² ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÀ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 26.05.2015

¹ 057041-9168.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

на вул. Миколи Ушакова, 1 у Святошинському районі 
м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю 
«БУДСЕРВІС�5» для будівництва житлових будинків

Рішення Київської міської ради № 995/1999 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 79�1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен�

ду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 части�
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну доку�
ментацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ

1,7886 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:411:0014) íà âóë. Ìèêîëè Óøà-

êîâà, 1 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÓÄ-

ÑÅÐÂ²Ñ-5» äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â

íà ÷îòèðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëîùàìè 0,4106 ãà,

0,5657 ãà, 0,4122 ãà òà 0,4001 ãà (ñïðàâà À-21827,

çàÿâà ÄÖ ¹ 01023-000212329-014 â³ä 31.05.2016).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 966/1970 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе�

мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:82:132:0002) ïëîùåþ

0,0097 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

êàâ’ÿðí³ ó ïðîâ. Êóòóçîâà, 5, ë³ò. «Ä» ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó

ï³äïðèºìñòâó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ó ôîð-

ì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÇÅËÅÍÈÉ ÃÀÉ» (ñïðàâà ¹ ª-1364).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Дячук Тетяні Тимофіївні у пров. Залежному, 19�і 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1029/2033 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Дячук Тетяні Тимофіївні у пров. Залежному, 19�і у Голосіївському районі м. Ки�
єва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації, те�
риторія за функціональним призначенням належить до території зелених насаджень загального користуван�
ня, 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:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Äÿ÷óê Òåòÿí³ Òè-

ìîô³¿âí³ ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 19-³ ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10

ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24595).

2.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

що підлягають продажу
Рішення Київської міської ради № 941/1945 від 10 лютого 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùåþ

0,6158 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:115:0151) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ

òà âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü òà ïëîùåþ 0,5325 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:115:0153)

äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä àäì³-

í³ñòðàòèâíó òà ïîäàëüøèõ ¿¿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Áóä³íäóñòð³¿, 7 (ë³ò. Ó, Ó1

òà ë³ò. «Ö») ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî

ï³äëÿãàþòü ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè

«ÞÐÎÌÀØ» (ñïðàâà ¹ ª-1384).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко
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Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Астаф’єву Андрію Андрійовичу 

на вул. Бродівській, 235 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1031/2035 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Астаф’єву Андрію Андрійовичу на вул. Бродівській, 235 у Голосіївському райо�
ні м. Києві та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен�
тації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території вулиць і доріг (зе�
мельну ділянку навпіл перетинає перспективна вулиця Проектна�21) (висновок Департаменту містобудуван�
ня та архітектури від 28.08.2014 № 8401/0/12/27�14), 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 са�
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Àñòàô’ºâó Àí-

äð³þ Àíäð³éîâè÷ó íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 235 ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-22963).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

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

ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ 
на вул. Антоновича, 155�а 

у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва адміністративної будівлі 

та підземного паркінгу
Рішення Київської міської ради № 1035/2039 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ на вул. Антоновича, 155�а у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній до�
кументації за функціональним призначенням, а саме: територія належить до території багатоповерхової за�
будови та частково до території громадських будівель і споруд (висновок Департаменту містобудування та
архітектури від 12.05.2014 № 4764/0/12/27�14), 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. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÄÅÐÆÀÂÍ²É ÐÅªÑÒÐÀÖ²ÉÍ²É

ÑËÓÆÁ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ íà âóë. Àíòîíîâè÷à, 155-à ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,52 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà àäì³-

í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ òà ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó 

(Ê-22292).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 
ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки 

для експлуатації 
та обслуговування будівлі

Посольства Республіки Узбекистан 
в Україні на вул. Володимирській, 16 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 971/1975 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 117, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши за�
яву ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»
від 30.09.2016 № 01113�000222339�014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному зе�
мельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.06.2016 № НВ�
8000305982016) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в
установленому порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.06.2016
№ 14969139), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî îáñëóãîâóâàííþ ³íî-

çåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ» ïðàâî ïîñò³éíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,1789

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:176:0007)

íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 16 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íàäàíîþ äëÿ ðåêîíñòðóê-

ö³¿ ç ïîäàëüøèìè åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãî-

âóâàííÿì áóä³âë³ Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáë³êè Óçáå-

êèñòàí â Óêðà¿í³ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 12.08.2002

¹ 231 «Ïðî íàäàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-

ºìñòâó «Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî îáñëóãîâóâàí-

íþ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ» çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïîäàëüøîþ åêñïëó-

àòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì áóä³âë³ Ïîñîëü-

ñòâà Ðåñïóáë³êè Óçáåêèñòàí â Óêðà¿í³ íà âóë. Âî-

ëîäèìèðñüê³é, 16 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³»,

ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâ-

íèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ

çåìëåþ â³ä 07.04.2003 ¹ 91-4-00073.

2. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:176:0007) êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà

àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ïåðåäàòè äî çå-

ìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

3. Íàäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ

«ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍ-

Íß ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÃÎÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,1789 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:176:0007) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ Ïîñîëüñòâà Ðåñïóá-

ë³êè Óçáåêèñòàí â Óêðà¿í³ íà âóë. Âîëîäèìèð-

ñüê³é, 16 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çà-

ÿâà ÄÖ â³ä 30.09.2016 ¹ 01113-000222339-014,

ñïðàâà À-22687).

4. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅÍÅ-

ÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎ-

ÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ»:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùå-

íèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-

òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øó-

âàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

4.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çà-

êîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå-

÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðà-

âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 
ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будинку 
Посольства Республіки Болгарія 

на вул. Госпітальній, 1 у Печерському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 970/1974 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 117, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши за�
яву ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»
від 28.11.2016 № 030�000227369�014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земель�
ному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.09.2016 № НВ�8000360882016)
та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому
порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.10.2016 № 16816954), Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî îáñëóãîâóâàííþ ³íî-

çåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ» ïðàâî ïîñò³éíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ

0,3526 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:347:0008) íà âóë. Ãîñï³òàëü-

í³é, 1 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íàäà-

íîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áó-

äèíêó Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ â³äïî-

â³äíî äî ïóíêòó 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 30.11.2000 ¹ 92/1069 «Ïðî îôîðì-

ëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿí-

êàìè», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî

äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-

òóâàííÿ çåìëåþ â³ä 27.02.2002 ¹ 82-4-00038.

2. Íàäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ

«ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍ-

Íß ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,3526 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:347:0008) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó Ïîñîëüñòâà Ðåñïóá-

ë³êè Áîëãàð³ÿ íà âóë. Ãîñï³òàëüí³é, 1 ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 28.11.2016

¹ 030-000227369-014, ñïðàâà À-22903).

3. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅÍÅ-

ÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎ-

ÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùå-

íèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-

òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øó-

âàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çà-

êîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå-

÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:347:0008) êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà

àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ïåðåäàòè äî çå-

ìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðà-

âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

Óíåñòè çì³íè äî ïîêàçíèê³â Ïðîãðàìè åêîíî-

ì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017

ð³ê, äîâåäåíèõ äî äåïàðòàìåíò³â, óïðàâë³íü, ³í-

øèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåí-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

06 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 3 «Ïðî Ïðîãðàìó åêîíî-

ì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017

ð³ê», à ñàìå:

çâåäåíî¿ ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó; 

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíèõ âêëàäåíü; 

çâåäåíîãî ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñó-

âàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó; 

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó; 

ïåðåë³êó îá’ºêò³â êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà,

ùî çä³éñíþºòüñÿ çà çàìîâëåííÿì âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõóíîê

âëàñíèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îð-

ãàí³çàö³é, êðåäèò³â, ë³çèíã³â òà ³íøèõ äæåðåë

ô³íàíñóâàííÿ, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì, êð³ì áþäæåòíèõ êîøò³â, âèêëàâøè ¿õ â

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 06 січня 2017 року № 3 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»

Розпорядження № 213 від 27 лютого 2017 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 лютого 2017 року № 835/1839 «Про внесення змін до

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської місь�
кої ради від 12 грудня 2016 № 553/1557»:

Óíåñòè çì³íè äî ñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó

ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî¿

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 61

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 æîâòíÿ 2016

ðîêó ¹ 1027), âèêëàâøè ¿¿ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до структури Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 214 від 27 лютого 2017 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто�герой Київ», «Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні», рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 «Про утворення виконавчо�
го органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності», розпорядження
Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чисельності пра�
цівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) та враховуючи Положення про Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2011 року № 90
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 29 грудня 2014 року № 1550):

1. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «²íæåíåðíèé

öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

òðàö³¿) ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäàòè

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà

åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî

ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» (äàë³ — ÊÏ

«Ñïåöæèòëîôîíä») ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ðåñ-

òàâðàö³¿ òà ðåìîíòó çàáóäîâè, áëàãîóñòðîþ

òåðèòîð³¿, ðåêîíñòðóêö³¿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ

ïî Àíäð³¿âñüêîìó óçâîçó ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, âñ³ íàÿâí³ äîêóìåíòè, ÿê³ çàñâ³ä-

÷óþòü ïðàâà çàìîâíèêà, îáñÿãè íåçàâåðøå-

íîãî áóä³âíèöòâà íà ìîìåíò ïåðåäà÷³, ïðî-

åêòíó äîêóìåíòàö³þ, çàòâåðäæåíó â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó, äîãîâ³ðíó, áóõãàëòåðñüêó äî-

êóìåíòàö³þ, äîêóìåíòàö³þ, ïîâ’ÿçàíó ç ïðî-

âåäåííÿì ïðîöåäóð çàêóï³âåëü, îáëàäíàííÿ

òà ìàòåð³àëè, ïðèäáàí³ äëÿ êîìïëåêòàö³¿ îá’ºê-

ò³â, òà ³íôîðìàö³þ, ÿêà º âàæëèâîþ äëÿ ¿õ

çä³éñíåííÿ, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè.

Про передачу функцій замовника реставрації та ремонту
забудови, благоустрою території, реконструкції інженерних

мереж по Андріївському узвозу у Подільському районі м. Києва
Розпорядження № 217 від 27 лютого 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної
діяльності», «Про охорону культурної спадщини», з метою ефективного управління, скорочення термінів бу�
дівництва та своєчасного прийняття об’єктів у експлуатацію:

1. Êè¿âñüêîìó çîîëîã³÷íîìó ïàðêó çàãàëüíî-

äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïè-

òàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³í-

âåñòáóä-ÓÊÁ» (äàë³ — ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ»)

ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â Êè¿â-

ñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó çàãàëüíîäåðæàâíî-

ãî çíà÷åííÿ ïî ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè, 32 ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ òà âñ³ íàÿâí³ äîêóìåíòè, ÿê³

çàñâ³ä÷óþòü ïðàâà çàìîâíèêà ïî îá’ºêòàõ, âèçíà-

÷åíèõ ó ðîçïîðÿäæåíí³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 572

«Ïðî âèçíà÷åííÿ çàìîâíèêà ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºê-

ò³â Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó çàãàëüíîäåð-

æàâíîãî çíà÷åííÿ ïî ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè, 32

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³», à òàêîæ ïðîåêòíó

äîêóìåíòàö³þ, äîãîâ³ðíó, áóõãàëòåðñüêó äîêó-

ìåíòàö³þ, äîêóìåíòàö³þ, ïîâ’ÿçàíó ç ïðîâåäåí-

íÿì ïðîöåäóð çàêóï³âåëü òà ³íôîðìàö³þ, ÿêà º

âàæëèâîþ äëÿ ¿õ çä³éñíåííÿ, â³äïîâ³äíî äî çà-

êîíîäàâñòâà ïî öèõ îá’ºêòàõ.

2. ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó:

2.1. Ïîãîäèòè ïèòàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â

Êè¿âñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó çàãàëüíîäåð-

æàâíîãî çíà÷åííÿ ç Ì³í³ñòåðñòâîì åêîëîã³¿ òà

ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè òà îäåðæàòè äî-

çâ³ë â³äïîâ³äíîãî îðãàíó îõîðîíè êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

2.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíî äî çà-

êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.3. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà-

÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàí-

ò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãà-

ðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â íå ìåí-

øå ÿê 10 ðîê³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ îá’ºêò³â â åêñ-

ïëóàòàö³þ.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â 2017

ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

4. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³ä 15 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 572 «Ïðî âèçíà-

÷åííÿ çàìîâíèêà ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â Êè¿â-

ñüêîãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó çàãàëüíîäåðæàâíî-

ãî çíà÷åííÿ ïî ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè, 32 ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïà-

ñèáêà Î. Â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про передачу функцій замовника реконструкції об’єктів
Київського зоологічного парку загальнодержавного значення 

по проспекту Перемоги, 32 у Шевченківському районі
Розпорядження № 216 від 27 лютого 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про природно�заповідний фонд
України», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про регулювання містобудівної діяль�
ності», з метою поліпшення утримання тварин у Київському зоологічному парку загальнодержавного зна�
чення:

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.01.2015 ð. ¹ 61

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.02.2017 ð. ¹ 214)

СТРУКТУРА 
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó — ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà Êèºâà

1.1. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ðåæèìíî-ñåêðåòíî¿ ðîáîòè

1.2. Â³ää³ë ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

1.3. Ñåêòîð ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì

1.4. Ñåêòîð åêîíîì³êè, áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³

2. Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

2.1. Óïðàâë³ííÿ ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà

2.1.1. Â³ää³ë ç ïèòàíü ïðîåêòóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä òà çàáåçïå÷åííÿ ãåîëîãî-ãåî-

äåçè÷íèõ ðîá³ò

2.1.2. Â³ää³ë ìîí³òîðèíãó òà îïðàöþâàííÿ ïðîåêò³â ðîçâèòêó ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè ì³ñòà

2.2. Â³ää³ë ç ïèòàíü êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íî¿ òà îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè

2.3. Ñåêòîð ç ïèòàíü ñóïðîâîäó áàç äàíèõ òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ.

3. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè ì³ñòà

3.1. Óïðàâë³ííÿ ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè ì³ñòà

3.1.1. Â³ää³ë ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè öåíòðàëüíèõ ðàéîí³â ì³ñòà

3.1.2. Â³ää³ë ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè ë³âî- òà ïðàâîáåðåæíèõ ðàéîí³â ì³ñòà.

