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íîâèíè

Ó×ÎÐÀ ó ìàéñòåð-êëàñ³ äëÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â ñòîëè÷íèõ ìåä³à âçÿëè
ó÷àñòü: äèðåêòîð ÊÏ ÓÇÍ Äàðíèöü-
êîãî ðàéîíó Ëþäìèëà Ô³ë³íñüêà,
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ñàäîâî-ïàð-
êîâîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÎ «Êè¿âçå-
ëåíáóä» Äìèòðî Áðîâêî, íåçàëåæ-
íèé åêñïåðò, ÷ëåí ïðàâë³ííÿ ÀËÀÓ
Àíäð³é Áóò,ïðàö³âíèêè ÊÏ ÓÇÍ Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó. Áðèãàäîþ çåëåí-
áóä³âö³â áóëà ïðîâåäåíà ãëèáîêà
ñàí³òàðíà îáð³çêà ï’ÿòè òîïîëü ïî
âóëèö³ Áîðèñï³ëüñüê³é, 27.

«Çíÿòÿ 50-70 % êðîíè ñòèìóëþº
ðîñòîâ³ ïðîöåñè. Ñüîãîäí³ â³äáó-
ëàñü ïðîöåäóðà «îìîëîäæåííÿ»

òîïîëü. Ïî-ïåðøå, ðîñëèíè çâ³ëü-
íèëè â³ä ïàðàçèòà — «îìåëè á³-
ëî¿», ÿêà ³ñíóº çà ðàõóíîê äåðåâè-
íè ãîñïîäàðÿ, íà ÿê³é â³í æèâå.
Òàê çâàí³ «êîðåí³» ïàðàçèòà ïðî-
íèêàþòü â ïðîâ³äíó ñèñòåìó ðîñ-
ëèíè íà äåê³ëüêà ìåòð³â (ïî äå-
ÿêèì äàíèì — íà 15 ì) ³ ïîçáóòè-
ñÿ éîãî øëÿõîì çð³çàííÿ ã³ëêè —
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Çàõîäè ïî
ãëèáîêîìó îáð³çàííþ ðîñëèí º âè-
ìóøåíèìè, òîìó ùî ³íøîãî øëÿ-
õó, íà æàëü, íåìàº. Îìåëà á³ëà «ïî-
ëþáëÿº» òîïîëþ, áî â íå¿ â³äíîñ-
íî ì’ÿêà äåðåâèíà. Ïàðàçèò çàáè-
âàº ïðîâ³äí³ ñóäèíè äåðåâà, ùî

ïðèçâîäèòü äî âñèõàííÿ ã³ëîê, ùî
äîáðå âèäíî íà äåðåâ³, êîòðå ò³ëü-
êè-íî îáð³çàëè. Òàê³ ã³ëêè, â ïåð-
øó ÷åðãó, ñòàíîâëÿòü íåáåçïåêó
äëÿ ëþäåé, òîìó áóëà çä³éñíåíà
îáð³çêà áëèçüêî 70 % êðîíè òîïîë³,
â³êîì 50-70 ðîê³â. Öÿ ðîñëèíà âæå
«íåìîëîäà» òà ïðè íàêëàäàíí³ çð³-
ç³â íà ã³ëêó áóëî ïîì³òíî ïîøêî-
äæåííÿ ñåðöåâèíè ãðèáàìè. Òîìó
çàäëÿ çìåíøåííÿ âåãåòàòèâíî¿
ìàñè ³ ïîïåðåäæåííÿ çëàìó
ñòîâáóðà ³ ñòâîðåííþ àâàð³éíèõ
ñèòóàö³é ôàõ³âö³ çä³éñíèëè äàíèé
âèä îáð³çêè. Êð³ì òîãî, òàê³ àâà-
ð³éí³ çàõîäè ïîòð³áí³ äëÿ òîãî, ùîá
çðîáèòè äåðåâî ñèìåòðè÷íèì,òîá-
òî íàäàòè äåêîðàòèâíîãî âèãëÿ-
äó», — ïðîêîìåíòóâàâ «Õðåùàòè-
êó» íåçàëåæíèé åêñïåðò Àíäð³é
Áóò.

ßê ïîâ³äîìèëè ñòîëè÷í³ çåëåí-
áóä³âö³, íàðàç³ ãëèáîêó ñàí³òàðíó

îáð³çêó êðîí äåðåâ âæå ïðîâåäå-
íî ó ïàðêàõ Ìàð³¿íñüêèé, Íàâîä-
íèöüêèé òà Êóðåí³âñüêèé, íà áóëüâ.
Â. Ãàâåëà, ïî âóë. Äåãòÿð³âñüê³é òà
âóë. Çîîëîã³÷í³é òîùî. Ç ïî÷àòêó
ðîêó ñèëàìè ðàéîííèõ ÊÏ ÓÇÍ íà
áàëàíñîâèõ òåðèòîð³ÿõ âèêîíàíî
ðîáîòè ç êðîíóâàííÿ ïîíàä 30,0
òèñ. äåðåâ, ³ç íèõ ãëèáîêå îáð³çó-
âàííÿ êðîí — ó áëèçüêî 300 ðîñ-
ëèí (ãëèáîêå êðîíóâàííÿ ïîâ’ÿçà-
íå ç ¿õ çíà÷íèì óðàæåííÿì îìåëîþ
àáî íàÿâí³ñòþ ïîòåíö³éíî íåáåç-
ïå÷íèõ ñêåëåòíèõ ã³ëîê, ÿê³ ìî-
æóòü íåñòè íåáåçïåêó æèòòþ ³ çäî-
ðîâ’þ ãðîìàäÿí). Ñüîãîäí³ ôàõ³â-
öÿìè çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ñòî-
ëèö³ ïðîâîäèòüñÿ àêòèâíà ðîáîòà
ïî ïðîâåäåííþ ôîðìóâàëüíîãî òà
îìîëîäæóâàëüíîãî îáð³çóâàííÿ
êðîí äåðåâ, à òàêîæ âèäàëåííÿ ç
¿õí³õ êðîí ðîñëèíè-ïàðàçèòà —
îìåëè �

Îìîëîäæåííÿ äåðåâ
� Ñòîëè÷í³ çåëåíáóä³âö³ ïðîâåëè ìàéñòåð-êëàñ ³ç ñàí³òàðíî¿ îáð³çêè 

«çåëåíèõ ëåãåí³â» ì³ñòà

Ó÷îðà ôàõ³âö³ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ïðîâåëè
ïðåñ-áðèô³íã ³ ìàéñòåð-êëàñ ³ç ãëèáîêî¿
ñàí³òàðíî¿ îáð³çêè äåðåâ ó ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ ñòî-
ëèö³. Ùîðîêó ïîä³áí³ çàõîäè çä³éñíþþòüñÿ ç ìå-
òîþ çáåðåæåííÿ ïîøêîäæåíèõ ðîñëèí ³ òèõ, ùî
ìîæóòü ñòàíîâèòè ïîòåíö³éíó íåáåçïåêó äëÿ ïå-
ðåõîæèõ. Ç ïî÷àòêó ðîêó êîìóíàëüíèêàìè âèêîíà-
íî ðîáîòè ç êðîíóâàííÿ ïîíàä 30,0 òèñ. äåðåâ, ³ç
íèõ ãëèáîêå îáð³çóâàííÿ êðîí — ó áëèçüêî
300 ðîñëèí.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Çã³äíî ç Ïðàâèëàìè óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü (ï. 9.1.11.13), çä³é-

ñíþâàòè ñàí³òàðíó îáð³çêó ìîæíà øëÿõîì ñïèëþâàííÿ ñòîâáóð³â äå-

ðåâ. ²ñíóº ïîì³ðíå òà ñëàáêå îìîëîäæóâàííÿ ðîñëèí. Ïîì³ðíå ïåðåä-

áà÷àº îáð³çàííÿ ÷àñòèíè êðîíè, à ñèëüíå — çð³ç êðîíè äî îñíîâè ñêå-

ëåòíèõ ã³ëîê. Öÿ ïðîöåäóðà ñïðèÿº øâèäêîìó ³ ðÿñíîìó ðîñòó êîðåíå-

âî¿ ïîðîñë³. Çà äâà ðîêè ïðàö³âíèêè çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà Êèºâà ïðî-

âåëè ãëèáîêó ñàí³òàðíó îáð³çêó 3000 äåðåâ.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»

Ïåðåîôîðìèòè 
«Êàðòêó êèÿíèíà» 
ìîæíà äî 1 ãðóäíÿ

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà âíåñëà çì³íè

äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóð-

áîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016-

2018 ðîêè. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ,

ïåðåõ³ä íà êîðèñòóâàííÿ «Êàðòêîþ

êèÿíèíà» ïåðåíåñåíî ç 1 êâ³òíÿ íà

1 ãðóäíÿ 2017 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì,

âëàñíèêè êàðòêè, ÿê³ íå âñòèãëè ¿¿

çàì³íèòè,ìàþòü äîäàòêîâî â³ñ³ì ì³-

ñÿö³â äëÿ ïåðåîôîðìëåííÿ, ïðè

öüîìó íå âòðà÷àþ÷è ï³ëüãè íà ïðî-

¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³.

Íà ïåð³îä äî 1 ãðóäíÿ 2017 ðî-

êó ïðåäñòàâíèêè ï³ëüãîâèõ êàòåãî-

ð³é ïîâèíí³ êîðèñòóâàòèñÿ âèêëþ÷-

íî îðèã³íàëàìè ïîñâ³ä÷åíü äëÿ áåç-

îïëàòíîãî ïðî¿çäó â ì³ñüêîìó òðàíñ-

ïîðò³.

Îçíàéîìèòèñÿ ç ïåðåë³êîì ï³ëü-

ãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí, ÿêèì íà-

äàºòüñÿ ïðàâî áåçîïëàòíîãî ïðî-

¿çäó â íàçåìíîìó ãðîìàäñüêîìó

òðàíñïîðò³, ìîæíà çà ïîñèëàííÿìè

íà ñàéòàõ: ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»

(http://kpt. kiev. ua/information/pas-

sengers/Pilgu/) ³ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåò-

ðîïîë³òåí» (http://www.metro.kiev.

ua/node/107).

Íà çåìåëüíîìó 
àóêö³îí³ ïðîäàëè 
ä³ëÿíêó âäâ³÷³ 
äîðîæ÷å ñòàðòîâî¿ 
ö³íè

Âïðîâàäæóþ÷è ïîë³òèêó åôåêòèâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèìè ðå-

ñóðñàìè ñòîëèö³ ì³ñüêà âëàäà â³ä-

íîâëþº ðåàë³çàö³þ ä³ëÿíîê øëÿ-

õîì â³äêðèòèõ àóêö³îí³â.

Òàê,28 áåðåçíÿ Äåïàðòàìåíò çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ âèñòàâèâ

íà çåìåëüí³ òîðãè ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,2 ãà íà âóëèö³ Åëåêòðèê³â (á³ëÿ

ÃÁÊ «Ðèáàëüñüêèé» â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³).

