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íîâèíè

Ì³ñòî íå äîïóñòèòü
çóïèíêè ï³äçåìêè

«Çàãðîçëèâà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ
íàâêîëî áîðãó «Êè¿âñüêîãî ìåòðî-
ïîë³òåíó»,ðàõóíêè ÿêîãî,ÿê âè çíà-
ºòå, àðåøòîâàíî çà ð³øåííÿì ñó-
äó. Êîðîòêî íàãàäàþ ³ñòîð³þ ïè-
òàííÿ.Ó 2009 ðîö³ òîä³øíÿ ñòîëè÷-
íà âëàäà óêëàëà äîãîâ³ð ïðî ïðè-
äáàííÿ 100 âàãîí³â ìåòðî íà óìî-
âàõ ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó ç êîìïà-
í³ºþ «Óêððîñë³çèíã». Ó ïåð³îä ç
2010-ãî ïî 2013-é ðîêè Êè¿â çàáîð-
ãóâàâ öüîìó ï³äïðèºìñòâó ìàéæå
2 ìëðä ãðí!»—ïîâ³äîìèâ ìåð ì³ñòà.

Â³í â³äçíà÷èâ, ùî ó 2015-ìó
Êè¿âðàäà ïî÷àëà âèâ÷åííÿ óìîâ
³ íàñë³äê³â ö³º¿ óãîäè, à òîð³ê â áå-
ðåçí³ çâåðíóëàñÿ äî ïðîêóðàòóðè
ç âèìîãîþ ðîçñë³äóâàííÿ ñèòó-
àö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïðå-
òåíç³ÿìè «Óêððîñë³çèíãó». «ßê âè
çíàºòå, çà ïîçîâîì ö³º¿ êîìïàí³¿
ñóä àðåøòóâàâ 100 âàãîí³â ñòî-
ëè÷íîãî ìåòðî»,— çàçíà÷èâ Â³òà-
ë³é Âîëîäèìèðîâè÷ ³ äîäàâ, ùî
âæå íåîäíîðàçîâî çâåðòàâñÿ äî
ïàðëàìåíòó, óðÿäó, Ñëóæáè áåç-
ïåêè ç òèì, àáè áóâ ³í³ö³éîâàíèé
ðîçãëÿä öüîãî ïèòàííÿ Ðàäîþ

íàöáåçïåêè òà îáîðîíè. Àëå âñå
áåçðåçóëüòàòíî.

² äíÿìè, çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà,
çà ïîñòàíîâîþ ñóäó âèêîíàâ÷à
ñëóæáà àðåøòóâàëà òåïåð âæå ðà-
õóíêè ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí». «Òîìó ÿ çâåðòàþñÿ äî äå-
ïóòàò³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòå-
ðåñè êèÿí, òåïåð â³ä ³ìåí³ Êè¿â-
ðàäè çâåðíóòèñÿ äî ÂÐ, Êàáì³íó
òà ÑÁÓ, ùîá ³í³ö³þâàòè ðîçãëÿä
öüîãî ïèòàííÿ íà ÐÍÁÎ, — íàãî-
ëîñèâ ìåð Êèºâà. — Öå ïèòàííÿ
äóæå âàæëèâå äëÿ ì³ñòà, àäæå ùî-
äíÿ ï³âòîðà ì³ëüéîíà ëþäåé ó
ñòîëèö³ êîðèñòóþòüñÿ ìåòðîïî-
ë³òåíîì, òîìó íå ìîæíà äîïóñòè-
òè, ùîá íàéìàñîâ³øèé ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò çóïèíèâñÿ».

Çåìåëüíå òà æèòëîâå ïèòàííÿ
âî¿í³â ÀÒÎ — ï³ä îñîáëèâèì
êîíòðîëåì

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî äî-
ðó÷èâ êåð³âíèêó àïàðàòó ÊÌÄÀ
òà ïðîô³ëüíèì çàñòóïíèêàì êó-
ðóâàòè ïðîöåñ ùîäî âèð³øåííÿ
ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ³
çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè êèÿí-ó÷àñ-
íèê³â ÀÒÎ.

«Ó íàñ òðèâàþòü çóñòð³÷³ ç ó÷àñ-
íèêàìè ÀÒÎ ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ¿õ
ïðîáëåì. ª îá’ºêòèâí³ ³ ñóá’ºêòèâ-
í³ ïðè÷èíè äëÿ òðèâàëîãî ðîçãëÿ-
äó ïèòàíü ³ç çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì

³ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè. Ìè ìàº-
ìî ÷³òêî ðîçóì³òè: ì³ñòî îáìåæå-
íå ó ñâî¿õ ìîæëèâîñòÿõ. Ñèòóàö³ÿ
ñêëàäíà, ó íàñ â Êèºâ³ íà ñüîãîäí³
22 300 ó÷àñíèê³â ÀÒÎ! Àëå ÿ âèìà-
ãàþ â³ä ñâî¿õ ï³äëåãëèõ ó ïîñò³é-
íîìó ä³àëîç³ âèð³øóâàòè ö³ ïèòàí-
íÿ. ² äîðó÷àþ êåð³âíèêó àïàðàòó
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðó Áîíäàðåíêó òà
ïðîô³ëüíèì çàñòóïíèêàì Îëåê-
ñàíäðó Ñïàñèáêó ³ Ìèêîë³ Ïîâî-
ðîçíèêó ïåðñîíàëüíî êóðóâàòè öåé
ïðîöåñ. Ðåãóëÿðíî íàäàâàòè âñþ
³íôîðìàö³þ òà êîîðäèíóâàòè çàõî-
äè òà ä³¿ ì³ñüêî¿ âëàäè ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè ÃÎ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿê³ äî
íàñ çâåðòàþòüñÿ»,—íàãîëîñèâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà.

Ùîäî ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ 
â ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð»

«Ó ÇÌ² ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ
ïðî îáøóêè ÑÁÓ òà Ãåíïðîêóðà-
òóðè â «Êè¿âàâòîäîð³». ² ïðîëóíà-
ëè ñåðéîçí³ çâèíóâà÷åííÿ ó í³áè-
òî ðîçêðàäàíí³ íà ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü. Ìè âèä³ëÿëè ç áþäæåòó âå-
ëèê³ êîøòè íà ðåìîíòè äîð³ã ó ñòî-
ëèö³. Ìè — çà ïðîçîð³ñòü ³ â³äêðè-
ò³ñòü ðîáîòè óñ³õ ñòðóêòóð ³ ï³ä-
ïðèºìñòâ. ² òîìó ÿ âèêëèêàâ êå-
ð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà, ùîá ìè ó
öüîìó çàë³ îòðèìàëè ³íôîðìàö³þ
³ ïîÿñíåííÿ òîãî, ùî òàì â³äáóâà-
ëîñÿ»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Êåð³âíèê «Êè¿âàâòîäîðó»
Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ çà÷èòàâ âèñ-
íîâêè ç ïðîòîêîë³â îáøóêó ïðè-
ì³ùåíü «Êè¿âàâòîäîðó». «Íàäà-
íî, à òàêîæ ó õîä³ ïðîâåäåííÿ
îáøóêó âèÿâëåíî òåíäåðíó äî-
êóìåíòàö³þ, äîãîâîðè, ïëàò³æ-
í³ â³äîìîñò³, àêòè âèêîíàíèõ ðî-
á³ò. Âêàçàíèõ â óõâàë³ ñóäó ðå-
÷åé ÷è äîêóìåíò³â (ïîäâ³éíà
(÷îðíà) áóõãàëòåð³ÿ, íåîô³ö³éí³
ïå÷àòêè òà øòàìïè, äîêóìåíòè
ç ïîäâ³éíîþ áóõãàëòåð³ºþ, áëàí-
êè ç â³äáèòêàìè ïå÷àòîê òîùî)
çíàéäåíî íå áóëî. Ïðè îáøóêó
â³äñóòí³ — ÿê â êàá³íåò³ ãåíäè-
ðåêòîðà, òàê ³ â áóäü-ÿêèõ ³íøèõ
ïðèì³ùåííÿõ êîðïîðàö³¿ — áóäü-
ÿê³ ö³ííîñò³, âàëþòà, ãðîø³, þâå-
ë³ðí³ âèðîáè, ïðåäìåòè ñòàðî-
âèíè òîùî. Ïðîòîêîë ï³äïèñà-
íèé ÷îòèðìà ñï³âðîá³òíèêàìè
ñèëîâèõ â³äîìñòâ»,— çàçíà÷èâ
ïàí Ãóñòºëºâ.

Â³í çàóâàæèâ, ùî âèùåâêàçà-
íèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ³ íå ìîã-
ëî áóòè, âðàõîâóþ÷è, ùî âñ³ òåí-
äåðí³ çàêóï³âë³ çä³éñíþþòüñÿ «Êè-
¿âàâòîäîðîì» â ñèñòåì³ Prozorro
àáñîëþòíî â³äêðèòî òà çã³äíî ç
çàêîíîì Óêðà¿íè.

«ßêùî º ôàêòè, äîêàçè,— âèí-
íèõ ìè ïîêðèâàòè íå áóäåìî, ³ âñ³
âîíè ìàþòü áóòè ïðèòÿãíåí³ äî
â³äïîâ³äàëüíîñò³»,— çàÿâèâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî �

Ïðî ìåòðî, çåìëþ äëÿ âî¿í³â ÀÒÎ
³ «Êè¿âàâòîäîð»
� Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè îáãîâîðþâàëè âàæëèâ³ 

äëÿ ì³ñòà ïèòàííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³

Ó ÷åòâåðã â³äáóëîñÿ
ïðîäîâæåííÿ ïëåíàð-
íîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðà-
äè â³ä 16 áåðåçíÿ. Äå-
ïóòàòè ðîçãëÿíóëè
íèçêó âàæëèâèõ äëÿ
ñòîëèö³ ïèòàíü. Çîêðåìà
Â³òàë³é Êëè÷êî çàïðî-
ïîíóâàâ çâåðíóòèñÿ äî
ïàðëàìåíòó ³ óðÿäó ç
ïðîõàííÿì ³í³ö³þâàòè
íà çàñ³äàíí³ ÐÍÁÎ
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè,
ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç áîðãîì
«Êè¿âñüêîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó». Îêð³ì öüîãî,
ìåð äîðó÷èâ ñâî¿ì ïðî-
ô³ëüíèì çàñòóïíèêàì
êóðóâàòè ïðîöåñ çàáåç-
ïå÷åííÿ æèòëîì ³ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè
êèÿí-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ. Òà-
êîæ íà ñåñ³¿ éøëîñÿ ïðî
ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ â
ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð».

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ ðîçïîâ³â äåïóòàòàì 
ïðî ñèòóàö³þ, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³

Ïðîåêòè-ïåðåìîæö³ 
Áþäæåòó ó÷àñò³ 
çâ³òóâàòèìóòü
ïðî õ³ä âèêîíàííÿ

Óñ³ ïèòàííÿ, ÿê³ âèíèêàþòü ó õîä³
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â Áþ-
äæåòó ó÷àñò³, ìîæóòü ³ áóäóòü âèð³-
øåí³ ÷åðåç êîíñòðóêòèâíå îáãîâî-
ðåííÿ òà âçàºìîä³þ ãðîìàäñüêîñò³
òà âëàäè. Íà öüîìó íàãîëîñèâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííà-
ä³é Ïë³ñ. Â³í ïåðåêîíàíèé — ïîïåðåä-
í³é åòàï Áþäæåòó ó÷àñò³ ïîêàçàâ, ùî
«ìè ìîæåìî ÷óòè ³ ðîçóì³òè îäíå îä-
íîãî, êîëè ìîâà éäå ïðî áëàãîïîëó÷÷ÿ
óñüîãî ì³ñòà».