3.1.3. Ñåêòîð ðåàá³ë³òàö³¿ ³ñòîðè÷íî¿ çàáóäîâè

3.1.4. Ñåêòîð îðãàí³çàö³¿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáó-

ä³âíî¿ ðàäè òà ñï³âðîá³òíèöòâà ç³ ÇÌ² òà ãðîìàäñüê³ñòþ

4. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè, êîì-

ïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ

4.1. Óïðàâë³ííÿ ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè, êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ

4.1.1. Â³ää³ë ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òà ïîãîäæåíü ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ ðåê-

ëàìíèõ çàñîá³â.

4.1.2. Â³ää³ë õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ, ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè, ðîçâèòêó áåçáàð’ºðíîãî ñå-

ðåäîâèùà òà âåëî³íôðàñòðóêòóðè

5. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê ñëóæáè ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó

5.1. Ñëóæáà ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó

5.1.1. Â³ää³ë ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â ùîäî ì³ñòîáóä³âíèõ ³í³ö³àòèâ

5.1.2. Â³ää³ë àíàë³çó êàäàñòðîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ðîçâèòêó ãåî³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

5.1.3. Â³ää³ë ì³ñòîáóä³âíîãî àíàë³çó òà ââåäåííÿ êàäàñòðîâî¿ ³íôîðìàö³¿

5.1.4. Ñåêòîð ï³äãîòîâêè âèñíîâê³â ùîäî çåìëåêîðèñòóâàííÿ

Керівник апарату В. Бондаренко
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2. ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó:

2.1. Çàáåçïå÷èòè â ðàç³ ïîòðåáè êîðèãóâàííÿ

òà ïåðåçàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

2.4. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

2.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

ïðîâåäåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè

ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿

ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³é-

í³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â.

2.6. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îðãà-

íó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïî-

ë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè —

Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè òà Äåïàðòàìåí-

òó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

4. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêò³â ó åêñïëóàòàö³þ âñå

ìàéíî çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) â³ä 14 ñåðïíÿ 2012 ðîêó ¹ 1441 «Ïðî

ïåðåäà÷ó ôóíêö³é çàìîâíèêà ïî îá’ºêòó «Ðåñ-

òàâðàö³ÿ òà ðåìîíò çàáóäîâè, áëàãîóñòð³é òå-

ðèòîð³¿, ðåêîíñòðóêö³ÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ïî

Àíäð³¿âñüêîìó óçâîçó ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî ìîñòîâîãî ï³øî-

õ³äíî-âåëîñèïåäíîãî ïåðåõîäó ì³æ ïàðêàìè

«Õðåùàòèé» òà «Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà» â Ïå-

÷åðñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²í-

æåíåðíèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ÊÏ «²íæåíåðíèé

öåíòð») çàìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð» ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãå-

íåðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà âèêîíàí-

íÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã ïðèðî-

äîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà òà çàêîíîäàâñòâà

ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ

ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâè-

òè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

3.6. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëà-

ìè áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíè-

ìè ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25

ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.7. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îð-

ãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâ-

íó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè,— Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè òà Äå-

ïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ ñïåö³àëüíî óïîâ-

íîâàæåíîãî îðãàíó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ â

ãàëóç³ îðãàí³çàö³¿, îõîðîíè òà âèêîðèñòàííÿ

ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó — Ì³í³ñòåðñòâà

åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè íà

ïðîâåäåííÿ ðîá³ò.

3.8. Ïîãîäèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ç³ ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæå-

íèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ â ãàëó-

ç³ îðãàí³çàö³¿, îõîðîíè òà âèêîðèñòàííÿ ïðè-

ðîäíî- çàïîâ³äíîãî ôîíäó — Ì³í³ñòåðñòâîì

åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè.

3.9. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî çã³äíî ç ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) â³ä 05 êâ³òíÿ 2013 ðîêó ¹ 472 «Ïðî

ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíîãî àðõ³òåêòóðíîãî çà-

êðèòîãî áë³ö-êîíêóðñó íà êðàùèé ïðîåêò ³í-

æåíåðíî-àðõ³òåêòóðíîãî ð³øåííÿ ìîñòîâîãî

ï³øîõ³äíî-âåëîñèïåäíîãî ïåðåõîäó ì³æ ïàð-

êàìè «Õðåùàòèé» òà «Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà»

â Ïå÷åðñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ

ì. Êèºâà» ïðîâåäåíî ì³æíàðîäíèé àðõ³òåê-

òóðíèé çàêðèòèé áë³ö-êîíêóðñ íà êðàùèé ïðî-

åêò ³íæåíåðíî-àðõ³òåêòóðíîãî ð³øåííÿ ìîñ-

òîâîãî ï³øîõ³äíî-âåëîñèïåäíîãî ïåðåõîäó

ì³æ ïàðêàìè «Õðåùàòèé» òà «Âîëîäèìèðñüêà

ã³ðêà» â Ïå÷åðñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîíàõ ì. Êèºâà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

ó 2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî

ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíî-

ì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-

ãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñ-

òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

òðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åí-

íÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ

ðîá³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ

ìàéíî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóº-

òüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про будівництво мостового пішохідно�велосипедного переходу
між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» 

в Печерському та Шевченківському районах
Розпорядження № 218 від 27 лютого 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 22, 23 Закону
України «Про дорожній рух», законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону
культурної спадщини», «Про природно�заповідний фонд України»:

1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-

íÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé á³çíåñ-öåíòð» íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

íà âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 33 ë³òåð Á çã³äíî ç äî-

äàòêîì.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âæèò-

ëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-

ºìñòâó «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé á³çíåñ-öåíòð» â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíèòè ïðèéìàííÿ-ïå-

ðåäà÷ó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ òà íàäàòè äî Äå-

ïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîï³þ àê-

òà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про закріплення нежитлових приміщень комунальної власності
територіальної громади міста Києва за комунальним

підприємством «Київський міський бізнес�центр»
Розпорядження № 220 від 27 лютого 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра�
ди від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфра�
структури», враховуючи лист комунального підприємства «Київський міський бізнес�центр» від 10.10.2016 №
88, листи комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» від 26.10.2016 № 155/1/16�6413, від
01.11.2016 № 155/1/13�6511 та лист Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2016 № 052�9034, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðîâåñòè ó âåðåñí³-æîâòí³ 2017 ðîêó ²íâåñ-

òèö³éíèé ôîðóì ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Ôîðóì).

2. Îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ Ôî-

ðóìó ïîêëàñòè íà Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

3. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèì â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ï³äãîòóâàòè òà ïî-

äàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â òåð-

ì³í äî 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ³íôîðìàö³þ ó âèãëÿ-

ä³ ïðåçåíòàö³é ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â çà íàïðÿ-

ìàìè ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íèõ ³í³ö³àòèâ, âèçíà÷å-

íèõ ó Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðî-

êó, çàòâåðäæåí³é ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 15 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹ 824/7060, çà ôîð-

ìàìè çã³äíî ç äîäàòêàìè 1 ³ 2 äî öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíè-

òè âèäàòêè, ïîâ’ÿçàí³ ç îðãàí³çàö³ºþ òà ïðîâå-

äåííÿì Ôîðóìó, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà-

÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà

ïðîâåäåííÿ Ôîðóìó ïîêëàñòè íà óïðàâë³ííÿ ³í-

ôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà äîñòóïó äî ïóá-

ë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про організацію та проведення Інвестиційного форуму 
міста Києва

Розпорядження № 221 від 27 лютого 2017 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України

«Про місцеві державні адміністрації», статті 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність», з метою залу�
чення інвестицій в економіку міста Києва та налагодження співпраці з іноземними країнами:

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 27.02.2017 ð. ¹ 220

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади
міста Києва, які закріплюються на праві господарського відання 

за комунальним підприємством «Київський міський бізнес�центр»

№ Назва об'єкта
нерухомого
майна

Адреса об'єкта
нерухомого майна

Інвентарний
номер

Рік введення в
експлуатацію

Площа,
кв.м

Первісна
(балансова)
вартість, грн

Залишкова
вартість, грн.
(станом на
31.10.2016)

Нежитлові
приміщення

вул. Ярославів Вал, 33
літер Б

01778 до 1917 366,3 5790865,64 1036267,47

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 1 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.02.2017 ð. ¹ 221

Форма підготовки основних даних по інвестиційному проекту:
1. Ïîâíà íàçâà ïðîåêòó/ Name

2. Çàÿâíèê/²í³ö³àòîð/Âëàñíèê (ì³ñüê³, äåðæàâí³ àáî ïðèâàòí³ ñòðóêòóðè)/ Applicant/Sponsor/

Beneficiary/Promoter

3. Ñóìà ³íâåñòèö³é (çà íåîáõ³äíîñò³ âêàçàòè àëüòåðíàòèâí³ âàð³àíòè ô³íàíñóâàííÿ)/ Investment

amount

4. Òåõí³÷íèé îïèñ ïðîåêòó çà íåîáõ³äíîñò³ ç ðîçáèâêîþ íà àëüòåðíàòèâí³ âàð³àíòè éîãî ðåàë³-

çàö³¿ (îñíîâí³ âèãîäè òà êðîêè ðåàë³çàö³¿)/ Technical description

5. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå îáãðóíòóâàííÿ ïðîåêòó/ Socio-economic description

6. Äæåðåëà â³äøêîäóâàííÿ ³íâåñòèö³é (â òîìó ÷èñë³ ôîðìà ñï³âðîá³òíèöòâà: ÄÏÏ, êîíöåñ³ÿ, ³í-

øå)/ Source of repayment

7. Òðåò³ ñòîðîíè (ô³íàíñîâ³ ïîñåðåäíèêè, çàáóäîâíèêè òà ³íø³)/ Other involved parties as finan-

cing institutions, operators, constructors



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
7 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹26(4939)

13

Ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28 êâ³òíÿ 2016 ðîêó

¹ 297 «Ïðî òèì÷àñîâå îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñ-

ïîðòó òà çàéíÿòòÿ òðîòóàðó á³ëÿ áóäèíêó Òåàò-

ðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè Êè¿â-

ñüêèé àêàäåì³÷íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïî-

äîë³ íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, 20 (À, Á) ó Ïîä³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³» öèôðè òà ñëîâà «30 ãðóäíÿ 2016

ðîêó» çàì³íèòè öèôðàìè òà ñëîâàìè «31 áåðåç-

íÿ 2017 ðîêó».
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28 квітня 2016 року № 297 «Про тимчасове 
обмеження руху транспорту та зайняття тротуару біля будинку

Театрально�видовищного закладу культури Київський 
академічний драматичний театр на Подолі на Андріївському

узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі»
Розпорядження № 222 від 27 лютого 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 26 Закону України «Про
дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», враховуючи звернення ТВЗК Київсько�
го академічного драматичного театру на Подолі від 19 грудня 2016 року № 100/02, з метою продовження тер�
міну тимчасового обмеження руху транспорту та зайняття тротуару у зв’язку із виконанням робіт з рекон�
струкції будівель Київського драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільсько�
му районі:

1. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³-

çóâàòè òà ïðîâåñòè ïðîòÿãîì ëþòîãî — ëèïíÿ

2017 ðîêó ì³ñüêèé êîíêóðñ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì

ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

2. Çàòâåðäèòè ñêëàä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ì³ñü-

êîãî êîíêóðñó ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування

Розпорядження № 223 від 27 лютого 2017 року
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації на�

селення», Положення про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068, міської цільової програми
«Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017�2019 рр.», затвердженої рішенням Київ�
ської міської ради від 08 грудня 2016 року № 536/1540, рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 ро�
ку № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» та з метою забезпечення сприятливих умов для участі
територіальної громади у розвитку міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

8. Êîíòàêòíà ³íôîðìàö³ÿ/ Contact detail

9. ²íøà âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà äîïîìîæå ðîçêðèòè ñóòü ³ ïåðåâàãè ïðîåêòó.

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 2 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.02.2017 ð. ¹ 221

Форма підготовки детальної інформації по інвестиційному проекту:
1. Áàçîâà ³íôîðìàö³ÿ / Basic information

1.1. Íàçâà ïðîåêòó/ Title

1.2.. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ïðîåêòó/ Location

2. Çàäà÷³ ïðîåêòó/ Objectives

a. Ãëîáàëüí³ çàäà÷³, ÷àñòèíîþ ÿêèõ º ïðîåêò/ Overall’Objective

b. Êîíêðåòíà ìåòà ïðîåêòó/ Project purpose

c. Íàëåæí³ñòü ïðîåêòó äî â³äïîâ³äíî¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ³í³ö³àòèâè, âèçíà÷åíî¿ ó Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó

ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó/ Alignment with the Strategy of Kyiv City Development

3. Îïèñ/Description

a. Çàãàëüíèé îïèñ òà îá´ðóíòóâàííÿ ïðîåêòó/ Detailed description

b. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ðèíîê (óìîâè, êîíêóðåíòíå ñåðåäîâèùå, ðèíêîâ³ ïðîãíîçè, SWOT àíàë³ç òî-

ùî)/ Market information

c. Äîñâ³ä ïîïåðåäí³õ ñïðîá ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, à òàêîæ ÿê³ çàõîäè áóëî âæå âæèòî/ Lessons

Learnt

d. Ä³¿, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ ïî÷àòêó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó/ Preliminary activities

e. ßê³ ðåçóëüòàòè î÷³êóþòüñÿ ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó/ Results

4. ²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â ïðîåêòó/ Project Organization

a. Çàêîíîäàâ÷å òà ³íñòèòóö³éíå ñåðåäîâèùå ïðîåêòó/ Legal and institutional framework

b. Â³äïîâ³äàëüí³ çà ïðîöåñ, à òàêîæ çà ðåçóëüòàòè ïðîåêòó (îïèñ ôóíêö³é)/ Ownership-Implementing

Party

c. Êîíòàêòíà ³íôîðìàö³ÿ â³äïîâ³äàëüíèõ çà õ³ä ³ ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó/ Contact details

5. Äåòàëüíà ô³íàíñîâà ³íôîðìàö³ÿ/ Financial information (in UAH/USD)

a. Áþäæåò ïðîåêòó/ Detailed budget

b. Îñíîâí³ ô³íàíñîâ³ ïîêàçíèêè (IRR, NPV òîùî)/ Other financial indicators

c. Ô³íàíñîâèé ïëàí-ãðàô³ê/ Financial plan

6. Îö³íî÷í³ ðèçèêè òà îáìåæåííÿ ïî ïðîåêòó/ Risk Assumptions and constraints

7. Êàëåíäàðíèé ïëàí ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó/ Implementation Schedule

8. Âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå/ Environment

9. ²íâåñòèö³éí³ êðèòåð³¿/ Investment Criteria

a. Î÷³êóâàí³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ/ Source of financing

b. Ñï³ëüíå ô³íàíñóâàííÿ/ Co-financing

c. Ñòóï³íü ãîòîâíîñò³ ïðîåêòó/ Project Readiness

10. ²íøà âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà äîïîìîæå ðîçêðèòè ñóòü ³ ïåðåâàãè ïðîåêòó.