Äî çåìåëüíîãî àóêö³îíó,ùî â³ä-

áóâñÿ çà â³äêðèòîþ òà ïðîçîðîþ

ïðîöåäóðîþ,áóëî äîïóùåíî 9 ó÷àñ-

íèê³â. Ö³íà ïðîäàæó ñêëàëà

10 239 564 ãðèâåíü òà ìàéæå âäâ³-

÷³ çðîñëà â³ä ñòàðòîâî¿ (5 251 057ãðí).

«Ìè â³äíîâëþºìî òîðãè íå ò³ëü-

êè çàäëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíî-

ñò³ óïðàâë³ííÿ ä³ëÿíêàìè êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òà çàëó÷åííÿ ³íâåñ-

òîð³â äî ðîçâèòêó ñòîëèö³, à é ç ìå-

òîþ ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿ ó ñôåð³ çå-

ìåëüíèõ â³äíîñèí. Óñï³øí³ñòü ñüî-

ãîäí³øíüîãî çàõîäó ï³äòâåðäæóº-

òüñÿ àêòèâí³ñòþ ó÷àñíèê³â ³ ãàðíèì

ô³íàíñîâèì ðåçóëüòàòîì, ùî ïî-

ïîâíèòü ì³ñüêèé áþäæåò», — ïðî-

êîìåíòóâàâ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñò-

ðàö³¿ Îëåêñàíäð Ñïàñèáêî.

Äî ñëîâà,Äåïàðòàìåíò çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â ï³äãîòóâàâ äî ïðîäà-

æó 7 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ³ áëèçüêî

200 — ùå îïðàöüîâóþòüñÿ.
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Ñòîëè÷í³ çåëåíáóä³âö³ ïðîâåëè ìàéñòåð-êëàñ ³ç ãëèáîêî¿ ñàí³òàðíî¿ îáð³çêè äåðåâ òà çâ³ëüíåííÿ ¿õ â³ä øê³äëèâî¿ îìåëè 
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення 06.04.2017 пленарного засідання IV сесії Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 194 від 27 березня 2017 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської

міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого наказом Міністер'
ства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1, Ïðîâåñòè 6 êâ³òíÿ 2017 ðîêó î 10.00 ãîä. ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ IV ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

VIII ñêëèêàííÿ ó çàë³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, 4-é

ïîâåðõ).

2. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåç-

ïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ III ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëè-

êàííÿ.

Ç. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ äîâåñòè äî â³äîìà íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè, ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðàö³âíèê³â

ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Київський міський голова

В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВ'ГРУП» та ТОВАРИСТВУ

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІРУС» на 
вул. Куренівській, 16'а в Оболонському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
адміністративно'складської та побутової будівлі
Рішення Київської міської ради № 1028/2032 від 23 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВ'ГРУП» та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ'
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІРУС» на вул. Куренівській, 16'а в Оболонському районі м. Києва та додані до'
кументи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно'
сті», 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

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÄÅÂ-ÃÐÓÏ» òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-

ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ËÎÃ²ÐÓÑ» íà âóë.

Êóðåí³âñüê³é, 16-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,40 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-

íî-ñêëàäñüêî¿ òà ïîáóòîâî¿ áóä³âë³ çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28003).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянкам Левицькій Світлані Миколаївні 

та Погран Олені Федорівні для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Костянтина Ареф’єва, 40 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1085/2089 від 2 березня 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)

ãðîìàäÿíêàì Ëåâèöüê³é Ñâ³òëàí³ Ìèêîëà¿âí³ òà

Ïîãðàí Îëåí³ Ôåäîð³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà — âóë. Êîñòÿíòèíà Àðåô’ºâà, 40 ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåì-

ë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

¹ Ï-9504).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Ëåâèöüê³é Ñâ³òëà-

í³ Ìèêîëà¿âí³ òà Ïîãðàí Îëåí³ Ôåäîð³âí³ ó ñï³ëü-

íó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:619:0057) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîñòÿíòè-

íà Àðåô’ºâà, 40 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêî-

âî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ëåâèöüêî¿ Ñâ³òëàíè Ìè-

êîëà¿âíè — 76/100 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïîãðàí Îëåíè Ôåäî-

ð³âíè — 24/100 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíêàì Ëåâèöüê³é Ñâ³òëàí³ Ìèêîëà-

¿âí³ òà Ïîãðàí Îëåí³ Ôåäîð³âí³:

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 çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на перетині вулиць Вишгородської та Резервної 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 831/1835 від 9 лютого 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний
фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
з метою збільшення площі зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,3342 ãà íà ïåðåòèí³ âóëèöü Âèøãîðîä-

ñüêî¿ òà Ðåçåðâíî¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ

çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ îçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà

çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî

ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,3342

ãà íà ïåðåòèí³ âóëèöü Âèøãîðîäñüêî¿ òà Ðåçåðâ-

íî¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. 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 òà ïðî-

äîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783

òà äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 07.07.2016 (Òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðè-

òîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³ä-

ïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëü-

íèì âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âè-

çíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâå-

ð³â Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó.

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, íà ïîñò³éíó êî-

ì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáó-

äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ, íà

ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про затвердження списку присяжних 
Дарницького районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 5/2227 від 16 березня 2017 року
Відповідно до статті 64, пункту 37 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про

судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального управління в місті Києві Державної судо'
вої адміністрації України від 18.11.2016 № 1'3699/16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ñïèñîê ïðèñÿæíèõ Äàðíèöü-

êîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äî-

äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

— ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11 ëþ-

òîãî 2016 ðîêó ¹ 77/77 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñó-

äó ì³ñòà Êèºâà»;

— ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14 êâ³ò-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 335/335 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11 ëþòîãî

2016 ðîêó ¹ 77/77 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó

ïðèñÿæíèõ Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà

Êèºâà».

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïî-

ðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.03.2017 ¹ 5/2227

Список присяжних Дарницького районного суду міста Києва
1. Çàºöü ªâãåí ßêîâè÷

2. ²âàí÷åíêî Ãàííà Âîëîäèìèð³âíà

3. Êàðïåíêî Ìàêñèì Ìèêîëàéîâè÷

4. Êóõàð÷óê ²ðèíà ²âàí³âíà

5. Ëèãà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà

6. Ðàäç³ºâñüêà Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà

7. Ñ³âàø Â³êòîð³ÿ Ïåòð³âíà
Київський міський голова

В. Кличко

Про затвердження списку присяжних 
Шевченківського районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 4/2226 від 16 березня 2017 року
Відповідно до статті 64, пункту 37 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про

судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального управління в місті Києві Державної судо'
вої адміністрації України від 18.11.2016 № 1'3699/16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ñïèñîê ïðèñÿæíèõ Øåâ÷åíê³â-

ñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äî-

äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

— ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08 æîâò-

íÿ 2015 ðîêó ¹ 117/2020 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî

ñóäó ì³ñòà Êèºâà»;

— ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 ãðóä-

íÿ 2015 ðîêó ¹ 18/18 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08 æîâòíÿ 2015

ðîêó ¹ 117/2020 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó

ïðèñÿæíèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó

ì³ñòà Êèºâà»;

— ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11 ëþ-

òîãî 2016 ðîêó ¹ 67/67 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08 æîâòíÿ

2015 ðîêó ¹ 117/2020 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñ-

êó ïðèñÿæíèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñó-

äó ì³ñòà Êèºâà»;

— ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 êâ³ò-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 339/339 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08 æîâòíÿ

2015 ðîêó ¹ 117/2020 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñ-

êó ïðèñÿæíèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñó-

äó ì³ñòà Êèºâà».

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïî-

ðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.03.2017 ¹ 4/2226

Список присяжних Шевченківського районного суду міста Києва
1. Ãîðèíñüêèé Âîëîäèìèð Ãåîðã³éîâè÷

2. Äîâí³÷ Ìàðèíà Àíàòîë³¿âíà

3. Êðèâëüîâ Îëåêñ³é Â³êòîðîâè÷

4. Ëóê’ÿí÷èêîâ Äìèòðî Àðòåìîâè÷

5. Ïîíîìàðüîâà Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà

6. Ïðîöèê Ñâ³òëàíà Îëåêñ³¿âíà

7. Ñÿáðî Îêñàíà Â³êòîð³âíà

8. Ôåäîðåíêî Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷

9. Ô³ðñîâ Ãðèãîð³é Âàëåð³éîâè÷

10. ×óï³íà Ãàííà Àäîëüô³âíà
Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.02.2017 № 822/1826 «Про затвердження списку присяжних

Оболонського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 8/2230 від 16 березня 2017 року

Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіаль'
ного управління в місті Києві Державної судової адміністрації України від 18.11.2016 № 1'3699/16, Київська
міська рада

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

ðàäè â³ä 09.02.2017 ¹ 822/1826 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Îáîëîíñüêîãî ðàéîí-

íîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà» øëÿõîì âèêëàäåííÿ äî-

äàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ â íîâ³é ðåäàêö³¿.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïî-

ðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.03.2017 ¹ 8/2230

Список присяжних Оболонського районного суду міста Києва
1. Áàá÷åíêî Íàòàë³ÿ Ñåðã³¿âíà

2. Áåðåíäººâ Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷

3. Áºëîøèöüêà Ñâ³òëàíà Ìèõàéë³âíà

4. Áóëàõ Àíäð³é Â³òàë³éîâè÷

5. Ãåðàñèìåíêî Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà

6. Ãîëóáêîâà Ëþáîâ Àíàòîë³¿âíà

7. Ãðåöüêà Â³êòîð³ÿ Ëåîí³ä³âíà

8. Ãðèöåíîê Òåòÿíà Ôðàíö³âíà

9. Ãóëà Îëåíà Ñòåïàí³âíà

10. Äàâèäåíêî Ëàðèñà Ìèêîëà¿âíà

11. Äàíèëêî Â³òàë³é Ïåòðîâè÷

12. Äåãòÿðüîâà Â³êòîð³ÿ Ñåðã³¿âíà

13. Äîðîøåíêî Âåðîí³êà Â³êòîð³âíà

14. Äðîá’ÿçêî Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà

15. Äóäíèê Âàëåíòèíà Îëåêñàíäð³âíà

16. Êîâàëü÷óê Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷

17. Êîðñóí ²ííà Âîëîäèìèð³âíà

18. Êîöþáèíñüêà ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà

19. Êóæèì Íàä³ÿ ²âàí³âíà

20. Êóçüìåíêî Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà

21. Êóë³êîâà Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà

22. Ëåîíòüºâà Íàòàë³ÿ Áîðèñ³âíà

23. Ëèñåíêî Ãàëèíà Âîëîäèìèð³âíà

24. Ìàëèø Òàìàðà Âîëîäèìèð³âíà

25. Ìàñëîâñüêà Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà

26. Ïàðõîìåíêî Âàëåíòèíà Îëåêñ³¿âíà

27. Ïàðõîìåíêî Ïàðàñêîâ³ÿ Ìàðê³âíà

28. Ïîðòíèõ ²ðèíà ²âàí³âíà

29. Ïîñïºëîâà Íàòàë³ÿ Ëåîí³ä³âíà

30. Ïîñòóïàëåíêî Òåòÿíà Ãåííàä³¿âíà 

31. Ðèíîâà ²ííà Âàñèë³âíà

32. Ðîñëà Àë³íà Âàëåð³¿âíà

33. Ñàâ÷åíêî Íàòàë³ÿ Îëåêñ³¿âíà

34. Ñàõàöüêèé Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷

35. Ñëàâñüêà Àííà Âàñèë³âíà

36. Ñëàâñüêèé Âàñèëü Ïåòðîâè÷

37. Ñëþñàð Îêñàíà Òèìîô³¿âíà

38. Òèíîê Àëåâòèíà Ìèêîëà¿âíà

39. Òðóõàí Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà

40. Ôåäîðåíêî ²ðèíà Âàñèë³âíà

41. Öèöþðñüêà Àëëà Îëåã³âíà

42. ×åðíåíêî Ìèõàéëî Ô³ë³ìîíîâè÷

43. ×óìà÷åíêî Ìàðèíà Â³êòîð³âíà

44. Øåâåðäà Òåòÿíà Ñòàí³ñëàâ³âíà

45. Øåâ÷óê Íàä³ÿ Ïåòð³âíà

46. Øêëÿðñüêà Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà

47. ßðåìáàø Òåòÿíà Ëüâ³âíà
Київський міський голова

В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 08.12.2016 № 551/1555 «Про затвердження списку присяжних 