«Ìè çóñòð³÷àºìîñÿ äîñèòü ÷àñòî, ³
öå âåëèêèé ïëþñ.Àäæå ñàìå ÷åðåç îá-
ãîâîðåííÿ ìè çíàõîäèìî ò³ ð³øåííÿ,
ÿê³ âëàøòîâóþòü óñ³õ. Âëàñíå, îñíîâíå,
÷îãî çàðàç ïðàãíåìî — öå ðåàë³çàö³ÿ
òèõ ³äåé, ÿê³ âèçíà÷åí³ ïðè ãîëîñóâàí-
í³ ÿê êðàù³ òà íàéá³ëüø ïîòð³áí³ Êè-
ºâó. Îêð³ì òîãî, çàðàç âàæëèâî ïðîäîâ-
æèòè íàïðàöþâàííÿ äëÿ íàñòóïíîãî
åòàïó—ÿ çíàþ,ùî ñòîëèö³ âêðàé ïîòð³á-
íî â³ääàâàòè ÷àñòèíó êîøò³â ó ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ìåøêàíö³â—äëÿ òîãî,ùîá ëþ-
äè ìîãëè íà ïðàêòèö³ äîëó÷àòèñÿ äî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì»,— êîìåíòóº ïàí
Ïë³ñ.

Â³í íàãîëîøóº: äëÿ òîãî, ùîá îïå-
ðàòèâí³ ïèòàííÿ âèð³øóâàëèñÿ ÿêîìî-
ãà øâèäøå, àêòèâ³ñòè, àâòîðè ïðîïîçè-
ö³é ³ âëàäà ìàþòü çóñòð³÷àòèñÿ íà êîðîò-
ê³ íàðàäè. Íàñòóïíà òàêà çóñòð³÷ â³äáó-
äåòüñÿ íà ïî÷àòêó íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ,
äå áóäå îáãîâîðåíî ñòàí ñïðàâ ³ç ðå-
àë³çàö³ºþ ³äåé. Òàêîæ äîìîâèëèñÿ ðå-
ãóëÿðíî çâ³òóâàòè ïðî ïåðåá³ã ïîä³é ³ç
âò³ëåííÿ ó æèòòÿ ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â.

25 áåðåçíÿ â ì³ñò³ 
ïðîâåäóòü Ãîäèíó Çåìë³

Àêö³ÿ Ãîäèíà Çåìë³—íàéá³ëüøèé ó ñâ³-
ò³ ïðèðîäîîõîðîííèé ðóõ, çàïî÷àòêî-
âàíèé Âñåñâ³òí³ì ôîíäîì ïðèðîäè WWF.
Â³í çàîõî÷óº ñîòí³ ì³ëüéîí³â ëþäåé ïî
âñüîìó ñâ³òó ùîñü çì³íèòè ó ñâîºìó æèò-
ò³ çàðàäè ïëàíåòè. Éîãî ï³äòðèìóþòü
òèñÿ÷³ îðãàí³çàö³é, êîìïàí³é òà óðÿä³â.

Öåé ì³æíàðîäíèé ìàñøòàáíèé çà-
õ³ä ðîçïî÷àâñÿ 10 ðîê³â òîìó ó Ñ³äíå¿
(Àâñòðàë³ÿ). Ç ³í³ö³àòèâè îäíîãî ì³ñòà
â³í ïåðåð³ñ ó âñåñâ³òíþ ïîä³þ, äî ÿêî¿
ïðèºäíàëèñÿ âæå 172 êðà¿íè ³ á³ëüøå
7 000 ì³ñò òà ì³ñòå÷îê ïî âñüîìó ñâ³òó.
Óêðà¿íà âïåðøå ï³äòðèìàëà êàìïàí³þ
ó 2009 ðîö³.

Òðàäèö³éíî â îñòàííþ ñóáîòó áå-
ðåçíÿ Ãîäèíà Çåìë³ çàêëèêàº âñ³õ âèìê-
íóòè ñâ³òëî íà îäíó ãîäèíó, ÿê ñèìâîë
ñòóðáîâàíîñò³ çà ìàéáóòíº ïëàíåòè òà
ºäíîñò³ ó áàæàíí³ çàõèñòèòè ïðèðîäó.
Öÿ ñèìâîë³÷íà ïîä³ÿ îá’ºäíóº ëþäåé,
íåçàëåæíî â³ä â³êó, ñòàò³, êóëüòóðè ÷è
ðåë³ã³éíèõ â³ðóâàíü.

Îäíàê Ãîäèíà Çåìë³ áóëà ñòâîðåíà
íå ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá âèìèêàòè ñâ³ò-
ëî. Âîíà çàîõî÷óº ëþäåé äî ùîäåííèõ
ä³é çàðàäè íàøî¿ ïëàíåòè.

Òîæ çàïðîøóºìî óñ³õ êèÿí ïðèºä-
íàòèñÿ äî Ãîäèíè Çåìë³ 25 áåðåçíÿ î
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до міської цільової комплексної 

програми профілактики та протидії злочинності 
в м. Києві «Безпечна столиця» на 2016 — 2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 14 квітня 2016 року № 334/334

Рішення Київської міської ради  № 827/1831 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'

їні», статті 67, частини другої статті 85 та статті 91 Бюджетного кодексу України, рішення Київської міської
ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських ці'
льових програм у місті Києві», з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері про'
філактики та протидії злочинності в столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ êîìïëåêñ-

íî¿ ïðîãðàìè ïðîô³ëàêòèêè òà ïðîòèä³¿ çëî÷èí-

íîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³ «Áåçïå÷íà ñòîëèöÿ» íà 2016 —

2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 334/334,

çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïî-

ðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ òà ïîñò³éíó êîì³-

ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà

ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 09.02.2017 ¹ 827/1831

Зміни
до міської цільової комплексної програми профілактики 
та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» 

на 2016 — 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 14 квітня 2016 року № 334/334

1. Ïîçèö³þ 6 ðîçä³ëó I «ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÈ» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

6. Учасники (співвиконавці)
Програми:

Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент патрульної
поліції Національної поліції України, Головне управління Служби безпеки
України у м. Києві та Київській області, прокуратура міста Києва, Головне
управління Державної міграційної служби України у місті Києві, апарат ви$
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад$
міністрації), департаменти, управління та інші структурні підрозділи вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі$
ністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та мо$
лоді, Київський міський центр зайнятості, комунальне підприємство «Київ$
міськсвітло», комунальне підприємство «Київський метрополітен», кому$
нальне підприємство «Київреклама», комунальне підприємство «Інформа$
тика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер$
жавної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

2. Ó ðîçä³ë³ V «ÑÊÎÐÎ×ÅÍ² ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß, ÙÎ

ÇÓÑÒÐ²×ÀÞÒÜÑß Â ÐÎÇÄ²Ë² VI «ÍÀÏÐßÌÈ Ä²-

ßËÜÍÎÑÒ² ÒÀ ÇÀÕÎÄÈ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÊÎÌ-

ÏËÅÊÑÍÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÒÀ ÏÐÎ-

ÒÈÄ²¯ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ² Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² «ÁÅÇÏÅ×-

ÍÀ ÑÒÎËÈÖß»:

2.1. Ïóíêò 5 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«5. Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõî-

ðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïî-

ðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè — óïðàâë³ííÿ

ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíà-

ìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëü-

íî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿)».

2.2. Äîïîâíèòè ïóíêòîì 21 òàêîãî çì³ñòó:

«21. Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè — Óïðàâ-

ë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)».

3. Ó ðîçä³ë³ VI «ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÒÀ ÇÀ-

ÕÎÄÈ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÒÀ ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÇËÎ×ÈÍ-

ÍÎÑÒ² Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² «ÁÅÇÏÅ×ÍÀ ÑÒÎËÈÖß»:

3.1. Ãðàôó 2 ïîçèö³¿ 3.1 ðîçä³ëó 3, ïîçèö³¿ 8.3

ðîçä³ëó 8 ï³ñëÿ ñë³â «ÃÓ ÍÏ» äîïîâíèòè ñëîâàìè

«Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè».

3.2. Ãðàôó 4 ïîçèö³é 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ðîç-

ä³ëó 1, ïîçèö³¿ 2.3 ðîçä³ëó 2, ïîçèö³é 3.1, 3.5 ðîç-

ä³ëó 3, ïîçèö³é 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 ðîçä³ëó 4, ïîçè-

ö³¿ 5.1 ðîçä³ëó 5, ïîçèö³é 8.3, 8.4, 8.5 ðîçä³ëó 8

ï³ñëÿ ñë³â «ÃÓ ÍÏ» äîïîâíèòè ñëîâàìè «Äåïàð-

òàìåíò ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿

Óêðà¿íè».

3.3. Ó ãðàô³ 4 ïîçèö³¿ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ðîçä³ëó

1 ñëîâà «Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà

ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿» çàì³íèòè ñëîâàìè «Óïðàâë³í-

íÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îð-

ãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìó-

í³öèïàëüíî¿ áåçïåêè».

3.4. Ãðàôó 4 ïîçèö³¿ 1.4 ðîçä³ëó 1 äîïîâíèòè

ñëîâàìè «Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè».

4. Ó ðîçä³ë³ VIII «ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ß ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÇÀ ÕÎÄÎÌ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ» ñëîâà

«óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ êî-

ðóïö³¿» çàì³íèòè ñëîâàìè «óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü

âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çà-

áåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿

áåçïåêè» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій біля будинку 15'б на бульв. Перова 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради  № 564/1568 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре'
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс'
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за'
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства Укра'

їни від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëî-

ùåþ 0,12 ãà, ðîçòàøîâàí³é á³ëÿ áóä. 15-á íà

áóëüâ. Ïåðîâà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-

ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1 Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³

ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó êî-

ðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðå-

ºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, â³äïî-

â³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðå-

ºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ

îáòÿæåíü».

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî

ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-

êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009

¹ 714/2783, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó ñêâåð³â

Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³-

äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì

âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-

çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ ТА ШЛЯХІВ м. КИЄВА 

«КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ» на Набережно'Печерській дорозі, 2 
у Печерському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку, 

механічних майстерень, будівлі центрального складу, 
компресорної, гаражів, складу ПММ, блок'постів, 

залізобетонного блоку та озеленення території 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 1045/2049 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ ТА ШЛЯХІВ м. КИЄВА
«КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ» на Набережно'Печерській дорозі, 2 у Печерському районі м. Києва та додані доку'
менти, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документа'
ції, керуючись статтями 9, 123 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 â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ Ï²Ä-

ÏÐÈªÌÑÒÂÓ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ² ÓÒÐÈÌÀÍÍÞ

ÌÎÑÒ²Â ÒÀ ØËßÕ²Â ì. ÊÈªÂÀ «ÊÈ¯ÂÀÂÒÎØËßÕ-

Ì²ÑÒ» íà Íàáåðåæíî-Ïå÷åðñüê³é äîðîç³, 2 ó

Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,99 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî

áóäèíêó, ìåõàí³÷íèõ ìàéñòåðåíü, áóä³âë³ öåí-

òðàëüíîãî ñêëàäó, êîìïðåñîðíî¿, ãàðàæ³â,

ñêëàäó ÏÌÌ, áëîê-ïîñò³â, çàë³çîáåòîííîãî

áëîêó òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ (Ê-26779).