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.02. 2017 ð. ¹223

Склад 
конкурсної комісії міського конкурсу проектів 

та програм розвитку місцевого самоврядування
Ïàíòåëåºâ Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷ Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿

Õîíäà Ìàðèíà Ïåòð³âíà Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð êîíêóðñíî¿

êîì³ñ³¿

Áåðåçí³êîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ

òà ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â (çà çãîäîþ)

Àíäðººâ Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷ Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Áîõíÿê Âîëîäèìèð ßðîñëàâîâè÷ Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Áðîäñüêèé Îëåêñàíäð ßêîâè÷ Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Çàäåðåéêî Àíäð³é ²âàíîâè÷ Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Êîñòåíêî Ëþäìèëà Âàñèë³âíà Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ìàíîéëåíêî Íàòàë³ÿ Â³êòîð³âíà Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Íàçàðåíêî Âîëîäèìèð Åäóàðäîâè÷ Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Îìåëü÷åíêî Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Îïàä÷èé ²ãîð Ìèõàéëîâè÷ Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ïàáàò Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷ Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ïèíçåíèê Îëåñÿ Îëåêñàíäð³âíà Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ïîæèâàíîâ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Øóëüãà Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Àëºêñººíêî ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà Çàñòóïíèê ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Áîíäàð Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà Ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

Ãîðïèí÷åíêî Îëåíà ²ãîð³âíà Çàñòóïíèê ãîëîâè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ãóñºâà Íàòàë³ÿ Ãåííàä³¿âíà Çàñòóïíèê ãîëîâè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Äóáîâèê Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷ Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Çàãîðîäíÿ Àëëà Â³êòîð³âíà Çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Çàõàð÷åíêî Ïåòðî Ïåòðîâè÷ Çàñòóïíèê ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Íåâìåðæèöüêèé Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷ Çàñòóïíèê ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïàâëèê ²ãîð Êëèìîâè÷ Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿

³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ðåï³ê Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñîâåíêî Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷ Êåð³âíèê àïàðàòó Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ô³ùóê Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Öàðàí Â³òàë³é Ïàâëîâè÷ Êåð³âíèê àïàðàòó Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
7 áåðåçíÿ 2017 ð.
¹26(4939)

14

1. Ïåðåäàòè ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîëî÷íà ôàáðèêà-

êóõíÿ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè

24361046), ðîçòàøîâàíèé íà âóë. Åëåêòðîòåõ-

í³÷í³é, 10, ³ç ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é

àäì³í³ñòðàö³¿ òà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàí-

íÿ-ïåðåäà÷ó îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03 âåðåñíÿ 2014

ðîêó ¹ 979 «Ïðî Òèì÷àñîâèé ðîçïîä³ë îáîâ’ÿç-

ê³â ì³æ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ, ïåðøèì çà-

ñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» (â ðåäàêö³¿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³ä 12 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 1104) òàê³ çì³-

íè:

ãðàôó 3 ïîçèö³¿ «Ïîâîðîçíèê Ì. Þ.» ïîçèö³¿

«Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ» äîäàòêó 3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ äîïîâíèòè ñëîâàìè «Êî-

ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ìîëî÷íà ôàáðèêà-

êóõíÿ».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про передачу цілісного майнового комплексу комунального 
підприємства «Молочна фабрика�кухня» до сфери управління
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
Розпорядження № 224 від 27 лютого 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 липня 2004 року
№ 376/1786 «Про комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) «Молочна фабрика�кухня», листи Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 червня 2016 року № 061�7965/10, Дес�
нянської районної в місті Києві державної адміністрації від 24 червня 2016 року № 102/03/26�5739, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 18 âåðåñíÿ 2015 ðîêó ¹ 914

«Ïðî ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ùîäî â³äíîâ-

ëåííÿ ðîáîòè êîìóíàëüíîãî äîøê³ëüíîãî íà-

â÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 183 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà».

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про визнання таким, 
що втратило чинність, розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 18 вересня 2015 року № 914 
«Про створення робочої групи щодо відновлення роботи 
комунального дошкільного навчального закладу № 183 

у Шевченківському районі м. Києва»
Розпорядження № 226 від 27 лютого 2017 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих
та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)»:

Ó ãðàô³ «Ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, ùî ðîçðîá-

ëÿº ïðîåêò àêòà» ïîçèö³¿ 9 Ïëàíó çàêîíîïðîåêò-

íèõ ðîá³ò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

íà 2017 ð³ê, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20

ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1296, ñëîâà «Äåïàðòàìåíò

æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè» çàì³íè-

òè ñëîâàìè «Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-

ö³é, Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè».

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін 
до плану законопроектних робіт виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2017 рік
Розпорядження № 228 від 28 лютого 2017 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25 червня 2013 року № 1032 «Про затвердження Порядку роботи із законопроектами та про�
ектами інших нормативно�правових актів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації)»:

1. Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³é-

íèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâîì «Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé

öåíòð» ââåñòè â äîñë³äíó åêñïëóàòàö³þ ïåðøó òà

äðóãó ÷åðãó ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè

«Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» (äàë³ — Ñèñòåìà)

â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ï³äïðèºìñòâàõ, óñòà-

íîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ, ùî íàëåæàòü äî êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ãîëîâíèé ³í-

ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð» çàáåçïå-

÷èòè àäì³í³ñòðóâàííÿ Ñèñòåìè ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

3. Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³é-

íèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåí-

íÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó ïîëîæåííÿ ïðî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷-

íó ñèñòåìó «Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

4. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, ï³äïðèºìñòâàì,

óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì, ùî íàëåæàòü äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ âèäàííÿ öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ âèçíà÷èòè îñ³á, â³äïîâ³äàëüíèõ

çà âíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ äî Ñèñòåìè, òà ïî³í-

ôîðìóâàòè ïðî íèõ Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³é-

íî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.2. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

çáèðàííÿ, îáë³ê, àêòóàë³çàö³þ òà âèêîðèñòàííÿ

äàíèõ ïðî ìàéíîâ³ òà ³íø³ îá’ºêòè íà òåðèòîð³¿

ì³ñòà Êèºâà çà äîïîìîãîþ Ñèñòåìè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-

ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про введення в дослідну експлуатацію 
інформаційно�аналітичної системи