Подільського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 7/2229 від 16 березня 2017 року

Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіаль'
ного управління в місті Києві Державної судової адміністрації України від 18.11.2016 № 1'3699/16, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ðàäè â³ä 08.12.2016 ¹ 551/1555 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîí-

íîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà» øëÿõîì âèêëàäåííÿ äî-

äàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ â íîâ³é ðåäàêö³¿.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

— ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 ãðóä-

íÿ 2014 ðîêó ¹ 536/536 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîííîãî ñó-

äó ì³ñòà Êèºâà»;

— ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11 ëþ-

òîãî 2016 ðîêó ¹ 81/81 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 ãðóäíÿ

2014 ðîêó ¹ 536/536 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñ-

êó ïðèñÿæíèõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñ-

òà Êèºâà».

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïî-

ðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.03.2017 ¹ 7/2229

Список присяжних Подільського районного суду міста Києва
1. Àíäðººâñüêà ²ðèíà Ëåîí³ä³âíà

2. Áóò³íà Ãàííà Ñåðã³¿âíà
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3. Âàñèëü÷åíêî Ñâ³òëàíà Îëåêñàíäð³âíà

4. Ãåðàñèìåíêî Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà

5. Äæèìà Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà

6. ²âàíîâñüêà Îëåíà Â³òàë³¿âíà

7. ²ùåíêî Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷

8. Êåäðÿ Ëþäìèëà Àíäð³¿âíà

9. Êîíîâàëü÷óê Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà

10. Êðàâ³òç Îëåíà Ñåðã³¿âíà

11. Ìàð÷åíêî Îëåã Âëàäèñëàâîâè÷

12. Ðàéñüêèé Åäóàðä Âîëîäèìèðîâè÷

13. Ñàõàí÷óê Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷

14. Ñåðäþêîâ Ñåðã³é Ôåäîðîâè÷

15. ×åõëîâ Þð³é Ðîáåðòîâè÷

16. Øêîëüíèé ªâãåí Âàñèëüîâè÷
Київський міський голова 

В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
08.12.2016 № 550/1554 «Про затвердження списку присяжних 

Голосіївського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 6/2228 від 16 березня 2017 року

Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіаль'
ного управління в місті Києві Державної судової адміністрації України від 18.11.2016 № 1'3699/16, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ðàäè â³ä 08.12.2016 ¹ 550/1554 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîí-

íîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà» øëÿõîì âèêëàäåííÿ äî-

äàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ â íîâ³é ðåäàêö³¿.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 9 ãðóäíÿ 2014 ðîêó

¹ 533/533 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæ-

íèõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà».

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïî-

ðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.03.2017 ¹ 6/2228

Список присяжних Голосіївського районного суду міста Києва
1. Áàðñüêà Íàä³ÿ ²âàí³âíà

2. Áàñóí Îëüãà Ïàâë³âíà

3. Áåðåçåíêî Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷

4. Á³ëîãîðîäñüêà ªâãåí³ÿ ßê³âíà

5. Áîíäàðåíêî Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà

6. Áðîâàðåöü Çîÿ Ëåîíò³¿âíà

7. Êàìåíñüêîé Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷

8. Êîâàëü÷óê Íàòàë³ÿ Àíäð³¿âíà

9. Êîòëÿðåíêî Ë³ä³ÿ Òåîäîð³âíà

10. Îëÿñþê Æàííà Àíäð³¿âíà

11. Ïàâëîâñüêèé Âàëåð³é Ïàâëîâè÷

12. Ñîíåöü Òåòÿíà Äìèòð³âíà

13. Ñòåöþê Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà

14. Ôåùóêîâ Ìèêîëà ªãîðîâè÷

15. Öâ³ë³é Îëüãà ²âàí³âíà

16. ßêèì÷óê Â³òàë³é Ìèêîëàéîâè÷
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання релігійній громаді 
церкві християн адвентистів сьомого 

дня в Голосіївському районі м. Києва земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівлі церкви та господарських споруд на вул. Ямській, 70 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1105/2109 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 92,116,123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ öåðêâ³ õðèñòèÿí àä-

âåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ öåðêâè òà ãîñïîäàð-

ñüêèõ ñïîðóä íà âóë. ßìñüê³é, 70 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ

¹ 01104-000213382-014 â³ä 07.06.2016, ñïðà-

âà Ä-5682).

2. Íàäàòè ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ öåðêâ³ õðèñòèÿí

àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,1041 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:034:0004) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ öåðêâè òà ãîñïîäàð-

ñüêèõ ñïîðóä íà âóë. ßìñüê³é, 70 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

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

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ öåðêâ³ õðèñòèÿí àäâåí-

òèñò³â ñüîìîãî äíÿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà:

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, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øèòè â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

22.04.2015 ¹ 5128/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 29.12.2015

¹ 19-26-7777.32-9563/20-15.

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. 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.

3.7. 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. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

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

по будівництву та експлуатації автогаражів 
Московського району «Голосіївський'2» на 

вул. Генерала Родимцева, 27 у Голосіївському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування гаражів

Рішення Київської міської ради № 1123/2127 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельної ділянки автокооперативу по будівництву та експлуатації автогаражів Московського району «Голо'
сіївський'2» на вул. Генерала Родимцева, 27 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керу'
ючись статтями 9, 41, 79'1, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про земле'
устрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе'
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс'
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

àâòîêîîïåðàòèâó ïî áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòà-

ö³¿ àâòîãàðàæ³â Ìîñêîâñüêîãî ðàéîíó «Ãîëîñ³¿â-

ñüêèé-2» íà âóë. Ãåíåðàëà Ðîäèìöåâà, 27 ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,68 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â îðåíäó íà 3 ðîêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ãàðàæ³â çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25631).

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 громадянину Микиті 

Андрію Миколайовичу на вул. Свято'Георгіївській, 9 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1216/2220 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ìèêèò³ Àíäð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó íà 

âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 9 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28255).

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 громадянам Федькевичу Максиму 
Володимировичу, Зеленскі Альберту, Боку Рудольфу земельної

ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої бази 
на вул. Старосільській, 1 у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1108/2112 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 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», розгля'
нувши заяву громадян Федькевича Максима Володимировича, Зеленскі Альберта, Бока Рудольфа від 15.03.2016
та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 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 Ôåäüêåâè÷ó Ìàêñèìó Âîëîäèìèðî-

âè÷ó, Çåëåíñê³ Àëüáåðòó, Áîêó Ðóäîëüôó äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè

íà âóë. Ñòàðîñ³ëüñüê³é, 1 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ïðîìèñ-

ëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, 

îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà 

ÄÖ ¹ 01311-000204556-014 â³ä 15.03.2016,

ñïðàâà ¹ À-21832).
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки автокооперативу «ВУЛКАН»

на вул. Фанерній, 1'а у Дніпровському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування гаражів автокооперативу

Рішення Київської міської ради № 1124/2128 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельної ділянки автокооперативу «ВУЛКАН» на вул. Фанерній, 1'а у Дніпровському районі м. Києва та дода'
ні документи, керуючись статтями 9, 41, 79'1, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону Укра'
їни «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

àâòîêîîïåðàòèâó «ÂÓËÊÀÍ» íà âóë. Ôàíåðí³é,

1-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 0,85 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) â îðåíäó íà 3 ðîêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â àâòîêîîïåðàòèâó

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ)

(Ê-25940).

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».

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ôåäüêåâè÷ó Ìàê-

ñèìó Âîëîäèìèðîâè÷ó, Çåëåíñê³ Àëüáåðòó, Áî-

êó Ðóäîëüôó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,6570 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:169:0005, âèòÿã ç Äåðæàâíî-

ãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ¹ ÍÂ-8000183532015) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè íà âóë. Ñòà-

ðîñ³ëüñüê³é, 1 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðó-

õîìå ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä

17.02.2014, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå-

÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ

ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä 18.02.2014) ³ç çåìåëü êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ôåäüêåâè÷ó Ìàêñèìó Âîëî-

äèìèðîâè÷ó, Çåëåíñê³ Àëüáåðòó, Áîêó Ðóäîëü-

ôó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

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. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. 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

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання комунальному некомерційному підприємству
«Центр первинної медико'санітарної допомоги № 1 
Дніпровського району м. Києва» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд поліклініки
на вул. Курнатовського, 7 у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1104/2108 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 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 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико'санітарної допомоги № 1 Дніп'
ровського району м. Києва» від 19.10.2016 № 01062'000223834'014, враховуючи те, що земельна ділянка за'
реєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ді'
лянку від 02.10.2015 № НВ'8000217182015) та право комунальної власності територіальної громади міста Ки'
єва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності від 04.08.2015 № 41738315), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàð-

íî¿ äîïîìîãè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèº-

âà», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-

íÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,5158 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:074:0003) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ïîë³êë³í³êè íà

âóë. Êóðíàòîâñüêîãî, 7 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç çà-

êð³ïëåííÿì ìàéíà (ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04.04.2013 ¹ 457

«Ïðî çàêð³ïëåííÿ ìàéíà ðåîðãàí³çîâàíî¿ äèòÿ-

÷î¿ ïîë³êë³í³êè ¹ 2 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèº-

âà») (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 19.10.2016

¹ 01062-000223834-014, ñïðàâà À-22241).

2. Êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-

ïîìîãè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»:

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, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. 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».

2.5. 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.