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 прийняття за основу проекту рішення
Київської міської ради «Про внесення змін до додатка 1 

до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року
№ 100/5487 «Про Програму приватизації комунального 

майна територіальної громади міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 944/1948 від 10 лютого 2017 року

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

ВИРІШИЛА:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
24 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹33 (4946)
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1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äî-

äàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

31 áåðåçíÿ 2011 ðîêó ¹ 100/5487 «Ïðî Ïðî-

ãðàìó ïðèâàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü âëàñíîñò³ äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé

ïðîåêò ð³øåííÿ òà âèíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëå-

íàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Максименку Анатолію Дмитровичу, Бойко Оксані Анатоліївні

та Максименку Сергію Анатолійовичу 
для обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Холмогорській, 46/8 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 841/1845 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому'
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель'
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Ìàêñèìåíêó Àíàòîë³þ Äìèòðîâè-

÷ó, Áîéêî Îêñàí³ Àíàòîë³¿âí³ òà Ìàêñèìåíêó Ñåð-

ã³þ Àíàòîë³éîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Õîëìîãîðñüê³é, 46/8 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9455).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ìàêñèìåíêó Àíàòî-

ë³þ Äìèòðîâè÷ó, Áîéêî Îêñàí³ Àíàòîë³¿âí³ òà

Ìàêñèìåíêó Ñåðã³þ Àíàòîë³éîâè÷ó ó ñï³ëüíó

÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,0943 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:217:0119) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Õîëìîãîð-

ñüê³é, 46/8 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç

ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿

âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó,

à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ìàêñèìåíêà Àíàòîë³ÿ

Äìèòðîâè÷à — 1/3 â³ä 0,0943 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Áîéêî Îêñàíè Àíàòîë³-

¿âíè — 1/3 â³ä 0,0943 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ìàêñèìåíêà Ñåðã³ÿ

Àíàòîë³éîâè÷à — 1/3 â³ä 0,0943 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ìàêñèìåíêó Àíàòîë³þ Äìèò-

ðîâè÷ó, Áîéêî Îêñàí³ Àíàòîë³¿âí³ òà Ìàêñèìåí-

êó Ñåðã³þ Àíàòîë³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Огіренку Миколі Дмитровичу та Саченку Віктору Олексійовичу
для обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Сирецькій, 112 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 850/1854 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому'
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель'
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Îã³ðåíêó Ìèêîë³ Äìèòðîâè÷ó òà Ñà-

÷åíêó Â³êòîðó Îëåêñ³éîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Ñèðåöüê³é, 112 ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9175).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Îã³ðåíêó Ìèêîë³

Äìèòðîâè÷ó òà Ñà÷åíêó Â³êòîðó Îëåêñ³éîâè÷ó ó

ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0769 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:85:630:0032) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñèðåöüê³é,

112 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³-

ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³

íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Îã³ðåíêà Ìèêîëè Äìèò-

ðîâè÷à — 1/2 â³ä 0,0769 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ñà÷åíêà Â³êòîðà Îëåê-

ñ³éîâè÷à — 1/2 â³ä 0,0769 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Îã³ðåíêó Ìèêîë³ Äìèòðîâè÷ó

òà Ñà÷åíêó Â³êòîðó Îëåêñ³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Тіщенку Андрію Миколайовичу 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Брусилівській, 18 

у Святошинському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 856/1860 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При'

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь'
ної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ді'
лянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Ò³ùåíêó Àíäð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðóñèë³âñüê³é, 18 ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9468).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ò³ùåíêó Àíäð³þ Ìè-

êîëàéîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:055:0012) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Áðóñèë³âñüê³é, 18 ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ò³ùåíêó Àíäð³þ Ìèêîëàéî-

âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Коник Любові Іванівні, Ковальчук Тамарі Максимівні 
та Ковалю Віталію Максимовичу для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Трахтемирівській, 2'а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 839/1843 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому'
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Êîíèê Ëþáîâ³ ²âàí³âí³, Êîâàëü÷óê

Òàìàð³ Ìàêñèì³âí³ òà Êîâàëþ Â³òàë³þ Ìàêñèìî-

âè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Òðàõòåìè-

ð³âñüê³é, 2-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9324).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Êîíèê Ëþáîâ³ ²âàí³â-

í³, Êîâàëü÷óê Òàìàð³ Ìàêñèì³âí³ òà Êîâàëþ Â³òà-

ë³þ Ìàêñèìîâè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0700 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:79:172:0029) ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Òðàõòåìè-

ð³âñüê³é, 2-à ó Ãîëîñ¿¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîç-

ïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíî-

ñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Êîíèê Ëþáîâ³ ²âàí³â-

íè — 1/2 â³ä 0,0700 ãà (äîãîâ³ð êóï³âë³ ïðîäàæó

â³ä 28.12.1990 ð. ¹ 5-14470);

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Êîâàëü÷óê Òàìàðè Ìàê-

ñèì³âíè — 1/4 â³ä 0,0700 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðà-

âî íà ñïàäùèíó çà çàïîâ³òîì â³ä 24.05.1986 ð.

¹ 7í-7843);

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Êîâàëÿ Â³òàë³ÿ Ìàêñè-

ìîâè÷à — 1/4 â³ä 0,0700 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðà-

âî íà ñïàäùèíó çà çàïîâ³òîì â³ä 24.05.1986 ð.

¹ 7í7843).
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3. Ãðîìàäÿíàì Êîíèê Ëþáîâ³ ²âàí³âí³, Êîâàëü-

÷óê Òàìàð³ Ìàêñèì³âí³ òà Êîâàëþ Â³òàë³þ Ìàêñè-

ìîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці 

Озерній Тамарі Іванівні 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Тургенєва, 2 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 855/1859 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та пере'

хідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìà-

äÿíö³ Îçåðí³é Òàìàð³ ²âàí³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Òóðãåíºâà, 2 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ Ï-9209).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Îçåðí³é Òàìàð³ ²âà-

í³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:124:0005) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Òóðãåíº-

âà, 2 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà ¹ Ï-9206).

3. Ãðîìàäÿíö³ Îçåðí³é Òàìàð³ ²âàí³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿, ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ

ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó

ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці 

Гулі Ларисі Петрівні для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Озерній, 33 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 853/1857 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При'
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян'
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Ãóë³ Ëàðèñ³ Ïåòð³âí³ äëÿ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Îçåðí³é, 33 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ Ï-9449).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãóë³ Ëàðèñ³ Ïåòð³âí³

ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,0378 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:203:0019) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Îçåðí³é,

33 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãóë³ Ëàðèñ³ Ïåòð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Старун Людмилі Валентинівні, 

Старуну Руслану Анатолійовичу 
та Старуну Дмитру Анатолійовичу 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Медичній, 2 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 848/1852 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому'
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель'
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíàì Ñòàðóí Ëþäìèë³ Âàëåíòèí³âí³, Ñòà-

ðóíó Ðóñëàíó Àíàòîë³éîâè÷ó òà Ñòàðóíó Äìèò-

ðó Àíàòîë³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìåäè÷í³é, 2 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ï-9429).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ñòàðóí Ëþäìèë³

Âàëåíòèí³âí³, Ñòàðóíó Ðóñëàíó Àíàòîë³éîâè÷ó

òà Ñòàðóíó Äìèòðó Àíàòîë³éîâè÷ó ó ñï³ëüíó

÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:510:0030) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ìåäè÷í³é, 2 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿

÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ñòàðóí Ëþäìèëè Âà-

ëåíòèí³âíè — 1/3 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ñòàðóíà Ðóñëàíà Àíà-

òîë³éîâè÷à — 1/3 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ñòàðóíà Äìèòðà Àíà-

òîë³éîâè÷à — 1/3 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ñòàðóí Ëþäìèë³ Âàëåíòèí³â-

í³, Ñòàðóíó Ðóñëàíó Àíàòîë³éîâè÷ó òà Ñòàðóíó

Äìèòðó Àíàòîë³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ, îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження додаткового договору 
до договору про погашення заборгованості 

Київської міської ради перед державою
Рішення Київської міської ради № 964/1968 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пунктів 26 та 43 частини першої статті 26, пункту 16 частини чет'
вертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 32 Закону Укра'
їни «Про Державний бюджет України на 2016 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 ро'
ку № 976 «Деякі питання погашення у 2016 році місцевого боргу Київської міської ради», рішення Київської
міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè äîäàòêîâèé äîãîâ³ð ¹ 1/13010-

05/38-1 äî äîãîâîðó ïðî ïîãàøåííÿ çàáîðãî-

âàíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïåðåä äåðæàâîþ,

óêëàäåíèé 30 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ì³æ Ì³í³ñòåð-

ñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â îñîá³ çàñòóïíèêà Ì³í³ñ-

òðà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³í-

òåãðàö³¿ Áóöè Þð³ÿ Áîãäàíîâè÷à ç îäí³º¿ ñòîðî-

íè òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â îñîá³ Êè¿â-

ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëîäè-

ìèðîâè÷à ç ³íøî¿ ñòîðîíè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про приватизацію 
громадянину Вербицькому Сергію Івановичу 

земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Гоголя, 42'а 

у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 843/1847 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При'

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян'
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Âåðáèöüêîìó Ñåðã³þ ²âàíîâè÷ó

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 42-à ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ Ï-9226).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Âåðáèöüêîìó Ñåð-

ã³þ ²âàíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:030:0311) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 

42-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Âåðáèöüêîìó Ñåðã³þ ²âàíî-

âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Горбань Олені Юріївні 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 21'а 

у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 845/1849 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При'

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян'
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Ãîðáàíü Îëåí³ Þð³¿âí³ äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çàëåæíîìó,

21-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà Ï-9483).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãîðáàíü Îëåí³ Þð³¿â-

í³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:017:0016) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ.

Çàëåæíîìó, 21-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãîðáàíü Îëåí³ Þð³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íå¿ ìîæå áóòè ïðèïèíå-

íî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
громадянці Поляковій Марії Пимонівні, 

члену громадської організації садівницького товариства 
«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва 
на вул. Медовій, 230 у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 860/1864 від 10 лютого 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïîëÿ-

êîâ³é Ìàð³¿ Ïèìîí³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

í³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê»

Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ

êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 230

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22419).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïîëÿêîâ³é Ìàð³¿ Ïè-

ìîí³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0400 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:261:0230) äëÿ âåäåí-

íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é,

230 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïîëÿêîâ³é Ìàð³¿ Ïèìîí³âí³, ÷ëå-

íó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâà-

ðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó, ³íøèõ íåîáõ³äíèõ

áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïèòàííÿ

ïàéîâî¿ ó÷àñò³ óêëàäåííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øó-

âàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çà-

êîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

04.12.2015 ¹ 17223/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

18.02.2016 ¹ 19-26-7777.2-220/35-16.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію 
громадянину Казімку Івану Івановичу 

земельної ділянки для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Лермонтова, 28'в 
у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 858/1862 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При'
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян'
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Êàç³ìêó ²âàíó ²âàíîâè÷ó äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 28-â ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ Ï-9233).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàç³ìêó ²âàíó ²âà-

íîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0730 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:237:0110) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîí-

òîâà, 28-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êàç³ìêó ²âàíó ²âàíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó 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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
24 áåðåçíÿ 2017 ð.
¹33 (4946)

6

Про передачу 
громадянину Кушніру Василю Івановичу, 

члену громадської організації садівницького товариства 
«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва 
на вул. Медовій, 244 у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 862/1866 від 10 лютого 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êóø-

í³ðó Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòî-

âèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âå-

äåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäî-

â³é, 244 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22405).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êóøí³ðó Âàñèëþ

²âàíîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0600 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:261:0244) äëÿ âåäåí-

íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é,

244 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êóøí³ðó Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó,

÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òî-

âàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

04.12.2015 ¹ 17222/0/02/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

19.02.2016 ¹ 19-26-7777.31-254/35-16.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñó 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 
громадянці Гудковій Юлії Миколаївні 

у приватну власність земельної ділянки 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Генерала Доватора, 25 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 866/1870 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121, 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
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ãóäêî-

â³é Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ãåíåðàëà Äîâàòîðà,

25 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà ¹ À-22537).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãóäêîâ³é Þë³¿ Ìèêî-

ëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-

øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0525 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:191:0018) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

ó ïðîâ. Ãåíåðàëà Äîâàòîðà, 25 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãóäêîâ³é Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

01.04.2016 ¹ 4464/0/12-3/19-16, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

17.08.2016 ¹ 786/41-16.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
громадянці Кліщ Яні Ігорівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Звіринецькій, 2'б 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 864/1868 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êë³ù ßí³

²ãîð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü äëÿ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Çâ³ðèíåöüê³é, 2-á ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

¹ À-21934).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êë³ù ßí³ ²ãîð³âí³, çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðè-

âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0258

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:139:0102)

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çâ³ðèíåöüê³é, 

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

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êë³ù ßí³ ²ãîð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4 Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

19.10.2015 ¹ 14121/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

02.02.2016 ¹ 19-26-7777.31-72/35-16 òà Äå-

ïàðòàìåíòó êóëüòóðè â³ä 03.11.2015 ¹ 050-

6078.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Посю Богдану Анатолійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Новобродівському, 7 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 868/1872 від 10 лютого 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîñþ

Áîãäàíó Àíàòîë³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Íîâîáðîä³âñüêîìó, 7

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ À-22328).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïîñþ Áîãäàíó Àíà-

òîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:066:0223) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Íîâîáðîä³âñüêîìó, 7

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïîñþ Áîãäàíó Àíàòîë³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

15.02.2016 ¹ 2138/0/12-4/19-16, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó â ì. Êèºâ³ â³ä

01.04.2016 ¹ 117/41-16.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³íæå-

íåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-

òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,

ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу 
громадянину Лебедю Ярославу Віталійовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Свято'Георгіївській, 21 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 870/1874 від 10 лютого 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

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

÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é, ùî ðå-

çåðâóþòüñÿ äëÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ çåëåíèõ íàñà-

äæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà ïåð³îä ï³ñ-

ëÿ 2010 ðîêó (òàáëèöÿ ¹ 17 «Á³ëÿ ñåëà ×àïàºâ-

êà») çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0917 ãà íà âóë.

Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 21 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëåáå-

äþ ßðîñëàâó Â³òàë³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é,

21 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà ¹ À-22626).

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëåáåäþ ßðîñëàâó

Â³òàë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0917 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:066:0240) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é,

21 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

4. Ãðîìàäÿíèíó Ëåáåäþ ßðîñëàâó Â³òàë³éî-

âè÷ó:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

28.07.2016 ¹ 7840/0/12-4/19-16, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä

05.09.2016 ¹ 864/41-16.

4.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ ³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України 
в Київській області для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку на вул. Дегтярівській, 15'а 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 996/2000 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер'
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0942 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:264:0061) Ãî-

ëîâíîìó óïðàâë³ííþ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ

ñïðàâ Óêðà¿íè â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áó-

äèíêó íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 15-à ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåì-

ë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ä-3389).

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 
товариству з обмеженою відповідальністю «РЕМОВОЧ» 

договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування магазину 

на вул. Кирилівській, 154 в Оболонському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 997/2001 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем'

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са'
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМОВОЧ»
від 16.06.2016 № КОП'0886, від 01.08.2016 № 74'216'0811, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 15 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.12.2001 ¹ 78-6-00033

ïëîùåþ 0,1235 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:124:0006), óêëàäåíèé ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ

òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Ðåìîâî÷» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ çá³ðíî-ðîçá³ðíîãî ïàâ³ëüéîíó-ìàãàçè-

íó «Îâî÷³-ôðóêòè Âèøåíüêà» íà âóë. Ôðóíçå,

154 ó Ì³íñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà 

¹ À-22567).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 06.12.2001 ¹ 78-6-00033, à ñàìå:

— ñëîâà «çá³ðíî-ðîçá³ðíîãî ïàâ³ëüéîíó-ìà-

ãàçèíó «Îâî÷³-ôðóêòè Âèøåíüêà» çàì³íèòè ñëî-

âîì «ìàãàçèíó»;

— ñëîâà òà öèôðè «íà âóë. Ôðóíçå, 154 ó Ì³í-

ñüêîìó ðàéîí³» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «íà

âóë. Êèðèë³âñüê³é, 154 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³».

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

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

ëÿíêè â³ä 06.12.2001 ¹ 78-6-00033, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÐÅÌÎÂÎ×»:

4.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04.08.2016 ¹ 057041-

15141.

4.2. 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 ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ

çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

06.12.2001 ¹ 78-6-00033.

4.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

5. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

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

÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëü-

íîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü

òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìî-

ãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,1235 ãà íà âóë. Êèðèë³âñüê³é, 154 â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 

З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будинку дипломатичного призначення 
на вул. Михайла Грушевського, 32 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 969/1973 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
заяву ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВ'
НИЦТВ» від 28.11.2016 № 030'000227377'014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державно'
му земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.09.2016 
№ НВ'8000360912016) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстро'
вано в установленому порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.10.2016
№ 16855086), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèïèíèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî îáñëóãîâóâàííþ ³íîçåìíèõ

ïðåäñòàâíèöòâ» ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-

íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,5200 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:033:0016) íà

âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, 32 ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà, íàäàíîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó äèïëîìàòè÷íîãî ïðè-

çíà÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 35 ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.03.2004 ¹ 125/1335

«Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà

ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ», ïðà-

âî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì

àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 20.06.2006 ¹ 02-9-00068.

2. Íàäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ

«ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß

²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ», çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5200 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:033:0016)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó

äèïëîìàòè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ìèõàéëà

Ãðóøåâñüêîãî, 32 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà

ÄÖ â³ä 28.11.2016 ¹ 030-000227377-014, ñïðà-

âà À-22904).

3. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅÍÅ-

ÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎ-

ÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè

â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:033:0016) êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà àê-

òîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ïåðåäàòè äî çåìåëü

äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про поновлення 
театрально'видовищному закладу культури 

«Київський академічний театр драми і комедії 
на лівому березі Дніпра» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування театру на просп. Броварському, 25 

у Дніпровському районі м. Києва 
та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 1004/2008 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем'

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са'
моврядування в Україні» та враховуючи звернення театрально'видовищного закладу культури «Київський
академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра» від 13.01.2009 № КОП'0296 та від 02.07.2015 № 57,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.02.2004 ¹ 66-6-00137 ïëî-

ùåþ 0,0740 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:66:174:0052), óêëà-

äåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òåàò-

ðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì êóëüòóðè «Êè¿â-

ñüêèé òåàòð äðàìè ³ êîìåä³¿» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåàòðó íà ïðîñï.

Áðîâàðñüêîìó, 25 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (ñïðàâà À-14851).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.02.2004 ¹ 66-6-00137, à ñà-

ìå:

— ñëîâà «òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä

êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé òåàòð äðàìè ³ êîìåä³¿» çà-

ì³íèòè ñëîâàìè «òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çà-

êëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð

äðàìè ³ êîìåä³¿ íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà»;

— ñëîâà «äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ òåàòðó» çàì³íèòè ñëîâàìè «äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåàòðó».

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

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

ëÿíêè â³ä 27.02.2004 ¹ 66-6-00137, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîìó çàêëàäó êóëüòó-

ðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð äðàìè ³ êîìå-

ä³¿ íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà»:

4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêî-

âî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.02.2004

¹ 66-6-00137.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05.11.2015 ¹ 057041-

19460.

4.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4.4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é

âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî

âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін 
до договору оренди земельної ділянки 

від 19.11.2008 № 91'6'00823 
(з урахуванням договору від 20.12.2016 № 1320)

Рішення Київської міської ради № 1008/2012 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120 Земельного кодексу України, статей 2, 30 Закону України «Про оренду

землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе'
мель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце'
ве самоврядування в Україні», статей 512, 513, 521 Цивільного кодексу України, враховуючи заяву товариства
з обмеженою відповідальністю «ЕЛ'Інвест», посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотарі'
ального округу Дем’яненко Т. М. від 20.12.2016 № 1321, та розглянувши лист ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД'
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАММА КОНСАЛТ» від 16.01.2017 № 013_01, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 19.11.2008 ¹ 91-6-00823 (ç

óðàõóâàííÿì äîãîâîðó â³ä 20.12.2016 ¹ 1320)

ïëîùåþ 3,0087 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:119:0005), óêëàäåíîãî ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÅË-²íâåñò» äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-

ëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³-

àëüíîãî ïîáóòó òà âáóäîâàíèì ïàðê³íãîì íà

âóë. Ãëèáî÷èöüê³é, 43 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñ-

íîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðî-

äàæó â³ä 30.08.2016 ¹ 1441), à ñàìå: çàì³íè-

òè ñòîðîíó ïî äîãîâîðó «òîâàðèñòâî ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÅË-²íâåñò» íà ñòî-

ðîíó «ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-

Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÃÀÌÌÀ ÊÎÍÑÀËÒ» (ñïðàâà 

À-23109).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÃÀÌÌÀ ÊÎÍÑÀËÒ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÃÀÌÌÀ ÊÎÍÑÀËÒ» ó ì³ñÿ÷íèé òåð-

ì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóð-

ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

êóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³

äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 19.11.2008

¹ 91-6-00823 (ç óðàõóâàííÿì äîãîâîðó â³ä

20.12.2016 ¹ 1320).

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî 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 надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень
Шевченківського району м. Києва на вул. Щербакова, 57'д 

у Шевченківському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування скверу

Рішення Київської міської ради № 1011/2015 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району 
м. Києва на вул. Щербакова, 57'д у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат'
тями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак'
тів 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. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-

ëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà íà âóë. Ùåðáàêîâà, 57-ä ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,57 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26960).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному некомерційному підприємству 
«Центр первинної медико'санітарної допомоги № 2» 

Святошинського району м. Києва на вул. Симиренка, 38 
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівлі медичного центру
Рішення Київської міської ради № 1013/2017 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико'санітарної допо'
моги № 2» Святошинського району м. Києва на вул. Симиренка, 38 у Святошинському районі м. Києва та до'
дані документи, керуючись статтями 9, 23 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 місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìî-

ãè ¹ 2» Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà

âóë. Ñèìèðåíêà, 38 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,34 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòó-

âàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áó-

ä³âë³ ìåäè÷íîãî öåíòðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26550).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Міністерству охорони здоров’я України 
на вул. Льва Толстого, 9 у Голосіївському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративної будівлі

Рішення Київської міської ради № 1016/2020 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельної ділянки Міністерству охорони здоров’я України на вул. Льва Толстого, 9 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикін'
цевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За'
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè Ì³í³ñòåðñòâó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà-

¿íè íà âóë. Ëüâà Òîëñòîãî, 9 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-26286).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí».
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
«ДИПЛОМАТ'2012» на бульв. Лесі Українки, 21 

у Печерському районі м. Києва 
для обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

та прибудинкової території
Рішення Київської міської ради № 1018/2022 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ДИПЛОМАТ'2012» на бульв.
Лесі Українки, 21 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79'1, 123 Зе'
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що'
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÎÁ’ªÄÍÀÍÍÞ ÑÏ²ÂÂËÀÑÍÈÊ²Â ÁÀÃÀÒÎÊÂÀÐ-

ÒÈÐÍÎÃÎ ÁÓÄÈÍÊÓ «ÄÈÏËÎÌÀÒ-2012» íà áóëüâ.

Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 21 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³, ì. Êèº-

âà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,43 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëî-

âîãî áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-22970).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

ЖИТЛОВО'БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ПРИБОРИСТ 2» 
на бульв. Кольцова, 11 у Святошинському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 1020/2024 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельної ділянки ЖИТЛОВО'БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ПРИБОРИСТ 2» на бульв. Кольцова, 11 у Святошин'
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79'1, 123 Земельного кодексу України,
статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер'
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÆÈÒËÎÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ

«ÏÐÈÁÎÐÈÑÒ 2» íà áóëüâ. Êîëüöîâà, 11 ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,29 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áó-

äèíêó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-26639).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
«Київпромспецбуд» на вул. Новопирогівській, 62 

у Голосіївському районі м. Києва 
для експлуатації виробничої бази для ремонту техніки

Рішення Київської міської ради № 1021/2025 від 23 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «Київпромспецбуд» на вул. Новопирогівській, 62
у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодек'
су України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван'
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êè-

¿âïðîìñïåöáóä» íà âóë. Íîâîïèðîã³âñüê³é, 62 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè

ïëîùàìè 0,96 ãà; 0,02 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ âèðîáíè÷î¿ áàçè äëÿ ðåìîíòó òåõí³êè çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-24637).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

об’єднанню співвласників багатоповерхового будинку 
«Науковець 2010» на вул. Мічуріна, 4 

у Печерському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та території
Рішення Київської міської ради № 1023/2027 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки об’єднанню співвласників багатоповерхового будинку «Науковець 2010» на вул. Мічуріна, 4
у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79'1, 123 Земельного кодексу
України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких за'
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час'
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîïîâåðõîâîãî

áóäèíêó «Íàóêîâåöü 2010» íà âóë. Ì³÷óð³íà, 4 ó

Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,34 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áó-

äèíêó òà òåðèòîð³¿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26245).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ «ВЕСТА'І» земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлового комплексу з вбудовано'прибудованими 
нежитловими приміщеннями на 

вул. Академіка Каблукова, 23 
у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 975/1979 від 23 лютого 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß

«ÂÅÑÒÀ-²» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâà-

íî-ïðèáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿ-

ìè íà âóë. Àêàäåì³êà Êàáëóêîâà, 23 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà

ÄÖ ¹ 01062-000226861-014 â³ä 22.11.2016,

ñïðàâà Ä-7814).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÂÅÑÒÀ-²», çà

óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåí-

äó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,2115 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:69:287:0009,

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000383842016) äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâà-

íèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. Àêà-

äåì³êà Êàáëóêîâà, 23 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

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

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç

ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (â³äîìî-

ñò³ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðó-

õîìå ìàéíî â³ä 22.06.2016 ¹ 15077944).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÂÅÑÒÀ-²»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó 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. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. 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.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

29.09.2016 ¹ 9499/0/12-4/19-16, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

04.10.2016 ¹ 1050/41-16.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 26.09.2000 ¹ 69-6-00006, óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîëåêòèâíèì ï³ä-

ïðèºìñòâîì «Ðåìîíòíèê» (ëèñò-çãîäà òîâàðè-

ñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÏ-Ðå-

ìîíòíèê» â³ä 22.06.2016 ¹ 763), ç ìîìåíòó äåð-

æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÂÅÑÒÀ-²».

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко



Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГОО»

№ з/п Найменування показників

2012       
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
29.03.2012 №499,

тарифи встановлені
вперше)

2013 
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
29.03.2012 №499)

2014
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
22.05.2014 №886)

2015 
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
10.07.2015 №688)

2016 
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
05.08.2016 №646)

2017 
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
31.01.2017 №99)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 578,75 578,75 759,27 1121,95 970,45 1302,15

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 571,91 571,91 752,42 1074,48 922,94 1162,99

1.1.1 Витрати на паливо 546,87 546,87 727,38 1062,58 904,24 1089,68

1.1.2 Витрати на електроенергію 12,59 12,59 12,59 9,76 16,56 67,81

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії
тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,23

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші
матеріальні ресурси 12,41 12,41 12,41 2,08 2,08 5,27

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 6,85 6,85 6,85 35,36 35,40 107,74

1.3 Інші прямі витрати 0,00 0,00 0,00 12,11 12,11 31,42

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00 32,19 32,19 85,43

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 578,75 578,75 759,27 1154,14 1002,64 1387,58

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 578,75 578,75 759,27 1154,14 1002,64 1387,58

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 694,50 694,50 911,12 1384,94 1203,17 1665,10

№ з/п Найменування показників

2012 
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
29.03.2012 №499

(тарифи встановлені
вперше)

2013       
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
29.03.2012 №499

2014 
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
05.08.2014 №886

2015 
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
10.07.2015 №688

2016 
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
05.08.2016 №646)

2017 
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
31.01.2017 № 99

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 184,668 184,668 184,668 415,5 876,05 991,73

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 177,819 177,819 177,819 367,98 828,5 852,57

1.1.1 Витрати на паливо 152,779 152,779 152,779 356,07 809,78 784,64

1.1.2 Витрати на електроенергію 12,586 12,586 12,586 9,77 16,58 62,42

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

1.1.4
Транспортування теплової енергії
тепловими мережами інших
підприємств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,24

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші
матеріальні ресурси 12,414 12,414 12,414 2,08 2,08 5,27

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 6,849 6,849 6,849 35,4 35,43 107,74

1.3 Інші прямі витрати 0,00 0,00 0,00 12,12 12,12 31,42

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00 32,19 32,19 85,43

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 184,63 184,63 184,63 447,69 908,24 1077,16

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 184,63 184,63 184,63 447,69 908,24 1077,16

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з
ПДВ 221,56 221,56 221,56 537,23 1089,89 1292,59

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГОО»
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№
з/п Найменування показників

Послуга з централізованого опалення

для абонентів
житлових будинків з

будинковими та
квартирними

приладами обліку
теплової енергії

для абонентів
житлових будинків з

будинковими та
квартирними

приладами обліку
теплової енергії

для абонентів
житлових будинків з

будинковими та
квартирними

приладами обліку
теплової енергії

для абонентів
житлових будинків з

будинковими та
квартирними

приладами обліку
теплової енергії

для абонентів
житлових будинків
без будинкових та

квартирних приладів
обліку теплової

енергії

для абонентів
житлових будинків з

будинковими та
квартирними

приладами обліку
теплової енергії

для абонентів
житлових будинків
без будинкових та

квартирних приладів
обліку теплової

енергії

для абонентів
житлових будинків з

будинковими та
квартирними

приладами обліку
теплової енергії

2012 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
29.03.2012 №499

(тарифи встановлені
вперше)

2013 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
29.03.2012 №499

2014 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
05.08.2014 №886

2015 (розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 10.07.2015
№688

2016 (розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 05.08.2016
№646)

2017 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
31.01.2017 № 99

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/ Гкал грн/м2 грн/ Гкал грн/м2 грн/ Гкал

1 2 3 5 7 9 10 11 12 13

1
Собівартість власної теплової енергії,
врахована у встановлених тарифах на
теплову енергію для потреб населення

184,63 184,63 184,63 447,68 10,71 908,24 21,72 1077,16

2 Витрати на утримання абонентської
служби, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 12,86 0,31 12,85 0,31 35,53

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 12,86 0,31 12,85 0,31 35,53

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Витрати з проведення періодичної
повірки, обслуговування і ремонту
квартирних засобів обліку, у тому числі
їх демонтажу, транспортування та
монтажу після повірки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Витрати на придбання води на послугу
з централізованого постачання гарячої
води

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Собівартість послуг без урахування
послуг банку 184,63 184,63 184,63 460,54 11,02 921,09 22,03 1112,69

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з
урахуванням послуг банку 184,63 184,63 184,63 460,54 11,02 921,09 22,03 1112,69

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому
числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 184,63 184,63 184,63 460,54 11,02 921,09 22,03 1112,69

11 Податок на додану вартість 36,93 36,93 36,93 92,11 2,21 184,22 4,41 222,54

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 221,56 221,56 221,56 552,65 13,23 1105,31 26,44 1335,23

13

Планований тариф на послугу з
централізованого опалення, грн/м2 за
місяць протягом опалювального
періоду, з ПДВ

13,23 26,44

14 Планована тривалість опалювального
періоду, діб 176 176 176 176 176 176 176 176

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб населення 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГОО»

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб
інших споживачів Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГОО»

№ з/п Найменування показників

Послуга з централізованого постачання гарячої води

2012
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
29.03.2012 №499,

тарифи встановлені
вперше)

2013
(розпорядження

виконавчого
органу Київської

міської ради
(Київської

міської
державної

адміністрації) від
29.03.2012

№499)

2014
(розпорядження

виконавчого
органу Київської

міської ради
(Київської

міської
державної

адміністрації) від
05.08.2014

№886)

2017
(розпорядження

виконавчого
органу Київської

міської ради
(Київської

міської
державної

адміністрації)
від 31.01.2017

№99)

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6

1

Собівартість власної
теплової енергії, врахована у
встановлених тарифах на
теплову енергію для потреб
населення

31,87 31,87 41,81 66,97

2
Витрати на утримання
абонентської служби,
усього, у тому числі:

0,00 0,00 0,00 1,72

2.1
витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні
заходи

0,00 0,00 0,00 1,72

2.2 інші витрати абонентської
служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Витрати з проведення
періодичної повірки,
обслуговування і ремонту
квартирних засобів обліку, у
тому числі їх демонтажу,
транспортування та монтажу
після повірки

0,00 0,00 0,00 0,00

4

Витрати на придбання води
на послугу з
централізованого постачання
гарячої води

2,80 2,80 2,8 5,11

5 Решта витрат, крім послуг
банку 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Собівартість послуг без
урахування послуг банку 34,67 34,67 0,00 73,80

7 Послуги банку 0,000 0,000 0,00 0,00

8
Повна планова собівартість
послуг з урахуванням послуг
банку

34,67 34,67 44,61 73,80

9 Розрахунковий прибуток,
усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на
послуги 34,67 34,67 44,61 73,8

11 Податок на додану вартість 6,93 6,93 8,92 14,76

12 Плановані тарифи на
послуги з ПДВ 41,60 41,60 53,53 88,56

№
з/п Найменування показників

Послуга з централізованого опалення

для абонентів житлових
будинків з будинковими та
квартирними приладами

обліку теплової енергії

для абонентів житлових
будинків з будинковими та
квартирними приладами

обліку теплової енергії

2012 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 29.03.2012 №499,
тарифи встановлені

вперше)

2014 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 05.08.2014 № 886)

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 5

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у
встановлених тарифах на теплову енергію для
потреб інших споживачів

578,75 759,27

2 Витрати на утримання абонентської служби,
усього, у тому числі: 0,00 0,00

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 0,00 0,00

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки,
обслуговування і ремонту квартирних засобів
обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування
та монтажу після повірки

0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з
централізованого постачання гарячої води 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 578,75 759,27

7 Послуги банку 0,00 0

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням
послуг банку 578,75 759,27

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 578,75 759,27

11 Податок на додану вартість 115,75 151,85

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 694,50 911,12

13
Планований тариф на послугу з централізованого
опалення, грн/м2 за місяць протягом
опалювального періоду, з ПДВ

17,02 0,00

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 176 176

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води для
потреб інших споживачів Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГОО»
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№
з/п Найменування показників

Послуга з централізованого постачання гарячої води

за умови підключення
рушникосушильників до

системи гарячого
водопостачання

за умови підключення
рушникосушильників до

системи гарячого
водопостачання

за умови підключення
рушникосушильників до

системи гарячого
водопостачання

за умови підключення
рушникосушильників до

системи гарячого
водопостачання

за умови підключення
рушникосушильників до

системи гарячого
водопостачання

за умови підключення
рушникосушильників до

системи гарячого
водопостачання

2012 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 29.03.2012 №499,
тарифи встановлені

вперше)

2013 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 29.03.2012 №499)

2014 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 05.08.2014 №886)

2015 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 10.07.2015 №688)

2016 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 05.08.2016 №646)

2017 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 31.01.2017 № 99)

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у
встановлених тарифах на теплову енергію для
потреб населення

10,17 10,17 10,17 27,01 54,80 57,53

2 Витрати на утримання абонентської служби,
усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,78 0,78 1,90

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,78 0,78 1,90

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки,
обслуговування і ремонту квартирних засобів
обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування
та монтажу після повірки

0,00 0,00 0,00 0,54 0,54 2,21

4 Витрати на придбання води на послугу з
централізованого постачання гарячої води 1,49 1,49 1,49 3,83 3,83 5,11

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 11,66 11,66 11,66 32,16 59,95 66,75

7 Послуги банку 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням
послуг банку 11,66 11,66 11,66 32,16 59,95 66,75

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 11,66 11,66 11,66 32,16 59,95 66,75

11 Податок на додану вартість 2,33 2,33 2,33 6,432 11,99 13,35

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 13,99 13,99 13,99 38,59 71,94 80,10

№ з/п Найменування показників  

2016 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації) від
29.02.2016 № 105) (тарифи

встановлені вперше)

2016A2017 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київскої міської

державної адміністрації від
21.12.2016 № 1298 )

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1293,03 1367,74

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1008,78 1002,06

1.1.1 Витрати на паливо 954,00 946,50

1.1.2 Витрати на електроенергію 53,44 50,31

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими
мережами інших підприємств 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 1,07 1,59