«Управління майновим комплексом територіальної громади
міста Києва»

Розпорядження № 229 від 28 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністра�

ції», «Про столицю України — місто�герой Київ», постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003
року № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої вла�
ди», рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року № 654/1518 «Про затвердження Комплексної
міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015�2018 роки» та з метою забезпечення прозорості та
громадського контролю за управлінням майном територіальної громади міста Києва, доступу громадян до
інформації, що знаходиться у розпорядженні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) про майно територіальної громади міста Києва:

1. Ñêàñóâàòè 13 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 227 від 27 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

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

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.02.2017 ð. ¹ 227

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

3 20281/08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,5 Шевченківський район, вул.
Прорізна, 4

4 22590/08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул.
Артема), 12

5 22233/08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 71

6 22191/08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової, 9/18

7 22231/08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 71

8 29756/12 Публічне акціонерне
товариство "Універсал Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,698 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової, 9/18

9 29760/12 Публічне акціонерне
товариство "Універсал Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,379 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової, 9/18

10 30552/12 Публічне акціонерне
товариство "Універсал Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

21,91 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 71

11 43359/15 Публічне акціонерне
товариство "Універсал Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,6 Шевченківський район, вул.
Прорізна, 4

12 50526/15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СМАЙЛ ФАРМА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,8 Голосіївський район, 
просп. Голосіївський 
(просп. 40/річчя Жовтня), 90

13 53695/15 Публічне акціонерне
товариство "Універсал Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,0445 Шевченківський район, вул.
Павлівська, 17

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1 14134/07 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Спарк
Стар"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,62 Шевченківський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 16

2 14135/07 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Спарк
Стар"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,84 Шевченківський район, вул.
Велика Васильківська
(вул.Червоноармійська), 16

Керівник апарату В. Бондаренко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

ïðî ñêëèêàííÿ ïîçà÷åðãîâèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â TOB «ÁÎÐÅÍ-À», êîä: 36942319 (äàë³ – «Òîâàðèñòâî»).
Öèì Ôàñòîâåöü Â³òàë³é ²âàíîâè÷, óïîâíîâàæåíèé ñêëèêàòè ïîçà÷åðãîâ³ çàãàëüí³ çáîðè Òîâàðèñòâà çã³äíî ç
ï. 9.9 Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà, ñêëèêàº ïîçà÷åðãîâ³ çàãàëüí³ çáîðè ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà äëÿ ðîçãëÿäó ïîðÿäêó
äåííîãî, ùî íàâåäåíèé íèæ÷å.

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÍÍÈÉ:
1. Îáðàííÿ Ãîëîâè òà Ñåêðåòàðÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà.
2. Ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî óêëàäåííÿ (ïîâíîâàæåíü íà óêëàäåííÿ) òà âèêîíàííÿ Êîïºéê³íèì Ïàâëîì

Â³êòîðîâè÷åì, ÿê äèðåêòîðîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÎÐÅÍ-À», çà ïåð³îä ç
01.01.2013 ïî 02.03.2016 ðîêó êðåäèòíèõ äîãîâîð³â (óãîä), ïîçèê, ô³íàíñîâèõ äîïîìîã, íàäàíèõ
þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì, â òîìó ÷èñë³ Äåâ'ÿòèñèëüíîìó Ñåðã³þ Âëàäèñëàâîâè÷ó, Ëåâêîâè÷ó
Âîëîäèìèðó Þð³éîâè÷ó, Ñîðîö³ Ïàâëó Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ó, Òþôò³ ²ðèí³ Ëåîí³ä³âí³, Àëåêñººíêî Ñåðã³þ
Âîëîäèìèðîâè÷ó, ªï³õ³í³é ²ðèí³ Îëåêñàíäð³âí³, Çàãàéíîâ³é Íàòàë³¿ Ñòåïàí³âí³, Êèÿíèö³ Àíäð³þ
Âîëîäèìèðîâè÷ó, Êóçüìåíêî Ñîô³¿ ²âàí³âí³, Ìàð³í÷óêó Ìàêñèìó ²âàíîâè÷ó, Íå÷èòàéëî ªâãåí³þ
Âàñèëüîâè÷ó, Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «501».

Äàòà òà ÷àñ ïî÷àòêó ïîçà÷åðãîâèõ çáîð³â â³äïîâ³äíî: 06.03.2017 î 10.00; 13.03.2017 î 10.00; 14.03.2017 î
10.00; 15.03.2017 î 10.00; 16.03.2017 î 10.00; 17.03.2017 î 10.00.
Äàòà òà ÷àñ ðåºñòðàö³¿ ó÷àñíèê³â â³äïîâ³äíî: 06.03.2017 ç 09.30 äî 10.00; 13.03.2017 ç 09.30 äî 10.00;
13.03.2017 ç 09.30 äî 10.00; 14.03.2017 ç 09.30 äî 10.00; 15.03.2017 ç 09.30 äî 10.00; 16.03.2017 ç 09.30
äî 10.00; 17.03.2017 ç 09.30 äî 10.00.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ âèùåâêàçàíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â: â ïðèì³ùåíí³ çà àäðåñîþ: âóë. Êà÷àëîâà, áóä. 5-â,
ì. Êè¿â, 03146, Óêðà¿íà, 3 ïîâåðõ, êàá³íåò ¹36.
Áóäü-ÿê³ ëèñòè (ïðîïîçèö³¿, â³äãóêè, çàóâàæåííÿ) ùîäî öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðîøó íàäñèëàòè íà àäðåñó:
01013, ì. Êè¿â, âóë, Áóä³íäóñòð³¿, 7-à.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

Íà çâåðíåííÿ Êîïºéê³íà Ïàâëà Â³êòîðîâè÷à ùîäî íàäàííÿ çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é äîêóìåíò³â,âèêëàäåíèõ
ó ö³ííèõ ëèñòàõ ¹0405331776254, 0405333187817, 0405331776262, ïîâ³äîìëÿºìî íàñòóïíå.

TOB «Áîðåí-À» íàäàº âàì ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî òîâàðèñòâî â ïîðÿäêó òà îá'ºìàõ
çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà Ñòàòóòó TOB «Áîðåí-À», äëÿ ÷îãî çàïðîøóºìî
Âàñ 15 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ç 09.00 äî 10.00 ðàíêó çà Êè¿âñüêèì ÷àñîì çà àäðåñîþ: âóë. Êà÷àëîâà,
áóä. 5-â, ì. Êè¿â, 03146, Óêðà¿íà, 3 ïîâåðõ, êàá³íåò ¹36, äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç â³äïîâ³äíèìè
äîêóìåíòàìè.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ñåð³ÿ ÍÏ ¹ 010003072 Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿
ñëóõó òà ìîâè, ìàãàçèí (êîëèøíÿ êâàðòèðà ¹2) çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë.Òîëñòîãî, 22, ë³òåðà À, âèäàíå íà ï³äñòàâ³
Íàêàçó «Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà» â³ä 21 êâ³òíÿ 2000 ðîêó ¹ 186-Â,
íà ³ì'ÿ Ìîðîçà Áîðèñà Ñåìåíîâè÷à – 17/100 ÷àñòèí â³ä íåæèëîãî ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 88,100 êâ. ì
íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó.
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 44,60 êâ.ì,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ:

âóëèöÿ ². Êóäð³, á. 37-à. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.12.2016 – 927100,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-
44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ óñòàíîâè íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà – 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 2317,75 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà
ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à - Ïàâëåíêà (êîëèøíÿ Ñóâîðîâà), 15,
êàá. 210. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë.Òåîäîðà Äðàéçåðà, 40-á, çàãàëüíà ïëîùà – 60,70 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ),
âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 1109800,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 15%, òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) –
722,50 ãðí, 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¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – øêîëà ² - III ñòóïåí³â ¹ 321 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ:
âóë. Òåîäîðà Äðàéçåðà, 40-á.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäóíåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíüïðîâîäèòüñÿ –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.