2.6. 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 ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

3. Äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³ ¹ 2 óïðàâë³ííÿ îõîðî-

íè çäîðîâ’ÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ïî-

âåðíóòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâ-

íèé àêò íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 05.10.2009 ¹ 09-9-00060.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання згоди на поділ земельної 
ділянки на вул. Шевченка, 24 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1191/2195 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 79'1, 83 Земельного кодексу України, статей 26, 56 Закону України «Про землеуст'

рій», 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», враховуючи те, що право комунальної власності територіальної громади міста Киє'
ва на земельну ділянку зареєстровано в установленому порядку (відомості з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно від 06.04.2016 № 56772587) та розглянувши звернення громадян Прохоренка Олек'
сія Петровича від 07.07.2015, Прохоренко Валентини Петрівни та Прохоренко Надії Петрівни від 01.06.2016, Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó íà ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ïëîùåþ 0,3000 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:90:023:0044) íà âóë. Øåâ÷åí-

êà, 24 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27643).

2. Íàäàòè ãðîìàäÿíàì Ïðîõîðåíêó Îëåêñ³þ

Ïåòðîâè÷ó, Ïðîõîðåíêî Âàëåíòèí³ Ïåòð³âí³ òà

Ïðîõîðåíêî Íàä³¿ Ïåòð³âí³ äîçâ³ë âèñòóïèòè çà-

ìîâíèêàìè òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñò-

ðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷å-

íî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. 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
«ЕНКІ КЕПІТАЛ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративних будівель на 
просп. Перемоги, 53'а у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1106/2110 від 2 березня 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, Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÍÊ² ÊÅÏ²-

ÒÀË» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³-

í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 53-à

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01337-000210177-014 â³ä

05.05.2016, ñïðàâà Ä-7486).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÍÊ² ÊÅÏ²ÒÀË», çà óìîâè

âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà

15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,3671 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 800000000069:051:0038, âè-

òÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000279482016) äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ

áóä³âåëü íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 53-à ó Ñîëîì’ÿí-

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

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-âà ó çâ’ÿç-

êó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ñâ³äîö-

òâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä

18.03.2013 òà â³ä 10.04.2015).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÍÊ² ÊÅÏ²ÒÀË»:

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 ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîãîâîðó 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

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

28.12.2015 ¹ 18941/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

20.10.2015 ¹ 19-26-7777.31-4653/20-15.

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 22.04.2008 ¹ 72-6-00509, óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÐÌ-²ÍÂÅÑÒ» (ëèñò-

çãîäà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÀÐÌ-²ÍÂÅÑÒ» â³ä 23.04.2013 ¹ 245) ç ìî-

ìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÍÊ² ÊÅÏ²ÒÀË».

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 розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 03.03.2005 № 62'6'00205, 

укладеного між Київською міською радою 
та Київською міською клінічною лікарнею 

швидкої медичної допомоги для реконструкції 
гуртожитків під житлові будинки, їх подальших 

обслуговування та експлуатації на вул. Братиславській, 7–7'а 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1187/2191 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,

пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
звернення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги від 19.05.2016 № 913 та від 08.11.2016,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2

öüîãî ð³øåííÿ, äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 03.03.2005 ¹ 62-6-00205 ïëîùåþ

1,5692 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:023:0006), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ êë³-

í³÷íîþ ë³êàðíåþ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè

äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ãóðòîæèòê³â ï³ä æèòëîâ³ áó-

äèíêè, ¿õ ïîäàëüøèõ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëó-

àòàö³¿ íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 7–7-à ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 66 ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.2004

¹ 419/1829 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ çåìëåþ» (ñïðàâà À-22986).

2. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìå-

äè÷íî¿ äîïîìîãè:

2.1. Ñïëàòèòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ îðåíäíó

ïëàòó çà ð³ê ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåí-

íÿ, ÿêùî ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî ïåð³îäó íå íà-

ä³éøëî ïðîïîçèö³é â³ä ³íøèõ îñ³á íà óêëàäåííÿ

äîãîâîðó îðåíäè ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà òèõ

ñàìèõ óìîâàõ.

3. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè äî çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

4. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Ïðî³íôîðìóâàòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó êë³í³÷-

íó ë³êàðíþ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïðî

ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ ùîäî ïðèïèíåííÿ

ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèì

íîìåðîì 8000000000:62:023:0006.

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 «Київський метрополітен» 
на вул. Жилянській, 108 у Шевченківському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівлі перехідного 
пристрою ПУ 10 кв ТП 1709,1710

Рішення Київської міської ради № 1126/2130 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельної ділянки комунальному підприємству «Київський метрополітен» на вул. Жилянській, 108 у Шевчен'
ківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, За'
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер'
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé ìåòðî-

ïîë³òåí» íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 108 ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,01 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ áóä³âë³ ïåðåõ³äíîãî ïðèñòðîþ ÏÓ 

10 êâ ÒÏ 1709, 1710 çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26464).

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 розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 26.12.2012 № 78'6'00722, 

укладеного між Київською міською радою 
та товариством з обмеженою відповідальністю 
«Молодіжний житловий комплекс «ОБОЛОНЬ» 

на просп. Героїв Сталінграда, 2 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1188/2192 від 2 березня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 141 Земельного кодексу України, статті 32 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 розглянувши лист'звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Мо'
лодіжний житловий комплекс «ОБОЛОНЬ» від 17.08.2016 № 164, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 26.12.2012 ¹ 78-6-00722 (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:78:094:0027) ïëîùåþ 0,9338 ãà,

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-

âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìî-

ëîä³æíèé æèòëîâèé êîìïëåêñ «ÎÁÎËÎÍÜ» íà

ï³äñòàâ³ ïóíêòó 27 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 15.04.2004 ¹ 183/1393 (ç³ çì³íàìè, âíå-

ñåíèìè ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

05.04.2012 ¹ 441/7778) äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-

ëîâî-ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàð-

ê³íãîì íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 2 â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ À-22783).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «Ìîëîä³æíèé æèòëîâèé êîìïëåêñ «ÎÁÎËÎÍÜ»

ñïëàòèòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ îðåíäíó ïëàòó

çà îäèí ð³ê ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ,

ÿêùî ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî ïåð³îäó íå íàä³é-

äå ïðîïîçèö³é â³ä ³íøèõ îñ³á íà óêëàäåííÿ äî-

ãîâîðó îðåíäè ö³º¿ æ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà òèõ ñà-

ìèõ óìîâàõ.

3. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìîëîä³æíèé æèòëîâèé êîìïëåêñ

«ÎÁÎËÎÍÜ» ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ ùîäî ïðèïèíåííÿ

ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèì

íîìåðîì 8000000000:78:094:0027.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

державному підприємству «Державний 
автотранспортний науково'дослідний 

і проектний інститут» на просп. Перемоги, 57 
у Солом’янському районі м. Києва для влаштування 

та обслуговування стоянки великовантажних автомобілів, 
що прибувають на сертифікацію

Рішення Київської міської ради № 1115/2119 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою що'

до встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) державному підприємству
«Державний автотранспортний науково'дослідний і проектний інститут» на просп. Перемоги, 57 у Солом’ян'
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтею 9 Земельного кодексу України, статтею 55 За'
кону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра'
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿

äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåí-

íÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-

òóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Äåðæàâíèé àâòîòðàíñïîðòíèé íàóêîâî-äîñë³ä-

íèé ³ ïðîåêòíèé ³íñòèòóò» íà ïðîñï. Ïåðåìîãè,

57 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ

0,0545 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) äëÿ

âëàøòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñòîÿíêè âåëè-

êîâàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, ùî ïðèáóâàþòü íà

ñåðòèô³êàö³þ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26276).

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 «ФЛАЙ
СТАР» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування

адміністративно'торговельної будівлі 
у пров. Карельському, 3 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1107/2111 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 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 òîâàðèñòâó ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÔËÀÉ ÑÒÀÐ» äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-

òîðãîâåëüíî¿ áóä³âë³ ó ïðîâ. Êàðåëüñüêîìó, Ç ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè,

ñïðàâà 6881, çàÿâà ÄÖ â³ä 07.10.2015 ¹ 01005-

000190433-014).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÔËÀÉ ÑÒÀÐ», çà óìîâè âèêîíàííÿ

ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 5 ðîê³â çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2766 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:62:071:0007, âèòÿã ç Äåð-

æàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000197322015) äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òîðãîâåëü-

íî¿ áóä³âë³ ó ïðîâ. Êàðåëüñüêîìó, 3 ó Äåñíÿí-

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

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿç-

êó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå

ìàéíî (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä

06.09.2000 ¹ 509-Â).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÔËÀÉ ÑÒÀÐ»:

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 ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

01.04.2015 ¹ 3834/0/12/19-15 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

02.06.2015 ¹ 19-26-0.3-8213/2-15.

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. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству 

«Київський метрополітен» на вул. Оболонській 
(біля будинку № 12) у Подільському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
вентиляційного кіоску № 121'б

Рішення Київської міської ради № 1120/2124 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельної ділянки комунальному підприємству «Київський метрополітен» на вул. Оболонській (біля будинку
№ 12) у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе'
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс'
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé ìåòðî-

ïîë³òåí» íà âóë. Îáîëîíñüê³é (á³ëÿ áóäèíêó ¹ 12)

ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,0031 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ âåíòèëÿö³éíîãî ê³îñêó ¹ 121-á

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ)

(Ê-26568).

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 товариству з обмеженою 

відповідальністю «Будавтоматика» 
на вул. Пирогівський шлях, 139 

у Голосіївському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

промислових споруд
Рішення Київської міської ради № 1122/2126 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Будавтоматика» на вул. Пирогівський шлях, 139
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 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Áóä-

àâòîìàòèêà» íà âóë. Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ, 139 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,3977 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà) â îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ïðîìèñëîâèõ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-24699).

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 

підприємству «Київський метрополітен» 
на просп. Перемоги у Шевченківському 

районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування 

вентиляційного кіоску
Рішення Київської міської ради № 1125/2129 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки комунальному підприємству «Київський метрополітен» на просп. Перемоги у Шевченків'
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу, України, Зако'
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав'
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря'
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé ìåòðî-

ïîë³òåí» íà ïðîñï. Ïåðåìîãè ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,002

ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå

êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ âåíòèëÿö³éíîãî ê³îñêó çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26465).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

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

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам 

Розлачу Валерію Захаровичу та Розлач Ніні Захарівні 
для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Сергія Колоса, 9 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1075/2079 від 2 березня 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 Ðîçëà÷ó Âàëåð³þ Çàõàðîâè÷ó òà

Ðîçëà÷ Í³í³ Çàõàð³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ñåðã³ÿ Êîëîñà, 9 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9510).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ðîçëà÷ó Âàëåð³þ

Çàõàðîâè÷ó òà Ðîçëà÷ Í³í³ Çàõàð³âí³ ó ñï³ëüíó

÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:532:0011) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñåðã³ÿ Êî-

ëîñà, 9 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîç-

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

íîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñà-

ìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ðîçëà÷à Âàëåð³ÿ Çàõà-

ðîâè÷à — 64/100 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ðîçëà÷ Í³íè Çàõàð³â-

íè — 36/100 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ðîçëà÷ó Âàëåð³þ Çàõàðîâè÷ó

òà Ðîçëà÷ Í³í³ Çàõàð³âí³:

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 çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè à ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про приватизацію громадянці 
Курдюмовій Олені Борисовні 

земельної ділянки для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Лермонтова, 11'а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1073/2077 від 2 березня 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 Êóðäþìîâ³é Îëåí³ Áîðèñîâí³ äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 11-à ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ Ï-9489).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿö³ Êóðäþìîâ³é Îëåí³ Áî-

ðèñîâí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:237:0312) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëåðìîí-

òîâà, 11-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êóðäþìîâ³é Îëåí³ Áîðèñ³âí³:

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 çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 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 Синейку Юрію Юрійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для обслуговування 

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

Рішення Київської міської ради № 1098/2102 від 2 березня 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 ãðîìàäÿíèíó Ñè-

íåéêó Þð³þ Þð³éîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ñòîëºòîâà, 23 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-16316).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñèíåéêó Þð³þ Þð³-

éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:274:0034) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ñòîëºòîâà, 23 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñèíåéêó Þð³þ Þð³éîâè÷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 ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ ³ àðõ³òåêòóðè â³ä

19.03.2015 ¹ 2873/0/01/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 27.05.2015

¹ 19-26-0.3-7867/2-15.