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні
ресурси 0,26 3,66

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями
на соціальні заходи 37,76 39,30

1.3 Інші прямі витрати 196,43 242,14

1.4 Загальновиробничі витрати 50,06 84,24

2 Адміністративні витрати 8,74 9,10

3 Витрати на збут 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1301,77 1376,84

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1301,77 1376,84

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1562,12 1652,21

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб населення 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СІГОО»

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів
Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ

«АСТРАПЛЮС» 

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення ДП «Дарниця41»

№ з/п Найменування показників

2015 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
22.06.2015 №603

(тарифи встановлені
вперше)

2016
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
22.06.2015 №603)

2017 (прогнозна)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 570,73 570,73 981,90

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 365,42 365,42 865,86

1.1.1 Витрати на паливо 343,64 343,64 759,99

1.1.2 Витрати на електроенергію 21,78 21,78 18,17

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00

1.1.4
Транспортування теплової енергії
тепловими мережами інших
підприємств

0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші
матеріальні ресурси 0,00 0,00 87,70

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 56,20 56,20 54,29

1.3 Інші прямі витрати 35,09 35,09 24,71

1.4 Загальновиробничі витрати 36,15 36,15 37,04

2 Адміністративні витрати 77,87 77,87 83,79

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 570,73 570,73 1065,69

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 570,73 570,73 1065,69

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал
з ПДВ 684,87 684,87 1278,83

Теплова енергія

Необхідність зміни тарифу викликана зміною цін на паливо, електроенергію, воду, матеріальні
витрати, заробітної плати з нарахуваннями.
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Структура тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води
для потреб населення ДП Дарниця41

№ з/п Найменування показників

Послуга з централізованого постачання гарячої води

за умови підключення
рушникосушильників
до системи гарячого

водопостачання

за умови
підключення

рушникосушильників
до системи гарячого

водопостачання

за умови
підключення

рушникосушильників
до системи гарячого

водопостачання

2015 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної
адміністрації) від
22.06.2015 №603,

тарифи встановлені
вперше)

2016 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
22.06.2015 №603)

2017 (прогнозна)

грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5

1

Собівартість власної теплової
енергії, врахована у встановлених
тарифах на теплову енергію для
потреб населення

31,45 31,45 53,39

2 Витрати на утримання абонентської
служби, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00

2.1
витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні
заходи

0,00 0,00 0,00

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00

3

Витрати з проведення періодичної
повірки, обслуговування і ремонту
квартирних засобів обліку, у тому
числі їх демонтажу, транспортування
та монтажу після повірки

2,70 2,70 0,60

4
Витрати на придбання води на
послугу з централізованого
постачання гарячої води

3,83 3,83 5,11

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,00

6 Собівартість послуг без урахування
послуг банку 37,98 37,98 59,10

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг
з урахуванням послуг банку 37,98 37,98 59,10

9 Розрахунковий прибуток, усього, у
тому числі: 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 37,98 37,98 59,10

11 Податок на додану вартість 7,60 7,60 11,82

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 45,58 45,58 70,92

Структура тарифу на теплову енергію ТОВ «Вертон Технолоджі»

№ з/п Найменування показників

Для потреб населення Для потреб інших споживачів

діюча прогнозна (2017) діюча прогнозна (2017)

грн/Гкал грн./Гкал грн/Гкал грн./Гкал
1 2 3 4 7 8
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 0,00 1026,93 0,00 1300,92

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 0,00 790,06 0,00 1064,05
1.1.1 Витрати на паливо 0,00 763,28 0,00 1037,27
1.1.2 Витрати на електроенергію 0,00 26,78 0,00 26,78
1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 41,05 0,00 41,05

1.3 Інші прямі витрати 0,00 156,05 0,00 156,05
1.4 Загальновиробничі витрати 0,00 39,77 0,00 39,77
2 Адміністративні витрати 0,00 59,21 0,00 59,21
3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 0,00 1086,14 0,00 1360,13
7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 0,00 1086,14 0,00 1360,13
9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 0,00 1303,37 0,00 1632,16

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення ТОВ «Вертон Технолоджі» для потреб населення

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб
населення ДП Дарниця41

№ з/п Найменування показників

Послуга з централізованого опалення

для абонентів
житлових будинків з

будинковими та
квартирними

приладами обліку
теплової енергії

для абонентів
житлових будинків з

будинковими та
квартирними

приладами обліку
теплової енергії

для абонентів
житлових будинків з

будинковими та
квартирними

приладами обліку
теплової енергії

2015 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
22.06.2015 №603

(тарифи встановлені
вперше)

2016 (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
22.06.2015 №603)

2017 (прогнозна)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 5 7

1

Собівартість власної теплової
енергії, врахована у встановлених
тарифах на теплову енергію для
потреб населення

570,73 570,73 1065,69

2 Витрати на утримання абонентської
служби, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00

3

Витрати з проведення періодичної
повірки, обслуговування і ремонту
квартирних засобів обліку, у тому
числі їх демонтажу,
транспортування та монтажу після
повірки

0,00 0,00 0,00

4
Витрати на придбання води на
послугу з централізованого
постачання гарячої води

0,00 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,00

6 Собівартість послуг без урахування
послуг банку 570,73 570,73 1065,69

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з
урахуванням послуг банку 570,73 570,73 1065,69

9 Розрахунковий прибуток, усього, у
тому числі: 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 570,73 570,73 1065,69

11 Податок на додану вартість 114,14 114,14 213,14

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 684,87 684,87 1278,83

13

Планований тариф на послугу з
централізованого опалення, грн/м2

за місяць протягом опалювального
періоду, з ПДВ

14 Планована тривалість
опалювального періоду, діб 176 176 176

№ п/п Найменування показників

Послуга з централізованого опалення

для абонентів житлових будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та
квартирних приладів обліку теплової енергії

діюча прогнозна (2017) діюча прогнозна (2017)

грн/Гкал грн/Гкал грн/м грн/м

1 2 3 4 5 6

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для
потреб населення 0,00 1086,14 0,00 18,09

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,00 6,89 0,00 0,11

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 6,89 0,00 0,11

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у
тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки 0,00 0,00 0,00 0,00

Необхідність зміни тарифу викликана зміною цін на паливо, електроенергію, воду, матеріальні
витрати, заробітної плати з нарахуваннями.

Необхідність зміни тарифу викликана зміною цін на паливо, електроенергію, воду, матеріальні
витрати, заробітної плати з нарахуваннями.

Необхідність зміни тарифу викликана зміною цін на паливо, електроенергію, воду, матеріальні витрати, заробітної плати з нарахуваннями.
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№ Найменування показників

Послуга з централізованого опалення Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та
квартирних приладів обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання

діюча прогнозна (2017) діюча прогнозна (2017) діюча прогнозна (2017)

грн/Гкал грн/Гкал грн/м2 грн/м2 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Собівартість власної теплової енергії,
врахована у встановлених тарифах на теплову
енергію для потреб населення

0,00 1076,96 0,00 22,93 0,00 47,91

2 Витрати на утримання абонентської служби,
усього, у тому числі: 0,00 12,31 0,00 0,26 0,00 0,45

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 0,00 12,31 0,00 0,26 0,00 0,45

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки,
обслуговування і ремонту квартирних засобів
обліку, у тому числі їх демонтажу,
транспортування та монтажу після повірки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24

4 Витрати на придбання води на послугу з
централізованого постачання гарячої води 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,29

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Собівартість послуг без урахування послуг
банку 0,00 1089,27 0,00 23,19 0,00 58,89

7 Послуги банку 0,00 5,43 0,00 0,12 0,00 0,29

8 Повна планова собівартість послуг з
урахуванням послуг банку 0,00 1094,70 0,00 23,31 0,00 59,18

9 Розрахунковий прибуток, усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 0,00 1094,70 0,00 23,31 0,00 59,18

11 Податок на додану вартість 0,00 218,94 0,00 4,66 0,00 11,84

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 0,00 1313,64 0,00 27,97 0,00 71,02

13
Планований тариф на послугу з
централізованого опалення, грн/м2 за місяць
протягом опалювального періоду, з ПДВ

0,00 0,00 0,00 27,97 0,00 0,00

14 Планована тривалість опалювального
періоду, діб 0,00 176 0,00 0,00 0,00 0,00

№ з/п Найменування показників

Для потреб населення Для потреб інших споживачів

діюча прогнозна (2017) діюча прогнозна (2017)

грн/Гкал грн./Гкал грн/Гкал грн./Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 0,00 1043,36 0,00 1253,25

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 0,00 883,02 0,00 1092,91

1.1.1 Витрати на паливо 0,00 816,90 0,00 1026,79

1.1.2 Витрати на електроенергію 0,00 66,08 0,00 66,08

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,02 0,00 0,02

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,02 0,00 0,02

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 97,23 0,00 97,23

1.3 Інші прямі витрати 0,00 31,85 0,00 31,85

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00 31,26 0,00 31,26

2 Адміністративні витрати 0,00 33,60 0,00 33,60

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 0,00 1076,96 0,00 1286,85

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 0,00 1076,96 0,00 1286,85

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 0,00 1292,35 0,00 1544,22

Структура тарифу на теплову енергію ТОВ «Об'єднання мешканців «ПРОЗОРО»

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше. Структура тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води
ТОВ «Об'єднання мешканців «ПРОЗОРО» для потреб населення

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 16,59 0,00 0,28

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 0,00 1109,62 0,00 18,48

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 0,00 1109,62 0,00 18,48

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 0,00 1109,62 0,00 18,48

11 Податок на додану вартість 0,00 221,92 0,00 3,70

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 0,00 1331,54 0,00 22,18

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом
опалювального періоду, з ПДВ Х Х 0,00 22,18

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 0 176 0 176

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåí-
íÿ çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Ùóñºâà, 20 (Òåõí³÷íèé ë³öåé Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 3-é ïîâåðõ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòî-
ìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (ïåðåë³ê ïðîäóê-
ò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòîìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðå-
â³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³ºíè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà
ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè 53466,66 ãðí áåç ÏÄÂ. Îðåíäíà ñòàâêà 9%.
Îðåíäíà ïëàòà 405,41 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, âóë. Ñàëþòíà, 11à (Ë³öåé-³íòåðíàò ¹ 23 «Êàäåò-
ñüêèé êîðïóñ» ç ïîñèëåíîþ â³éñüêîâî-ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 1-é ïîâåðõ, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâà-
ðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòîìàòàõ,
ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³ºíè òà ìå-
äè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿
ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) Ñòðîê îðåíäè 2 ðî-
êè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 53800,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Îðåíäíà ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 400,36 ãðí áåç ÏÄÂ (êî-
ðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 86 (Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²²
ñòóïåí³â ¹ 73 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³
ë³òåðàòóðè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 1-é ïîâåðõ,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîç-
ì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü-
÷³ òîâàðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòî-
ìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³º-
íè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) Ñòðîê îðåí-
äè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 69000,00 ãðí áåç
ÏÄÂ. Îðåíäíà ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 523,19 ãðí áåç ÏÄÂ
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, âóë. Øïàêà, 4 (Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïå-
í³â ¹ 82 ³ì. Ò.Øåâ÷åíêà ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 1-é ïîâåðõ,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîç-
ì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü-
÷³ òîâàðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòî-
ìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³º-
íè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) Ñòðîê îðåí-
äè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 56666,66 ãðí áåç
ÏÄÂ. Îðåíäíà ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 429,68 ãðí áåç ÏÄÂ
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, âóë. Ïóãà÷îâà, 10 (Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 70 Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 1-é ïîâåðõ, çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãî-
âåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (ïå-

ðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòîìàòàõ, ïîâèíåí
áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³ºíè òà ìåäè÷íî¿
åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ó çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364
äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 56800,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Îðåíäíà
ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 430,69 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, ïðîâ. Äåëåãàòñüêèé, 1/28 (Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â
¹1 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 1-é ïîâåðõ, çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîçì³ùåí-
íÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òî-
âàðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòîìàòàõ,
ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³ºíè òà ìå-
äè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿
ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) Ñòðîê îðåíäè 2 ðî-
êè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 56800,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Îðåíäíà ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 430,69 ãðí áåç ÏÄÂ (êî-
ðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, âóë. Ïðîð³çíà, 14 (Ã³ìíàç³ÿ ¹ 48 Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 2-é ïîâåðõ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòî-
ìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (ïåðåë³ê ïðîäóê-
ò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòîìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðå-
â³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³ºíè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà
ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) .Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè 72400,00 ãðí áåç ÏÄÂ Îðåíäíà ñòàâêà 9%.
Îðåíäíà ïëàòà 548,97 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, âóë. Æèòêîâà, 7Á (Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòó-
ïåí³â ¹ 28 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 1-é ïîâåðõ, çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîç-
ì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü-
÷³ òîâàðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòî-
ìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³º-
íè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) . Ñòðîê îðåí-
äè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 53466,66 ãðí áåç
ÏÄÂ. Îðåíäíà ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 405,41 ãðí áåç ÏÄÂ
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, âóë. Òóïîëºâà, 20 ª (Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 27
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 1-é ïîâåðõ, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâà-
ðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòîìàòàõ,
ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³ºíè òà ìå-
äè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿
ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) . Ñòðîê îðåíäè 2 ðî-
êè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 52800,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Îðåíäíà ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 400,36 ãðí áåç ÏÄÂ (êî-
ðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 16/18 (Ñïåö³àë³çîâàíà
øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 53 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì í³ìåöü-
êî¿ ìîâè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 2-é ïîâåðõ, çà-

ãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîç-
ì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü-
÷³ òîâàðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòî-
ìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³º-
íè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ). Ñòðîê îðåí-
äè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 72400,00 ãðí áåç
ÏÄÂ Îðåíäíà ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 548,97 ãðí áåç ÏÄÂ
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, âóë. Ùåðáàêîâà, 58 À (Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 175
³ì. Â.Ìàð÷åíêà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 1-é ïî-
âåðõ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ –
ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðî-
äîâîëü÷³ òîâàðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â
àâòîìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó
ã³ã³ºíè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ
ðåàë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ). Ñòðîê
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 79200,00 ãðí
áåç ÏÄÂ. Îðåíäíà ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 600,53 ãðí áåç
ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, âóë. Øïàêà, 4 (Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïå-
í³â ¹ 82  ³ì. Ò.Øåâ÷åíêà ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 1-é ïîâåðõ,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîç-
ì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü-
÷³ òîâàðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòî-
ìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³º-
íè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ). Ñòðîê îðåí-
äè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 56666,66 ãðí áåç
ÏÄÂ. Îðåíäíà ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 429,68 ãðí áåç ÏÄÂ
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

ì. Êè¿â, âóë. Ìåëüíèêîâà,39 (Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²²
ñòóïåí³â ¹ 61 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íôîðìàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 3-é ïîâåðõ, çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîçì³-
ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â,ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòîìàòàõ,
ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³ºíè òà ìå-
äè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ó
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèç-
íà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîç-
ðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 70200,00 ãðí
áåç ÏÄÂ. Îðåíäíà ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 532,29 ãðí áåç
ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî-
÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Á.Õìåëü-
íèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì:
235-00-77.

Äî óâàãè ïîòåðï³ëèõ íà âèðîáíèöòâ³!
Ç 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó íàáóâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ 

çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè» â³ä 06.12.2016 
¹ 1774-V²²² (äàë³ Çàêîí). Ïóíêòîì 7 Ïðèê³íöåâèõ òà ïåðåõ³äíèõ ïîëî-
æåíü Çàêîíó ç 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó âñòàíîâèòè íîâèé ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿
ñòðàõîâî¿ âèïëàòè ïîòåðï³ëèì â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü, ó ÿêèõ öåé ðîçì³ð ìåíøèé çà ðîçì³ð ì³í³ìàëü-
íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ïåðåðàõóíêó íà 100 â³äñîòê³â âòðàòè ïðàöåçäàò-
íîñò³, íà ð³âí³ ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ çàêî-
íîì íà 1 ãðóäíÿ 2016 ðîêó (1600 ãðí), ç óðàõóâàííÿì ñòóïåíÿ âòðàòè
ïðàöåçäàòíîñò³. Ä³ÿ öüîãî ïóíêòó çàñòîñîâóºòüñÿ äî ïîòåðï³ëèõ, ÿê³ ìà-
þòü ïðàâî íà ùîì³ñÿ÷í³ ñòðàõîâ³ âèïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.

Êåðóþ÷èñü âèùåçàçíà÷åíîþ íîðìîþ Çàêîíó, Óïðàâë³ííÿì âèêîíàâ-
÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà
âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïðîâå-
äåíèé ïåðåðàõóíîê ùîì³ñÿ÷íèõ ñòðàõîâèõ âèïëàò ó ñ³÷í³ 2017 ðîêó òà
íàðàõîâàí³ íîâ³ ñóìè ùîì³ñÿ÷íèõ ñòðàõîâèõ âèïëàò ïîòåðï³ëèì, ùî ï³ä-
ïàäàþòü ï³ä ä³þ íîðìè öüîãî Çàêîíó.

Óïðàâë³ííÿ ÂÄ ÔÑÑÍÂ ó ì. Êèºâ³ 
http://fsnv.kiev.ua/

ÏðÀÒ «ÊÈ¯ÂÏÐÎÌÇÂ'ßÇÎÊÁÓÄ» ³íôîðìóº ìåøêàíö³â áóäèíêó ¹39 ïî 
âóë. Ñ³ì'¿ ²äçèêîâñüêèõ, ì. Êè¿â, ïðî çì³íó òàðèôó ç óòðèìàííÿ áóäèíêó òà
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ çã³äíî íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó
¹390 â³ä 30.07.2012 ð. ó çâ'ÿçêó:

1. ç ï³äâèùåííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè;
2. çì³íà òàðèôó íà âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â;
3. çì³íà òàðèôó íà òåõí³÷íå îáñòåæåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äèìîâèõ òà

âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â çà àäðåñîþ: 

ì.Êè¿â,03151,âóë.Ñ³ì'¿ ²äçèêîâñüêèõ,áóäèíîê ¹ 39,ïðèéìàëüíà,òåë.044-2425591.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ:
âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 12. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 3,0 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè.
Ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòîìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ

òà ÄÑÇÑ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 109 300,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) 
Îðåíäíà ïëàòà: 819,75 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 118-á, ì. Êè¿â, òåë.257-60-58).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ³ äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,70 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíå íà ïåðøîìó ïîâåðñ³
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ñ.Îë³éíèêà, 21, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ áóôåòà, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 6% â³ä âàðòîñò³
îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016 ñòàíîâèòü 432 090,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà
çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 2 206,06 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà» (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Î.Êîøèöÿ,
11, êàá.114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî , ñåð³ÿ ÑÀÑ ¹ 618242 â³ä
26.01.2009 ð., âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Âèêîíêîìó
ÊÌÄÀ íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ¹ 2078-Ñ/ÍÏ â³ä 24.11.2008 íà ³ì'ÿ Âîëüñüêî¿ Í³íè
Âàñèë³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 177,6 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 13, ë³ò. «À».

Áàëàíñîóòðèìóâà÷:  Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî  «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ
ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà».

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ – 4 845 700 (÷îòèðè ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò

ñîðîê ï'ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ – 969 140 (äåâ'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ñòî ñîðîê)
ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 5 814 840 (ï'ÿòü ì³ëüéîí³â
â³ñ³ìñîò ÷îòèðíàäöÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ñîðîê) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì
ÏÄÂ: 581 484 (ï'ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò
÷îòèðè) ãðèâí³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäèíîê, â ÿêîìó
ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿, çàíåñåíèé äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó
íåðóõîìèõ ïàì'ÿòîê Óêðà¿íè,ÿê ïàì'ÿòêó àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, îõîðîííèé ¹ 48-Êâ.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1.Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-

òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ – ïðîäàæó
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó:

3.1. ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó
ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Íàö³îíàëüí³

ðåñóðñè» á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³,ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó
îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

3.2. äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó óêëàñòè ç îðãàíîì
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð ïðî óêëàäàííÿ
â ìàéáóòíüîìó îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿.

4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 14 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè». Ïî÷àòîê 
î 10.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060,
ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè», â ïîíåä³ëîê – ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà
ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ – ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî
14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ –òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ
àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ,
ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê»,
êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà
òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 581 484 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10
â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê», êîä áàíêó: 300023, êîä
ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà
«Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³
êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 13, ë³ò. «À».

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060,
ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè», òåë. (044) 440-04-64, 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà

ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 177,6 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 13, ë³ò. «À»
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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 53212

24 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹33(4946)
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Ì²ÑÒÎ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ² ïîñàäîâ³ îñîáè,
âèçíà÷åí³ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãî-
ëîâîþ çà ðåàë³çàö³þ åëåêòðîííèõ
ïåòèö³é, ìàþòü äî 3 êâ³òíÿ íàïðà-
öþâàòè ïëàí çàõîä³â âèêîíàííÿ
óñï³øíèõ çâåðíåíü. Íà öüîìó íà-
ãîëîñèâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäè-
ìèð Ïðîêîï³â. Â³í çàóâàæèâ, ùî
òàêèé òåðì³í âñòàíîâëåíî â³äïî-
â³äíî äî íîâîãî ïîðÿäêó ðîçãëÿ-
äó åëåêòðîííèõ ïåòèö³é. Ïðè ï³ä-
ãîòîâö³ ïëàíó çàõîä³â, â³äïîâ³äàëü-
íèé ìàº çàëó÷àòè àâòîðà ïåòèö³¿,
óïîâíîâàæåíèõ îñ³á, â÷åíèõ òà åêñ-
ïåðò³â.

«Â³äïîâ³äàëüíà îñîáà, ðîçðîá-
ëÿþ÷è ñòðàòåã³þ âò³ëåííÿ ïåòèö³¿
ó æèòòÿ, îáîâ’ÿçêîâî ìàº ñòâîðè-
òè äîâêîëà òàê çâàíå åêñïåðòíå
êîëî, çàëó÷èòè àâòîðà çâåðíåííÿ,
êîìóí³êóâàòè ç ãðîìàäñüê³ñòþ. Öå
äîïîìîæå óñóíóòè áàð’ºðè íà øëÿ-
õó âèêîíàííÿ å-çâåðíåííÿ. Ïåðå-
êîíàíèé, íîâèé ï³äõ³ä ïðèøâè-
äøèòü âò³ëåííÿ ó æèòòÿ ÿê íîâèõ
ïåòèö³é, òàê ³ òèõ, ÿê³ ñòàëè óñï³ø-
íèìè ùå ð³ê òîìó,àëå äîñ³ ÷åðåç áþ-

ðîêðàòè÷í³ ïðîöåäóðè íå áóëè âè-
êîíàí³»,— çàçíà÷èâ ïàí Ïðîêîï³â.

Â³í òàêîæ ï³äêðåñëèâ, ùî îï³ñ-
ëÿ öèõ ïðîöåäóð ì³ñüêèé ãîëîâà
çàòâåðäèòü ãîòîâèé ïëàí çàõîä³â.
À êîï³¿ â³äïîâ³äíîãî äîêóìåíòà
íàïðàâëÿòü äî ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é
Êè¿âðàäè òà äî ñåêðåòàð³àòó.

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ íîâî¿ ïðî-
öåäóðè ðîçãëÿäó åëåêòðîííèõ ïå-
òèö³é, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ çàïðîïîíó-
âàâ ñòâîðèòè ³íòåðàêòèâíó ôîêóñ-
ãðóïó, ÿêà òàêîæ äîëó÷àòèìåòüñÿ äî
îáãîâîðåííÿ ïëàíó çàõîä³â âèêî-
íàííÿ ïåòèö³¿.