Ïîâ³äîìëåííÿ
Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 23.02.2017 ¹ 8 ó ñïðàâ³

¹ 1016/76-ð-02-05-16 ïðî ïîðóøåííÿ TOB «Òîðãîâà ãðóïà Ìîäóëü-Óêðà¿íà» (39981083), ÿêå ïåðåäáà÷åíå ñò. 4 ÇÓ
«Ïðî çàõèñò â³ä íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿». Çàçíà÷åíèì ð³øåííÿì íà TOB «Òîðãîâà ãðóïà Ìîäóëü-Óêðà¿íà» íàêëàäåíî
øòðàô ó ðîçì³ð³ 68 000 ãðí. Ç äåòàëüíèì òåêñòîì ð³øåííÿ ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ÀÌÊÓ çà
ïîñèëàííÿì http://www.amc.gov.ua/amku/ control/kyivr/uk.
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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 53085
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Ó ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ àêàäåì³÷íîìó Ìî-
ëîäîìó òåàòð³ â³äáóâñÿ çàãàëüíî-
ì³ñüêèé çàõ³ä ç íàãîäè Ì³æíàðîä-
íîãî æ³íî÷îãî äíÿ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî â³ä-
çíà÷èëè êèÿíîê çà âàãîì³ çäîáóòêè
â ïðîôåñ³éí³é ³ ãðîìàäñüê³é ä³ÿëü-
íîñò³.

Ïåðåìîæíèö³ êîíêóðñó «Êèÿíêà
ðîêó» âèçíà÷àëèñÿ â 11 íîì³íàö³ÿõ:
«Æ³íêà — ë³äåð ðîêó», «Çà äîñÿãíåí-
íÿ æ³íêè ó ñôåð³ ô³çêóëüòóðè ³ ñïîð-
òó», «Çà âíåñîê æ³íêè ó ðîçâèòîê îñ-
â³òè», «Ëþáîâ ³ ìèëîñåðäÿ», «Æ³íêà
â áëàãîä³éíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³», «Âî-
ëîíòåð ðîêó», «Çà âíåñîê æ³íêè ó
ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷-
íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé òà ìîëîä³», «Çà
âíåñîê æ³íêè ó ðîçâèòîê ñôåðè ñî-

ö³àëüíîãî çàõèñòó», «Æ³íêà — ë³äåð
ðîêó», «Æ³íêà — àêòèâíà ãðîìàä-
ñüêà ä³ÿ÷êà», «Çà âíåñîê æ³íêè â ðîç-
âèòîê äóõîâíîñò³» �

«Êèÿíêàì ðîêó» âðó÷èëè 
Äèïëîìè ³ ñòàòóåòêè «Í³êà»

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Á³ëÿ îçåðà Ñð³áíèé ê³ë îáëàøòóþòü ïàðê â³äïî÷èíêó

Ó ÄÀÐÍÈÖÜÊÎÌÓ ðàéîí³ ñòîëèö³, ì³æ ïðîñï. Áà-
æàíà òà âóë. Ñð³áíîê³ëüñüêîþ íàâêîëî îçåðà Ñð³á-
íèé ê³ë, îáëàøòóþòü ïàðê â³äïî÷èíêó. Â³äïîâ³äíå
ð³øåííÿ 2 áåðåçíÿ óõâàëèëà Êè¿âðàäà.

Çåëåíó çîíó îáëàøòóþòü íà ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâ-
íîþ ïëîùåþ 7,54 ãà. Îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-
äè ùîäî ¿¿ áëàãîóñòðîþ äîðó÷åíî ÊÎ «Êè¿âçåëåí-
áóä». Öþ òåðèòîð³þ òàêîæ áóäå äîäàíî äî ïåðåë³êó
ïàðê³â Äàðíèöüêîãî ðàéîíó, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì ïåðåä-
áà÷åíî âíåñåííÿ çì³í äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà Êîíöåïö³¿ ôîð-
ìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó öåíòðàëüí³é ÷àñòè-
í³ Êèºâà �

Íîâå îáëè÷÷ÿ ñòîëè÷íî¿ 
ñëóæáè çàéíÿòîñò³

Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ 2017 ðîêó ñòîëè÷íà
ñëóæáà çàéíÿòîñò³ ïðîäîâæóº ðå-
ôîðìóâàííÿ ùîäî ïîêðàùåííÿ
îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â.

Çîêðåìà çàïëàíîâàíî ïîñòó-
ïîâî ïåðåâîäèòè ïîñëóãè ç ïðîô-
îð³ºíòàö³¿ íà îíëàéí-ïëàòôîð-
ìó. Öå — ïåðåâåäåííÿ ñåì³íàð³â
ó ðåæèì âåá³íàð³â, òåñòóâàííÿ â
ðåæèì³ îíëàéí, íàäàííÿ ïðîô-
êîíñóëüòàö³é ïî ñêàéïó.

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íîâèõ
ï³äõîä³â òà ðîáîòè â ðåæèì³ ðå-
àëüíîãî ÷àñó áóäå çàïóùåíèé íî-
âèé ñàéò Äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàé-
íÿòîñò³, ÿêèé äîçâîëèòü êîðèñ-
òóâà÷àì îòðèìóâàòè ÷àñòèíó ïî-
ñëóã äèñòàíö³éíî.

²ç çàïóñêîì íîâîãî ðåñóðñó
ðîáîòîäàâåöü ìàòèìå âëàñíèé
åëåêòðîííèé êàá³íåò, äå çìîæå
íàëàøòóâàòè àëãîðèòìè ï³äáî-
ðó ïðàö³âíèê³â àáî ïðîñòî ÷åðåç
²íòåðíåò ïîïðîñèòè îðãàí³çóâà-
òè ñîá³ çóñòð³÷ ç íèìè. Êð³ì òî-

ãî, â ðîáîòó ñòîëè÷íî¿ ñëóæáè
çàéíÿòîñò³ àêòèâíî âïðîâàäæóþ-
òüñÿ â³äåîâàêàíñ³¿.

Ó öüîìó ðîö³ ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü òà ÿê³ñòü
âàêàíñ³é (â³ëüíèõ ðîáî÷èõ
ì³ñöü), ùî íàä³éäóòü äî ñëóæ-
áè çàéíÿòîñò³. Ïëàíóºòüñÿ çà-
áåçïå÷èòè ðîáîòîþ ìàéæå 20
òèñ. îñ³á, ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü
ï³äâèùèòè êâàë³ô³êàö³þ, ïåðå-
íàâ÷èòèñü òà îòðèìàòè íîâó
ïðîôåñ³þ 6 òèñ. îõî÷èõ, áëèçü-
êî 4 òèñ. êèÿí ïëàíóºòüñÿ çàëó-
÷èòè äî ñóñï³ëüíî-êîðèñíèõ
îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ òà ³í-
øèõ ðîá³ò òèì÷àñîâîãî õàðàê-
òåðó.