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. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó 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

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Костенку Олегу Михайловичу для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Листопадній, 5 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1089/2093 від 2 березня 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 Êîñòåíêó Îëåãó Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñòîïàäí³é, 5 ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ï-9366).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîñòåíêó Îëåãó Ìè-

õàéëîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0332 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Новаковському Денису Леонідовичу на 

вул. Євгенія Харченка, 5'б у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1209/2213 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки громадянину Новаковському Денису Леонідовичу на вул. Євгенія Харченка, 5'б у Дарниць'
кому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду'
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Íîâàêîâñüêîìó Äåíèñó Ëåîí³äî-

âè÷ó íà âóë. ªâãåí³ÿ Õàð÷åíêà, 5-á ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 

0,05 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-27085).

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»

8000000000:79:261:0014) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñòîïàä-

í³é, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîñòåíêó Îëåãó Ìèõàéëîâè÷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 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 çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 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 Красюк Надії Олександрівні 

для обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Краматорській, 23 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1088/2092 від 2 березня 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 Êðàñþê Íàä³¿ Îëåêñàíäð³âí³ äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êðàìàòîðñüê³é, 23 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9481).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êðàñþê Íàä³¿ Îëåêñàí-

äð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:212:0017) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êðàìàòîð-

ñüê³é, 23 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êðàñþê Íàä³¿ Îëåêñàíäð³âí³:

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 çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñ 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 громадянці Петрусь Ганні Іванівні 
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лісній, 82'а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1082/2086 від 2 березня 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 çåìëå-

óñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿí-

ö³ Ïåòðóñü Ãàíí³ ²âàí³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Ë³ñí³é, 82-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà  ¹ Ï-9477).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïåòðóñü Ãàíí³ ²âàí³â-

í³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:307:0062) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ë³ñí³é, 

82-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïåòðóñü Ãàíí³ 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¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
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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 çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 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 громадянці 
Жуковській Ганні Петрівні земельної ділянки 

на вул. Луговій, 9, діл. 12 у Дарницькому районі 
м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 1084/2088 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 120, 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», вра'
ховуючи те, що право комунальної власності територіальної громади міста Києва на земельну ділянку заре'
єстровано в установленому порядку (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон
відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 20.07.2016 № 63936792), та розгля'
нувши звернення громадянки Жуковської Ганни Петрівни від 02.11.2016, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Æóêîâñüê³é Ãàíí³ Ïåò-

ð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0528 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:983:0012) äëÿ âåäåííÿ ñàä³â-

íèöòâà íà âóë. Ëóãîâ³é, 9, ä³ë. 12 ó Äàðíèöüêî-

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

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿç-

êó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ñàäîâèé áó-

äèíîê (âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïðàâî÷èí³â

â³ä 07.07.2008 ¹ 6193798) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ,

ñïðàâà ¹ Ï-9605).

2. Ãðîìàäÿíö³ Æóêîâñüê³é Ãàíí³ Ïåòð³âí³:

2.2. 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.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 30.11.2004 ¹ 63-6-00183, óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ãðîìàäÿíèíîì Æó-

êîâñüêèì Ï. Ã. äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë.

Ëóãîâ³é, 9, ä³ë. 12 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà, ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñ-

íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ãðîìàäÿíêîþ Æóêîâ-

ñüêîþ Ãàííîþ Ïåòð³âíîþ.

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 приватизацію земельної 
ділянки громадянам 

Ковальчуку Валерію Петровичу та 
Спіргісу Еріксу Зігурдсовичу 
для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Новопирогівській, 1 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1080/2084 від 2 березня 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 Êîâàëü÷óêó Âàëåð³þ Ïåòðîâè÷ó òà

Ñï³ðã³ñó Åð³êñó Ç³ãóðäñîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Íîâîïèðîã³âñüê³é, 1 ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ï-9450).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Êîâàëü÷óêó Âàëå-

ð³þ Ïåòðîâè÷ó òà Ñï³ðã³ñó Åð³êñó Ç³ãóðäñîâè÷ó ó

ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0757 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:100:0010) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íîâîïè-

ðîã³âñüê³é, 1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç

ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿

âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó,

à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Êîâàëü÷óêà Âàëåð³ÿ

Ïåòðîâè÷à — 31/50 â³ä 0,0757 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ñï³ðã³ñà Åð³êñà Ç³ãóðä-

ñîâè÷à — 19/50 â³ä 0,0757 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Êîâàëü÷óêó Âàëåð³þ Ïåòðîâè-

÷ó òà Ñï³ðã³ñó Åð³êñó Ç³ãóðäñîâè÷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 çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 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 
громадянкам Суржиковій Олені Георгіївні 

та Косаренко Галині Сергіївні 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель 
і споруд на вул. Володі Дубініна, 8 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1076/2080 від 2 березня 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)

ãðîìàäÿíêàì Ñóðæèêîâ³é Îëåí³ Ãåîðã³¿âí³ òà Êî-

ñàðåíêî Ãàëèí³ Ñåðã³¿âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Âîëîä³ Äóá³í³íà, 8 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9435).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Ñóðæèêîâ³é Îëåí³

Ãåîðã³¿âí³ òà Êîñàðåíêî Ãàëèí³ Ñåðã³¿âí³ ó ñï³ëü-

íó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:385:0031) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âîëîä³ Äó-

á³í³íà, 8 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîç-

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

íîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñà-

ìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ñóðæèêîâî¿ Îëåíè Ãå-

îðã³¿âíè — 49/100 â³ä 0,1000 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Êîñàðåíêî Ãàëèíè Ñåð-

ã³¿âíè — 51/100 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíêàì Ñóðæèêîâ³é Îëåí³ Ãåîðã³¿âí³

òà Êîñàðåíêî Ãàëèí³ Ñåðã³¿âí³:

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 çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140,143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Лазоренку Олексію Вікторовичу 
у пров. Комсомольському у Солом’янському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1207/2211 від 2 березня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ëàçîðåíêó Îëåêñ³þ Â³êòîðîâè÷ó ó

ïðîâ. Êîìñîìîëüñüêîìó ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ³ ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27255).

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про зміни до Статуту комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київекспертиза»
Розпорядження № 317 від 22 березня 2017 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підпри'
ємців та громадських формувань», рішення Київської міської ради від 18 вересня 2014 року № 151/151 «Про
організаційно'правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту», в ме'
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) «Êè¿âåêñïåðòèçà», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì Ïðåäñòàâíèêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó 

ì. Êèºâ³ â³ä 18 ëèïíÿ 1994 ðîêó ¹ 635 (â ðåäàê-

ö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 717),

âèêëàâøè éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âåêñïåðòèçà»

çàáåçïå÷èòè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòà-

òóòó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåäñòàâíèêà

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³

18 ëèïíÿ 1994 ðîêó ¹ 635

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

22.03.2017 ¹ 317 )

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВЕКСПЕРТИЗА»

(нова редакція)
(Ідентифікаційний код 21606480)

м. Київ
1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âåêñïåðòèçà» (äàë³ — Ï³äïðèºìñòâî) º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³ä-

îêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì, ³íø³ ïå÷àòêè, øòàìïè,

áëàíêè.

1.2. Ï³äïðèºìñòâî çàñíîâàíå íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà. Âëàñ-

íèêîì Ï³äïðèºìñòâà º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà ðàäà.

1.3. Ï³äïðèºìñòâî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà

àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä-

ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 151/151 «Ïðî îðãàí³çà-

ö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó».

2. ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß ÒÀ Ì²ÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß

2.1. Íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà:

Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ:

óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âåêñïåðòèçà».

àíãë³éñüêîþ ìîâîþ: — Communal Enterprise of the Executive Body of the Kyiv City Council (Kyiv

City State Administration) «Kyivexpertyza».

Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ: óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ — ÊÏ «Êè¿âåêñïåðòèçà», àíãë³éñüêîþ ìîâîþ —

ÑÅ «Kyivexpertyza».

2.2. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà: âóë. Êèðèë³âñüêà, 113, ì. Êè¿â, 04073.

3. ÌÅÒÀ ² ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

3.1. Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíî ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ïåðåâ³ðîê îáñÿã³â ôàêòè÷íî

âèêîíàíèõ ðîá³ò íà îá’ºêòàõ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ

òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó (ðåìîíòó) (äàë³ — áóä³âíèöòâî) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, à òàêîæ íà-

äàííÿ êîíñóëüòàö³éíî¿ äîïîìîãè ³ç çàçíà÷åíèõ ïèòàíü.

3.2. Â³äïîâ³äíî äî ìåòè ä³ÿëüíîñò³ òà ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü Ï³äïðèºìñòâî â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó:

3.2.1. Ïðîâîäèòü ïåðåâ³ðêè îáñÿã³â ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ ðîá³ò ÿê ïî îá’ºêòó â ö³ëîìó, òàê ³ ÷àñò-

êîâî, â òîìó ÷èñë³ ³ ùîì³ñÿ÷íî, ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ îáñÿã³â âèêîíàíèõ ðîá³ò çà-

òâåðäæåí³é ïðîåêòíî- êîøòîðèñí³é äîêóìåíòàö³¿ òà ôàêòè÷íî ñïëà÷åíèì (àáî ïîäàíèì äî ñïëà-

òè) îáñÿãàì ðîá³ò øëÿõîì ïðîâåäåííÿ îáì³ð³â â íàòóð³ òà äîêóìåíòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè.

3.2.2. Ïðîâîäèòü ïåðåâ³ðêó äåôåêòíèõ àêò³â.

3.2.3. Ïåðåâ³ðÿº â³äïîâ³äí³ñòü âèêîíàíèõ ðîá³ò ³ çàñòîñîâàíèõ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â ïðîåê-

òàì.