«Äîâîë³ ãàðíà ³äåÿ — ñòâîðèòè
òàêèé ìåõàí³çì «àêòèâíèé ãðîìà-
äÿíèí», êóäè çàëó÷èòè, ïðèì³ðîì,
àêòèâíèõ êîðèñòóâà÷³â ñàéòó å-ïå-
òèö³é òà àâòîð³â çâåðíåíü. ² ÿêùî
âèíèêíå ïèòàííÿ, ùî ðîáèòè äà-
ë³, â ÿêîìó íàïðÿìêó ðóõàòèñü, òî
ó íàñ º ôîêóñ- ãðóïà, ìè ìîæåìî
ïðîâåñòè îïèòóâàííÿ ³ òàêèì ÷è-
íîì îòðèìàòè îïåðàòèâíó â³äïî-
â³äü òà åôåêòèâíå âèð³øåííÿ ïðîá-
ëåìè»,— çàçíà÷èâ Ãåííàä³é Ïë³ñ �
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Ó ì³ñò³ ðîçðîáëÿòü ïëàíè çàõîä³â 
ùîäî ðåàë³çàö³¿ óñï³øíèõ å-ïåòèö³é

«Â²Ä Ç²ÁÐÀÍÍß ÊÍÈÃ — äî ç³-
áðàííÿ ëþäåé»,— öþ äîâãîî÷³êó-
âàíî-óðáàí³ñòè÷íó ìð³þ íàáëè-
çèëè äî ÷èòà÷³â á³áë³îòåêè ³ì. Âî-
ëîäèìèðà Ñîñþðè äåïóòàò Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè Îëåêñàíäð Ì³-
ùåíêî òà Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè,
òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ. Ìå-
òà çì³íèòè òðàäèö³éíó êíèãîçá³ð-
íþ ïîñòðàäÿíñüêîãî çðàçêà çà êðà-
ùèìè ñó÷àñíèìè ïðàêòèêàìè íà-
ðåøò³ ô³í³øóâàëà 22 áåðåçíÿ â³ä-
êðèòòÿì îíîâëåíîãî á³áë³îòå÷íî-
ãî ïðîñòîðó íà Õàðê³âñüêîìó øî-
ñå, 13. Ñó÷àñíèé, êîìôîðòíèé, ºâ-
ðîïåéñüêèé çàêëàä äëÿ ÷èòà÷³â —
öå âæå íå ìð³ÿ, à ðåàëüí³ñòü äëÿ
ìåøêàíö³â Äí³ïðîâñüêîãî ðàéî-
íó ñòîëèö³. Ãðîìàäà îòðèìàëà
ïðîñò³ð äëÿ ðåàë³çàö³¿ íîâèõ ö³-
êàâèõ, ñîö³àëüíî-êîðèñíèõ, êóëü-
òóðíî-îñâ³òí³õ, ³íôîðìàö³éíèõ,
ï³çíàâàëüíèõ òà ³íøèõ çàõîä³â»,—
ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» çàâ³äóâà÷
á³áë³îòåêè ³ìåí³ Â. Ñîñþðè Òåòÿ-
íà Òåðëåöüêà.

Âîíà çàçíà÷èëà, ùî ó õîä³ ðå-
ìîíòó òóò çàì³íèëè â³êíà òà âõ³ä-
í³ äâåð³ íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ðå-
êîíñòðóþâàëè òà â³äðåìîíòóâà-

ëè âíóòð³øí³ ñò³íè, ï³äëîãó òà ñòå-
ëþ, çàì³íèëè ³ñíóþ÷³ âíóòð³øí³
åëåêòðîìåðåæ³ òà åëåêòðîîïàëåí-
íÿ, îáëàøòóâàëè ñàíâóçîë òà òåõ-
í³÷íî-ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåí-
íÿ, ñõîäè òà ïàíäóñ, ïðèäáàëè ñó-
÷àñíå îáëàäíàííÿ, ìåáë³.

«Îíîâëåí³ çàëè,êîìôîðòí³ óìî-
âè — â³äòåïåð öå âñå ó â³ëüíîìó
äîñòóï³ äí³ïðîâ÷àí òà ãîñòåé ñòî-
ëèö³,— ç ãîðä³ñòþ äîäàëà ïàí³ Òåð-
ëåöüêà.— Òîæ ÷åêàºìî íà ïîñò³é-
íèõ ÷èòà÷³â òà íîâèõ ïàðòíåð³â».

Ðàçîì ³ç ñï³âðîá³òíèêàìè á³áë³î-
òåêè é ÷èòà÷àìè ðàä³ëè é íàùàä-
êè Âîëîäèìèðà Ñîñþðè. Íà ñâÿò³
áóâ ïðèñóòí³é ïðàâíóê óêðà¿íñüêî-
ãî ïîåòà — Îëåêñ³é Ñîñþðà.

Íà óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ êíèãî-
çá³ðí³ çàâ³òàëè: äåïóòàò Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåêñàíäð Ì³ùåí-
êî, äèðåêòîð ÖÁÑ Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà Ãàëèíà Ñàâðàñî-
âà, äèðåêòîð Ïóáë³÷íî¿ á³áë³îòå-
êè ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè Îëüãà Ðîìà-
íþê, íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè Äí³ïðîâñüêî¿
ÐÄÀ Îêñàíà Øóðèãàéëî, ãîëîâà
Äí³ïðîâñüêîãî ïàðò³éíîãî îñåðåä-
êó Áëîêó Ïåòðà Ïîðîøåíêà «Ñî-
ë³äàðí³ñòü» Îëåêñàíäðà Ëè÷ìàí,
äèðåêòîð ÑÇØ ¹ 126 Îëåíà Ãí³-
äåíêî òà ³íø³.

Íàäçâè÷àéíî íàñè÷åíîþ áó-
ëà é ñâÿòêîâà ïðîãðàìà çàõîäó:
âèñòóïè ÷èòà÷³â, êîòð³ äåêëàìó-
âàëè â³ðø³, ñï³âàëè ï³ñí³, ãðàëè
íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ òî-
ùî �

Íîâà ñòàðà êíèãîçá³ðíÿ
� Ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 13 

â³äêðèëè á³áë³îòåêó ³ìåí³ Â. Ñîñþðè

²Ç 27 ÄÎ 31 ÁÅÐÅÇÍß â ñòîëèö³
êóðñóâàòèìå «Êàçêîâèé òðàìâàé-
÷èê», ÿêèé çàïðîøóº þíèõ êèÿí
ö³êàâî òà çì³ñòîâíî ïðîâåñòè âåñ-
íÿí³ êàí³êóëè. Ïðîåêò îðãàí³çî-
âàíî ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» ñï³ëüíî
ç Íàö³îíàëüíîþ á³áë³îòåêîþ Óêðà-
¿íè äëÿ ä³òåé.

ßê ïîâ³äîìèëè îðãàí³çàòîðè,
«Êàçêîâèé òðàìâàé÷èê» ÷åêàòè-
ìå íà ãîñòåé ùîäåííî ç 11.00 äî
13.00 á³ëÿ âèõîäó ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî
«Êîíòðàêòîâà ïëîùà» íà çóïèíö³
òðàìâàþ.Ó ðàìêàõ íàñè÷åíî¿ ïðî-
ãðàìè äëÿ ä³òåé çàïëàíîâàíî â³ê-
òîðèíè, ìàéñòåð-êëàñè, íàñò³ëü-
í³ ³ãðè, ôåéñ-àðò, ÷èòàííÿ âãîëîñ,

ðîçìà¿òòÿ íîâèõ êíèã òîùî.Ó÷àñòü
ó âåñíÿíîìó êàçêîâîìó çàõîä³ çìî-
æóòü âçÿòè þí³ ìåøêàíö³ ñòîëè-
ö³ â³êîì â³ä 3 äî 10 ðîê³â.

«Ñï³ëüíî ç Íàö³îíàëüíîþ á³á-
ë³îòåêîþ Óêðà¿íè äëÿ ä³òåé ìè âæå
âêîòðå îðãàí³çîâóºìî òàêå äîçâ³ë-
ëÿ äëÿ ìàëå÷³ íà ïåð³îä øê³ëüíèõ
êàí³êóë. Íàâ÷èòè õëîï÷èê³â ³
ä³â÷àòîê ëþáèòè êíèæêè — âàæ-
ëèâà çàäà÷à äëÿ âñ³õ íàñ. À òîé
ôàêò, ùî «Êàçêîâèé òðàìâàé÷èê»
º ïîïóëÿðíèì ïðîåêòîì, äîâî-
äèòü: ìè ðîáèìî êàí³êóëè äëÿ íèõ
ö³êàâèìè òà ï³çíàâàëüíèìè»,— çà-
çíà÷èâ ãåíäèðåêòîð ÊÏ «Êè¿âïàñ-
òðàíñ» Äìèòðî Ëåâ÷åíêî �

Ï³ä ÷àñ âåñíÿíèõ êàí³êóë íà ìàëå÷ó
÷åêàº «Êàçêîâèé òðàìâàé÷èê»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ â í³÷ ³ç 25 íà 26 áåðåç-
íÿ 2017 ðîêó ïåðåõîäèòü íà ë³ò-
í³é ÷àñ, ïîâ³äîìëÿº Ì³í³ñòåðñòâî
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³â-
ë³. Â³äòàê, î 3.00 çà êè¿âñüêèì ÷à-
ñîì ñòð³ëêè ãîäèííèê³â áóäóòü ïå-
ðåâåäåí³ íà îäíó ãîäèíó âïåðåä.

Çì³íà ÷àñó â íàø³é äåðæàâ³ â³ä-
áóâàºòüñÿ äâ³÷³ íà ð³ê: â îñòàííþ
íåä³ëþ áåðåçíÿ ìè ïåðåõîäèìî íà
ë³òí³é ÷àñ, à êîæíî¿ îñòàííüî¿ íå-
ä³ë³ æîâòíÿ — íà çèìîâèé.

Íàãàäàéìî, ùî ó 2011 ðîö³ Âåð-
õîâíà Ðàäà íàìàãàëàñÿ ñêàñóâàòè
ïåðåâåäåííÿ ãîäèííèê³â íà çè-
ìîâèé ÷àñ, àëå ï³ä òèñêîì ãðîìàä-
ñüêîñò³ öÿ ïîñòàíîâà áóëà ñêàñî-
âàíà.

Íèí³ ïåðåâåäåííÿ ñòð³ëîê â³ä-
áóâàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíî-
âè Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â â³ä 13 òðàâ-
íÿ 1996 ðîêó ¹ 509 «Ïðî ïîðÿäîê
îá÷èñëåííÿ ÷àñó íà òåðèòîð³¿ Óêðà-
¿íè» �

Â í³÷ íà 26 áåðåçíÿ Óêðà¿íà 
ïåðåõîäèòü íà ë³òí³é ÷àñ

Îíîâëåí³ çàëè á³áë³îòåêè, êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ â³äâ³äóâà÷³â – â³äòåïåð öå âñå 
ó â³ëüíîìó äîñòóï³ äí³ïðîâ÷àí òà ãîñòåé ñòîëèö³ 

Íà óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ êíèãîçá³ðí³ çàïðîñèëè äåïóòàòà Êè¿âðàäè Îëåêñàíäðà Ì³ùåíêà (ïðàâîðó÷), ïðàâíóêà óêðà¿íñüêîãî
ïîåòà Â.Ñîñþðè — Îëåêñ³ÿ Ñîñþðó (ë³âîðó÷)

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ óðî÷èñòî â³äêðè-

ëè á³áë³îòåêó ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Ñîñþðè. Â êíèãîçá³ðí³ çàì³-

íèëè â³êíà òà âõ³äí³ äâåð³ íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, â³äðåìîí-

òóâàëè âíóòð³øí³ ñò³íè, ï³äëîãó òà ñòåëþ, îíîâèëè ³ñíóþ÷³

âíóòð³øí³ åëåêòðîìåðåæ³ òà åëåêòðîîïàëåííÿ, îáëàøòóâà-

ëè ñàíâóçîë òà òåõí³÷íî-ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ, ñõîäè

òà ïàíäóñ, ïðèäáàëè ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ, ìåáë³.

Ïàâëî ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»
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