Äî ñëîâà, ó ñ³÷í³-ëþòîìó 2017
ðîêó íà îáë³êó â ñëóæá³ çàéíÿòî-
ñò³ ì³ñòà Êèºâà ïåðåáóâàëî 15,0
òèñ. áåçðîá³òíèõ, ïðàöåâëàøòó-
âàëîñÿ ìàéæå 2,3 òèñ. îñ³á, ïðî-
ôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ïðîõîäèëè
ìàéæå 1,3 òèñ. ãðîìàäÿí �

Êóäè ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ äëÿ óêëàäàííÿ 
êîíòðàêòó íà â³éñüêîâó ñëóæáó

ÍÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÓ ñëóæáó çà êîíòðàê-
òîì ïðèçèâàþòü ãðîìàäÿí ÷îëîâ³÷î¿
òà æ³íî÷î¿ ñòàò³ â³êîì ç 18 äî 40 ðî-
ê³â (äî 60 ðîê³â â îñîáëèâèé ïåð³îä).
Ãðîìàäÿíè, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ ñëó-
æèòè çà êîíòðàêòîì, ïîäàþòü äî
â³éñüêêîìàò³â çà ì³ñöåì ïåðåáóâàí-
íÿ íà â³éñüêîâîìó îáë³êó àáî ðåºñ-
òðàö³ºþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÷è ïåðå-
áóâàííÿ çàÿâó, à â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè — ðàïîðò íà ³ì’ÿ
êîìàíäèðà ÷àñòèíè ç ïðîõàííÿì ùî-
äî ïðèéíÿòòÿ ¿õ íà â³éñüêîâó ñëóæ-
áó çà êîíòðàêòîì, à òàêîæ çà âñòà-
íîâëåíèìè ôîðìàìè ïèñüìîâ³ çãî-
äè íà âèêîðèñòàííÿ òà îáðîáêó ïåð-
ñîíàëüíèõ äàíèõ, ïðîâåäåííÿ ñïå-
ö³àëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â³äîìîñòåé.

Ó ×ÅÒÂÅÐ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàí-
í³ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ñòâîðèëè òðè
îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.
Àñàìå: «Áóäèíêîâèé êîì³òåò«Ïðîñ-
ïåêò Ë³ñîâèé, 10» (Äåñíÿíñüêèé),
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Äðóæáà, 32»
³ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Øî-
òà Ðóñòàâåë³,12» (Ïå÷åðñüêèé ðàéîí).

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÍè ñòâî-
ðþâàòèìóòü óìîâè äëÿ ó÷àñò³ æè-
òåë³â ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòèìóòü íà äîáðîâ³ëüíèõ çà-
ñàäàõ ó÷àñòü êèÿí ó çàõîäàõ ùî-
äî ðåìîíòó ïðèì³ùåíü çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ. Òàêîæ ÎÑÍ ìà-

þòü êîíòðîëþâàòè íàäàííÿ ìåø-
êàíöÿì ÆÊÏ òà ÿê³ñòü ïðîâåäå-
íèõ ó áóäèíêó ðåìîíòíèõ ðîá³ò.
Îêð³ì òîãî, ÎÑÍ îï³êóþòüñÿ ãðî-
ìàäÿíàìè ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äà-
ìè, ñ³ì’ÿìè çàãèáëèõ âî¿í³â, ìàëî-
çàáåçïå÷åíèìè òà áàãàòîä³òíèìè
ñ³ì’ÿìè, ³ ìîæóòü âíîñèòè ïðîïî-
çèö³¿ äî Êè¿âðàäè ùîäî ïîêðà-
ùåííÿ çàáåçïå÷åííÿ öèõ êàòåãî-
ð³é ãðîìàäÿí �

Ó ì³ñò³ ç’ÿâèòüñÿ òðè íîâèõ ÎÑÍè

«Êèÿíêà ðîêó» çàïî÷àòêîâà-

íî â 2006 ðîö³ çà ³í³ö³àòèâè

ì³ñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-

çàö³é æ³íîê. Êîíêóðñíà ïðî-

ãðàìà ïðîâîäèòüñÿ óïðîäîâæ

ðîêó â äâà åòàïè: â³äá³ð ó÷àñ-

íèöü ó ðàéîíàõ ³ íà ì³ñüêîìó

ð³âí³. Ïåðåìîæíèöÿìè ñòàþòü

æ³íêè-êèÿíêè, ÿê³ ñâîºþ ä³ÿëü-

í³ñòþ ñïðèÿþòü ðîçâèòêó óñ³õ

ñôåð ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ì³ñòà,

º íåôîðìàëüíèìè ë³äåðàìè â

ð³çíèõ ãàëóçÿõ, âïëèâàþòü íà

ãðîìàäñüêå æèòòÿ ñòîëèö³.Óðî-

÷èñòå ïðèâ³òàííÿ ïåðåìîæ-

íèöü â³äáóâàºòüñÿ ùîð³÷íî íà-

ïåðåäîäí³ Ì³æíàðîäíîãî æ³-

íî÷îãî äíÿ ç âðó÷åííÿì Äèï-

ëîìà òà ñòàòóåòêè «Í³êà».

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»

Àäðåñè òà òåëåôîíè â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â ì³ñòà Êèºâà:

Ãîëîñ³¿âñüêèé ÐÂÊ — 03150, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 104-á,
òåë. 364-71-55.
Äàðíèöüêèé ÐÂÊ — 02093, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26-à,
òåë.: 566-50-93, 566-21-44.
Äåñíÿíñüêèé ÐÂÊ — 02166, âóë. Êîñìîíàâòà Âîëêîâà, 2-à,
òåë. 518-41-80.
Äí³ïðîâñüêèé ÐÂÊ — 02094, âóë. Ëåáåäºâà, 14-à, òåë. 220-23-22.
Îáîëîíñüêèé ÐÂÊ — 04210, âóë. Éîðäàíñüêà, 16-à, òåë. 464-78-02.
Ïå÷åðñüêèé ÐÂÊ — 01014, âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 1,
òåë. 285-03-50.
Ïîä³ëüñüêèé ÐÂÊ — 04215, ïð-êò Ñâîáîäè, 40, òåë. 484-70-65.
Ñâÿòîøèíñüêèé ÐÂÊ — 03115, âóë. Îí³ñêåâè÷à, 1, òåë. 424-10-24.
Ñîëîì’ÿíñüêèé ÐÂÊ — 03087, âóë. ²ñêð³âñüêà, 5-à, òåë. 241-13-25.
Øåâ÷åíê³âñüêèé ÐÂÊ — 04111, âóë. Ñàëþòíà, 4, òåë.400-61-46.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò — âóë. Ò. Øàìðèëî, 19,
òåë.: 456-32-24, 456-44-58 �
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