3.2.4. Ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òà â³äîì÷èõ ðåñóðñíèõ åëåìåíò-

íèõ êîøòîðèñíèõ íîðì íà îêðåì³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.2.5. Ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ êàëüêóëÿö³¿ âàðòîñò³ ìàòåð³àë³â òà êàëüêóëÿö³¿ íà

ðîáîòó ìàøèí òà ìåõàí³çì³â, íåîáõ³äíèõ ïðè âèêîíàíí³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.2.6. Âèêîíóº åêñïåðòèçó êîøòîðèñíî¿ ÷àñòèíè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ðåêîíñòðóêö³þ òà

êàï³òàëüíèé ðåìîíò îá’ºêò³â âèðîáíè÷îãî òà íåâèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ ²-²²² êàòåãîð³¿ ñêëàäíî-

ñò³ ó âñ³õ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè, ùî íå ì³ñòÿòü äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ òà ðåàë³çóþòüñÿ ó ì. Êèºâ³ òà Êè-

¿âñüê³é îáëàñò³ (â³äïîâ³äíî äî Êðèòåð³¿â, ÿêèì ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè åêñïåðòí³ îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñ-

íþþòü åêñïåðòèçó ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîç-

âèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 23.05.2011 ¹ 53).

3.2.7. Çä³éñíþº çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ï³äòâåðäæåííÿ øëÿõîì ïåðåâ³ðîê îá-

ñÿã³â ôàêòè÷íî âèêîíàíèõ ðîá³ò íà îá’ºêòàõ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, òåõí³÷íîãî

ïåðåîñíàùåííÿ, êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íà çàìîâëåííÿ Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî

êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ïëàíîâèõ òà ïîçàïëàíîâèõ âíóòð³øí³õ àóäèò³â.

3.2.8. Íàäàº êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò â³äïîâ³ä-

íî äî òåõí³÷íîãî ñòàíó áóä³âåëü, ³íæåíåðíèõ ñèñòåì ³ îáëàäíàííÿ.

3.2.9. Âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿ â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿.

3.3. ßêùî ïðîâàäæåííÿ áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîòðåáóº ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó (ë³öåíç³¿), Ï³äïðè-

ºìñòâî ïðîâàäèòü òàêó ä³ÿëüí³ñòü ëèøå çà óìîâè îòðèìàííÿ íåîáõ³äíîãî äîçâîëó (ë³öåíç³¿) â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÑÒÀÒÓÑ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

4.1. Ï³äïðèºìñòâî ïðîâàäèòü ñâîþ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà çàñàäàõ ïîâíî¿ ñàìîñò³éíîñò³,

âåäå áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, ñêëàäàº ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè, íàáóâàº ìàéíîâèõ òà îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü, óêëàäàº

óãîäè (äîãîâîðè, êîíòðàêòè) ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè

ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4.2. Ï³äïðèºìñòâî â³äêðèâàº ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â Óêðà¿íè òà îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà-

÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ìîæå ìàòè ïå÷àòêè ç âëàñíèì íàéìåíóâàííÿì, øòàìïè, çàòâåðäæåí³ â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, áëàíêè ç âëàñíèìè ðåêâ³çèòàìè.

4.3. Ï³äïðèºìñòâî âèêîíóº ðîáîòè òà íàäàº ïîñëóãè çà ö³íàìè ³ òàðèôàìè, âñòàíîâëåíèìè ñà-

ìîñò³éíî àáî íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ, îêð³ì âèïàäê³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4.4. Ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çà ïîãîäæåííÿì ç Âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæå-

íèì íèì îðãàíîì Ï³äïðèºìñòâî ìîæå âõîäèòè äî àñîö³àö³é, êîðïîðàö³é, êîíñîðö³óì³â òà ³íøèõ îá’-

ºäíàíü ï³äïðèºìñòâ, ó òîìó ÷èñë³ çà ó÷àñòþ ³íîçåìíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á.

4.5. Ï³äïðèºìñòâî íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ìè çîáîâ’ÿçàííÿìè íàëåæíèì éîìó ìàéíîì

çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè; Ï³äïðèºìñòâî íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ’ÿçàííÿìè

Âëàñíèêà ÷è óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó; Âëàñíèê ÷è óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí íå íåñóòü â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà.

5. ÌÀÉÍÎ ² ÊÎØÒÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

5.1. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ.

5.2. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ Âëàñíèêà: â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì

ìàéíî, çäàâàòè â îðåíäó àáî íàäàâàòè ³íøèì ï³äïðèºìñòâàì, îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì ó êî-

ðèñòóâàííÿ, ïåðåäàâàòè ç çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³í-

íîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.3. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü îñíîâí³ ôîíäè òà îá³ãîâ³ êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëü-

í³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ â ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Ï³äïðèºìñòâà.

5.4. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º:

5.4.1. Ãðîøîâ³ òà ìàòåð³àëüí³ âíåñêè Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó.

5.4.2. Äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä ðåàò³çàö³¿ ðîá³ò òà ïîñëóã.

5.4.3. Êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ³ äîòàö³¿ ç áþäæåòó.

5.4.4. Ìàéíî, ïðèäáàíå â ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí ó âñòàíîâ-

ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

5.4.5. Êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â.

5.4.6. Äîõîäè â³ä ö³ííèõ ïàïåð³â.

5.4.7. ²íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5.5. Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâèòü 1179249,47 (îäèí ì³ëüéîí ñòî ñ³ìäå-

ñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ñîðîê äåâ’ÿòü ãðèâåíü ñîðîê ñ³ì êîï³éîê) ãðèâåíü çà ðàõóíîê âàðòîñò³

ìàéíà, çàêð³ïëåíîãî íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà Ï³äïðèºìñòâîì â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 7 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 582/582 «Ïðî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êà-

ï³òàëó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âåêñïåðòèçà».

6. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

6.1. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

6.1.1. Âæèâàòè çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çä³éñíåííÿì ïåðåâ³ðîê â³äïîâ³äíîñò³ îáñÿã³â ôàêòè÷íî

âèêîíàíèõ ðîá³ò çàòâåðäæåí³é ïðîåêòíî-êîøòîðèñí³é äîêóìåíòàö³¿ òà ôàêòè÷íî ñïëà÷åíèì (àáî

ïîäàíèì äî ñïëàòè) îáñÿãàì ðîá³ò øëÿõîì ïðîâåäåííÿ îáì³ð³â â íàòóð³, äîêóìåíòàëüíî¿ ïåðå-

â³ðêè òà ³íøèõ ä³é â³äïîâ³äíî äî ïðåäìåòó ä³ÿëüíîñò³.

6.1.2. Ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêó äîòðèìàííÿ óìîâ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà áóä³âíèöòâî.

6.1.3. Óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³ äîãîâîðè ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³

çà ¿¿ ìåæàìè.

6.1.4. Ïðîâàäèòè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà â³äïîâ³äàº ïðåäìåòó ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðè-

ºìñòâà.

6.1.5. Íàïðàâëÿòè ó â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ Óêðà¿íè òà çà ¿¿ ìåæ³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà òà ³í-

øèõ îñ³á, ÿê³ âèêîíóþòü çàâäàííÿ Ï³äïðèºìñòâà.

6.1.6. Âèñòóïàòè ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì â ñóäàõ â³ä ñâîãî ³ìåí³.

6.1.7. Çàëó÷àòè êîøòè ó âèãëÿä³ êðåäèò³â çà ïîãîäæåííÿì ç Âëàñíèêîì.

6.1.8. Â³äêðèâàòè ðîçðàõóíêîâ³ (ïîòî÷í³) òà ³íø³ ðàõóíêè äëÿ çáåð³ãàííÿ êîøò³â ³ çä³éñíåííÿ âñ³õ

âèä³â ðîçðàõóíêîâèõ, êðåäèòíèõ ³ êàñîâèõ îïåðàö³é ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

6.1.9. Áðàòè ó÷àñòü ó ïóáë³÷íèõ òîðãàõ, àóêö³îíàõ òîùî.

6.1.10. Ñòâîðþâàòè ô³ë³¿, ïðåäñòàâíèöòâà, â³ää³ëåííÿ, ³íø³ â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè áåç ñòâî-

ðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà çàòâåðäæóâàòè ïîëîæåííÿ ïðî íèõ.

6.1.11. Çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó, ïåðåï³äãîòîâêó òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðè-

ºìñòâà.
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6.1.12. Ïðîâàäèòè ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè â ìåæàõ ñâîº¿

êîìïåòåíö³¿.

6.1.13. Çàëó÷àòè, ïðè ïîòðåá³, òà ç ìåòîþ ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà Ï³ä-

ïðèºìñòâî, íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³ ³íø³ ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿ ÷è îêðåìèõ ôàõ³âö³â ó ñôåð³ òåõ-

í³÷íèõ òà åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, àóäèòó òà ïåðåâ³ðêè ôàêòè÷íèõ îáñÿã³â âèêîíàíèõ ðîá³ò òî-

ùî.

6.1.14. Äëÿ ïîòðåá Ï³äïðèºìñòâà êóïóâàòè òà áðàòè â îðåíäó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-

äàâñòâà ó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á áóäèíêè, ñïîðóäè, îðããåõí³êó, òðàíñïîðòí³ çàñîáè, óñòàò-

êóâàííÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³.

6.2. Ï³äïðèºìñòâî ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ ³íøèìè ïðàâàìè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó.

6.3. Íà Ï³äïðèºìñòâî ïîêëàäåíî òàê³ îáîâ’ÿçêè:

6.3.1. Çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â òà ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.3.2. Ñâîº÷àñíå òà ÿê³ñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò òà íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó.

6.3.3. Ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â.

6.3.4. Äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ïðàâèë ³ íîðì îõîðî-

íè ïðàö³.

6.3.5. Âæèòòÿ çàõîä³â ï³äâèùåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³ ïðàö³âíèê³â, çàáåçïå÷åííÿ

åêîíîìíîãî ³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ôîíäó ñïîæèâàííÿ, ñâîº÷àñíèõ ðîçðàõóíê³â ³ç ïðà-

ö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà.

6.3.6. Âèêîíàííÿ íîðì ³ âèìîã ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà çà-

áåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

6.3.7. Çàáåçïå÷åííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³ îòðèìàíî¿ â ðåçóëüòàò³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íôîðìàö³¿ òà

¿¿ çàõèñòó â³ä íåñàíêö³îíîâàíîãî äîñòóïó.

6.4. Äèðåêòîð ³ ãîëîâíèé áóõãàëòåð Ï³äïðèºìñòâà íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

äîäåðæàííÿ ïîðÿäêó âåäåííÿ ³ äîñòîâ³ðí³ñòü áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³.

7. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ, ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËÅÊÒÈÂÓ

7.1. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþºòüñÿ äèðåêòîðîì.

7.2. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ øëÿõîì óêëà-

äåííÿ êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó, ïðîâåäåíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè äèðåêòîð

Ï³äïðèºìñòâà.

7.4. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà:

7.4.1. Îðãàí³çîâóº âèêîíàííÿ ïîòî÷íèõ ³ ïåðñïåêòèâíèõ ïëàí³â ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà.

7.4.2. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó.

7.4.3. Çàòâåðäæóº øòàòíèé ðîçïèñ (çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì âíóòð³øíüîãî ô³íàí-

ñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)), ñòðóêòóðó, ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿç-

êè ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà.

7.4.4. Âèð³øóº êàäðîâ³ ïèòàííÿ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.4.5. Óêëàäàº â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà óãîäè ç ïèòàíü ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèäàº íàêà-

çè, äîðó÷åííÿ òà äîâ³ðåíîñò³.

7.4.6. Íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºì-

ñòâà, çà âèêîíàííÿ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, åôåêòèâíå òà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ, çáåðåæåííÿ ìàé-

íà, çàêð³ïëåíîãî çà Ï³äïðèºìñòâîì.

7.4.7. Âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ Ï³äïðèºìñòâà.

7.5. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ðåàë³çóþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè òà óïîâíîâàæå-

íèìè íèìè îðãàíàìè. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà íà çàãàëüíèõ çáîðàõ ðîçãëÿäàº òà çà-

òâåðäæóº ïðîåêò êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó.

7.6. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³, åêîíîì³÷í³ òà ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç ðîáîòîäàâ-

öåì ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

7.7. Ïðàâî óêëàäåííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ äèðåêòîðó

Ï³äïðèºìñòâà, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ïðîôñï³ëêîâîìó îðãàíó, â ðàç³ éîãî â³äñóòíî-

ñò³ — ïðåäñòàâíèêàì ïðàö³âíèê³â, îáðàíèì òà óïîâíîâàæåíèì òðóäîâèì êîëåêòèâîì.

7.8. Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð ï³äëÿãàº ïîâ³äîìí³é ðåºñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8. ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

8.1. Îñíîâíèì óçàãàëüíþþ÷èì ïîêàçíèêîì ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ï³äïðèºìñòâà º ïðèáóòîê.

8.2. Â³äðàõóâàííÿ ÷àñòêè ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çä³éñíþþòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà-

÷åíîìó Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

8.3. Ï³äïðèºìñòâî âåäå îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³

ñêëàäàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

8.4. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà ïîäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.

Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.5. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì

ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåð-

äæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

8.6. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íà âèêî-

íàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â òà ïðèáóòêó,

íå ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàí-

ñîâèì ïëàíîì.

8.7. Ï³äïðèºìñòâî çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîð-

ìîþ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

9. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

9.1. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì éîãî ë³êâ³äàö³¿ ÷è ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ,

âèä³ë, ïîä³ë, ïåðåòâîðåííÿ) çä³éñíþþòüñÿ çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îð-

ãàíó ÷è ð³øåííÿì ñóäó.

9.2. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ Âëàñ-

íèêîì, óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì àáî ñóäîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ.

9.3. Ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ó ðåçóëüòàò³ ë³êâ³äàö³¿ ÷è ðåîðãàí³çàö³¿ Ï³ä-

ïðèºìñòâà, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðà-

öþ Óêðà¿íè.

9.4. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà, ùî çàëèøàºòüñÿ ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â, âèêîðèñ-

òîâóºòüñÿ çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà.

9.5. Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ ìàéíî, ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ðåîðãàí³çîâàíîãî Ï³äïðèºìñòâà ïåðåõî-

äÿòü äî ïðàâîíàñòóïíèêà.

9.7. Ï³äïðèºìñòâî ââàæàºòüñÿ ðåîðãàí³çîâàíèì àáî ë³êâ³äîâàíèì ç äíÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíî-

ãî çàïèñó äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðî-

ìàäñüêèõ ôîðìóâàíü.
Керівник апарату 

В. Бондаренко 

Про перерозподіл 
видатків бюджету міста Києва

Розпорядження № 302 від 22 березня 2017 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011

року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», підпункту 17.8 пункту 17 рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 ро'
ку № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 ро'
ку № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìåæàõ

àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ áþäæåò-

íèõ êîøò³â ì³æ îá’ºêòàìè áóä³âíèöòâà, ðåêîí-

ñòðóêö³¿ òîùî, à òàêîæ âèäàìè îïëà÷óâàíèõ ðî-

á³ò (ïðîåêòí³ ðîáîòè, îïëàòà çà ìèíóë³ ðîêè, ïî-

òî÷í³ êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ, ïðèäáàííÿ îáëàä-

íàííÿ òîùî), ïåðåäáà÷åíèìè äîäàòêîì 4 äî

Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó

¹ 553/1557, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìåæàõ

àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ áþäæåò-

íèõ êîøò³â ì³æ íàïðÿìàìè âèäàòê³â íà êàï³òàëü-

íèé ðåìîíò, ïåðåäáà÷åíèìè äîäàòêîì 5 äî Ïðî-

ãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó

¹ 553/1557, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà 2017 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îá-

ñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³íàíñóâàííÿ

êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà 2017 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îá-

ñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³íàíñóâàííÿ

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1, 2, 3, 4 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âíåñòè çì³íè äî ïîêàçíèê³â Ïðî-

ãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê, äîâåäåíèõ äî äåïàðòà-

ìåíò³â, óïðàâë³íü, ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-

ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-

ö³é çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 3

«Ïðî Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîç-

âèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê» (â ðåäàêö³¿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 27 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 213), à ñàìå:

çâåäåíî¿ ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó; ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà

ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü; çâåäåíî-

ãî ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó; ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³-

íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, âèêëàâøè ¿õ

â ðåäàêö³ÿõ, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ïîäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ïîãî-

äæåííÿ äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

7. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó, ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про видачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРИВАТНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«УРБАН КІДС» ліцензії на право провадження 
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 304 від 22 березня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про'

вадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загаль'
ної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ

ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÓÐÁÀÍ Ê²ÄÑ» (³äåíòèô³-

êàö³éíèé êîä 40820687 ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01042,

ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ñàïåðíå ïîëå, áóäèíîê 12) ë³-

öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé

äîøê³ëüíîãî â³êó).

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà

ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀ-

Â×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÓÐÁÀÍ Ê²ÄÑ» íå ï³çí³øå

10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåí-

ç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê çà-

çíà÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³-

ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, çàòâåð-

äæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016

ðîêó ¹ 1113.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко
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Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 25 липня 2008 року № 1046 
«Про створення постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень громадян»

Розпорядження № 306 від 22 березня 2017 року
У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперебійної роботи постійно діючої комісії з

питань розгляду звернень громадян при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер'
жавній адміністрації):

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êðèêóíîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Êðîõìàëþê Â³êòîð Âàñèëüîâè÷ âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ëîçîâèé Âàñèëü Áîðèñîâè÷ âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè ãîëîâè Äàðíèöüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ìàéçåëü Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ìàðòèí÷óê Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ìîíäðè¿âñüêèé Âàëåíòèí Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Îíîôð³é÷óê Ïåòðî Âàñèëüîâè÷ ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïàâëèê ²ãîð Êëèìîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿

³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ïàíòåëåºâ Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîâîðîçíèê Ìèêîëà Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîë³ùóê Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ðåçí³êîâ Îëåêñ³é Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ

ïîâíîâàæåíü

Ñàãàéäàê ²ëëÿ Âàäèìîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ

ïîâíîâàæåíü

Ñïàñèáêî Îëåêñàíäð Âàëåð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

Ñòàðîñòåíêî Ãàííà Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿

Òàíöþðà Âàëåð³é Àíàòîë³éîâè÷ íà÷àëüíèê Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì'¿

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Òóð÷àê Äìèòðî Âàñèëüîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Ôåäîòîâ Êîñòÿíòèí Ïàâëîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà

æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ô³äàíÿí Îëåíà Ãðèãîð³âíà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³

òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ô³ùóê Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ

òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿)

Õîíäà Ìàðèíà Ïåòð³âíà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Öèáóëüùàê Îëåêñàíäð Ëåîí³äîâè÷ ãîëîâà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Øêóðî Ìàêñèì Þð³éîâè÷ ãîëîâà Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Керівник апарату 
В. Бондаренко 

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 25 ëèïíÿ 2008 ðî-

êó ¹ 1046 «Ïðî ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êî-

ì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí» òà-

ê³ çì³íè:

1.1. Çàãîëîâîê ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òà-

ê³é ðåäàêö³¿:

«Ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷ó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ðîçãëÿ-

äó çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)».

1.2. Ïóíêò 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é

ðåäàêö³¿:

«1. Óòâîðèòè ïîñò³éíî ä³þ÷ó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü

ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðè âèêîíàâ÷îìó

îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä,

ùî äîäàºòüñÿ».

1.3. Ïóíêò 4 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é

ðåäàêö³¿:

«4. Îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðî-

âåäåííÿ çàñ³äàíü êîì³ñ³¿ ïîêëàñòè íà óïðàâë³í-

íÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà ðåã³îíàëüíèõ çâ’ÿç-

ê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿)».

2. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êî-

ì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðè

âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 25 ëèïíÿ 2008 ðîêó

¹ 1046 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 êâ³òíÿ 2016

ðîêó ¹ 202), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ïóíêò 1 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éíî ä³þ÷ó êî-

ì³ñ³þ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðè

âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 25 ëèïíÿ 2008 ðîêó

¹ 1046 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 14 ëþòîãî 2011

ðîêó ¹ 192), âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Ïîñò³éíî ä³þ÷à êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó

çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — êîì³ñ³ÿ) º êîíñóëüòà-

òèâíî-äîðàä÷èì îðãàíîì, óòâîðåíèì ç ìåòîþ

ñïðèÿííÿ ãðîìàäÿíàì ó âèð³øåíí³ ïèòàíü, ç ÿêè-

ìè âîíè çâåðòàþòüñÿ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

25 ëèïíÿ 2008 ðîêó ¹ 1046

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 22.03.2017 ¹ 306)

СКЛАД
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)

Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ñèòí³÷åíêî ªâãåí Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ çàñòóïíèê êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè

êîì³ñ³¿

Áðè÷êî Îêñàíà Ëåîí³ä³âíà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü

ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Áîíäàð Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ã àðÿãà Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷ ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Êàðåòêî Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ ãîëîâà Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Êîíäðàøîâà Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà âèêîíóþ÷à îáîâ'ÿçêè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Êðàñþê Ñåðã³é Éîñèïîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà

âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 24 березня 2015 року № 257/1 

«Про затвердження структур управлінь, відділів 
та секторів апарату виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)»

Розпорядження № 307 від 22 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто'герой Київ», «Про місцеве самоврядуван'

ня в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017
року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»:

1. Ï³äïóíêò 4.4 ïóíêòó 4 ñòðóêòóðè óïðàâë³í-

íÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çà-

ñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåí-

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

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

24 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 257/1 (â ðåäàêö³¿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 29 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 623), âèêëàñòè â

òàê³é ðåäàêö³¿:

«4.4. Ïðîâ³äíèé ³íñïåêòîð».

2. Ï³äïóíêò 4.3 ïóíêòó 4 ñòðóêòóðè óïðàâë³í-

íÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ êå-

ð³âíèöòâà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24

áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 257/1 (â ðåäàêö³¿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 293), âèêëàñòè â

òàê³é ðåäàêö³¿:

«4.3. Ïðîâ³äíèé ³íñïåêòîð».
Голова В. Кличко

Про створення Київської міської призовної комісії 
з проведення чергового призову громадян України 

на строкову військову службу у квітні'травні 2017 року
Розпорядження № 311 від 22 березня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України
від 24 лютого 2017 року № 44/2017 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки про'
ведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році»:

1. Äëÿ êåð³âíèöòâà ³ êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ

ðàéîííèõ ïðèçîâíèõ êîì³ñ³é óòâîðèòè Êè¿âñüêó

ì³ñüêó ïðèçîâíó êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ ÷åðãî-

âîãî ïðèçîâó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà ñòðîêîâó â³é-

ñüêîâó ñëóæáó ó êâ³òí³-òðàâí³ 2017 ðîêó òà çà-

òâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³é:

2.1. Ï³äâåñòè ï³äñóìêè îñ³ííüîãî 2016 ðîêó

ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæ-

áó.

2.2. Îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ç ï³äãîòîâêè òà ïðî-

âåäåííÿ âåñíÿíîãî ïðèçîâó 2017 ðîêó.

2.3. Óòâîðèòè ðàéîíí³ ïðèçîâí³ êîì³ñ³¿ òà çà-

òâåðäèòè ¿õ ñêëàä.

2.4. Íàïðàâèòè äëÿ ðîáîòè ó ðàéîíí³ â³éñü-

êîâ³ êîì³ñàð³àòè íà ïåð³îä ï³äãîòîâêè ³ âåñü òåð-

ì³í ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó òåõí³÷íèõ ïðàö³âíèê³â

³ îïåðàòîð³â ïåðñîíàëüíèõ îá÷èñëþâàëüíèõ ìà-

øèí (äðóêàðîê).

2.5. Çàáåçïå÷èòè ðàéîíí³ â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³-

àòè àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì.

2.6. Óêîìïëåêòóâàòè ðàéîíí³ ë³êàðñüê³ êîì³-

ñ³¿ ë³êàðÿìè-ñïåö³àë³ñòàìè òà çàáåçïå÷èòè ¿õ

ìåäèêàìåíòàìè, ìåäè÷íèì ³íñòðóìåíòàð³ºì ³

ñàí³òàðíî-ãîñïîäàðñüêèì ìàéíîì.

3. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ íàäàâàòè äîïîìîãó â³éñüêî-

âèì êîì³ñàð³àòàì ì³ñòà Êèºâà ó ïðîâåäåíí³ ïðè-

çîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ç

ðîçøóêó ïðèçîâíèê³â, ÿê³ óõèëÿþòüñÿ â³ä ïðè-

çîâó, çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïî-

ðÿäêó íà ïðèçîâíèõ ä³ëüíèöÿõ ðàéîí³â ì³ñòà,

Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó çá³ðíîìó ïóíêò³ òà íà ïðè-

ëåãë³é äî íüîãî òåðèòîð³¿.

4. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çàáåçïå÷èòè ðîáîòó â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñà-

ð³àòó ç 20 áåðåçíÿ äî 17 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ç ìå-

òîþ ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíîãî ìåäè÷íîãî îã-

ëÿäó ïðèçîâíèê³â, ïðèçâàíèõ íà ñòðîêîâó â³é-

ñüêîâó ñëóæáó, ç ïðîâåäåííÿì îáîâ’ÿçêîâîãî

ïåðåë³êó îáñòåæåíü (Â²Ë, ãåïàòèòè Â, Ñ òà ñè-

ô³ë³ñ) â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî â³éñüêîâî-

ë³êàðñüêó åêñïåðòèçó â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà-

¿íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè

Óêðà¿íè â³ä 14 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ¹ 402, çàðåºñ-

òðîâàíèì ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 17 ëèñ-

òîïàäà 2008 ðîêó çà ¹ 1109/15800, à òàêîæ ðîç-

ãëÿäó çàÿâ ãðîìàäÿí ïðî íåçãîäó ç ðåçóëüòà-

òîì ìåäè÷íîãî îãëÿäó ³ ð³øåííÿì ðàéîííî¿ ë³-

êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ òà ïåðåâ³ðêè ð³øåíü ñòîñîâíî

ïðèçîâíèê³â, âèçíàíèõ íåïðèäàòíèìè òà òèì-

÷àñîâî íåïðèäàòíèìè äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà

ðåçóëüòàòàìè ïðèçîâó òà ïðèïèñêè ç³ 100 %

îõîïëåííÿì, êàíäèäàò³â ç ÷èñëà öèâ³ëüíî¿ ìîëî-

ä³ äëÿ âñòóïó äî âèùèõ â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàä³â Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè òà ³íøèõ

â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü.

4.2. Çàáåçïå÷èòè ì³ñüêó ë³êàðñüêó êîì³ñ³þ ìå-

äèêàìåíòàìè, ìåäè÷íèì ³íñòðóìåíòàð³ºì ³ ñà-

í³òàðíî-ãîñïîäàðñüêèì ìàéíîì.

4.3. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ îáñòåæåííÿ ïðè-

çîâíèê³â ó ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ ïîçà÷åðãîâî,

áåçîïëàòíî òà â ïîâíîìó îáñÿç³ ï³ä îñîáèñòó â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòü êåð³âíèê³â ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â.

5. Ðåêîìåíäóâàòè â³éñüêîâîìó êîì³ñàðó Êè-

¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó ðîç-

ãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè áóôåòó

â ïðèì³ùåíí³ ¿äàëüí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî çá³ð-

íîãî ïóíêòó ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè âèñâ³òëåííÿ â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñî-

âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà Ì. Þ.
Голова В. Кличко

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

від 01 вересня 2016 року № 801 
«Про проведення ремонтно'реставраційних робіт пам’ятки 

історії місцевого значення будівлі № 11, літ. А 
на вулиці Терещенківській у Шевченківському районі»

Розпорядження № 310 від 22 березня 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре'

гулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про охорону культурної спадщини», у зв’язку з не'
сприятливими погодними умовами:

Ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 âåðåñíÿ 2016 ðîêó

¹ 801 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðà-

ö³éíèõ ðîá³ò ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åí-

íÿ áóä³âë³ ¹ 11, ë³ò. À íà âóëèö³ Òåðåùåíê³âñüê³é

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³» öèôðè òà ñëîâà «30

ãðóäíÿ 2016 ðîêó» çàì³íèòè öèôðàìè òà ñëîâà-

ìè «31 òðàâíÿ 2017 ðîêó».
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)

22.03.2017 ¹ 311

Склад
Київської міської призовної комісії 

з проведення чергового призову громадян
України на строкову військову службу у квітні'травні 2017 року

Ïîâîðîçíèê Ìèêîëà Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Êîæóõîâñüêèé Âàëåíòèí Ðîìàíîâè÷ òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè â³éñüêîâîãî

êîì³ñàðà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî

êîì³ñàð³àòó, çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿ (çà çãîäîþ)

Ëàâðåíþê ²ðèíà Äìèòð³âíà ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîìïëåêòóâàííÿ òà

ïðèçîâó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî

êîì³ñàð³àòó, ñåêðåòàð êîì³ñ³¿ (çà çãîäîþ)

Îíèñüêî Îëåã Âàñèëüîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó 

ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Â³òêîâñüêèé Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷ ãîëîâà â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó (çà çãîäîþ)

Æèâîòåíþê Âàñèëü Ïåòðîâè÷ âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç

îðãàí³çàö³¿ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà

ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Ìåëüíèê Àíäð³é ²âàíîâè÷ ïîì³÷íèê â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà ç ïðàâîâî¿

ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî

êîì³ñàð³àòó (çà çãîäîþ)

Á³ëèé Îëåã Êîñòÿíòèíîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Øïèëüîâèé ²âàí Ôåäîðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëîëàøâ³ë³ Áàäð³ Ãîäåðäç³éîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïî íàäàííþ ìåòîäè÷íî¿

äîïîìîãè ó ïðîô³ëàêòèö³ ïîðóøåíü ô³íàíñîâî-

ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó

îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîëîáîâà ßðîñëàâà Âàëåð³¿âíà äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ

ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Резервний склад членів призовної комісії 
(на випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин):

Áîéêî ²ãîð Ìèðîñëàâîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â ïîë³ö³¿

óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ (çà

çãîäîþ)

Ñêîëîáàíîâà Þë³ÿ Ìèêîëà¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé

òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Ïëà÷èíäà Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïèòàíü

ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñòðåøåíåöü Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ äèðåêòîð Áàçè ñïåö³àëüíîãî ìåäè÷íîãî

ïîñòà÷àííÿ
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ªðîôººíêîâ Àíòîí Îëåêñ³éîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè

ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó Äåïàðòàìåíòó

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñåðãåºâ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè

óïðàâë³ííÿ äîøê³ëüíî¿, çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ òà

ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату 
В. Бондаренко 

Про закріплення майна комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
за комунальним підприємством по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва
Розпорядження № 314 від 22 березня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час'
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ'
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас'
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со'
ціальної інфраструктури», листи комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпров'
ського району м. Києва від 20 жовтня 2016 року № 103/49/1592, Дніпровської районної в місті Києві держав'
ної адміністрації від 09 вересня 2016 року № 7167/26/1/103, Департаменту міського благоустрою та збере'
ження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02 вересня 2016 року № 064'8334, Київського комунального об’єднання зеленого будів'
ництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» від 06 вересня 2016 року № 148'06'2853,
комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м. Києва» від 31 серпня 2016 року № 103/32'5626:

1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-

íÿ àâòîìîá³ëü Ê²À Cerato, 2006 ðîêó âèïóñêó,

ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÀÀ8385ÀÀ, íîìåð øàñ³

(êóçîâà, ðàìè) YGLFE22326L002067, îá’ºì äâè-

ãóíà 1975, ïåðâ³ñíîþ (áàëàíñîâîþ) âàðò³ñòþ

80254,17 ãðí, çàëèøêîâîþ âàðò³ñòþ ñòàíîì íà

31 ñåðïíÿ 2016 ðîêó 3163,01 ãðí, ùî íàëåæèòü

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà, çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-

ñòâîì ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ï-

ðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîì-

ïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ï-

ðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» òà Äí³ïðîâñüê³é

ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿

ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ïî óò-

ðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó ïðèéìàííÿ — ïåðåäà÷ó òðàíñïîðòíîãî

çàñîáó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, òà íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîï³þ àêòà ïðèéìàííÿ — ïå-

ðåäà÷³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про організацію заходів з підготовки 
до проведення чергових призовів громадян України 
на строкову військову службу в 2017 році у місті Києві

Розпорядження № 312 від 22 березня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», рішення Київської міської

ради від 28 липня 2016 року № 859/859 «Про затвердження Міської цільової програми поліпшення організа'
ції підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову війсь'
кову службу, призову військовозобов’язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрак'
том на 2016'2018 роки»:

1. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

áåçïå÷èòè ïåðåâåçåííÿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñà-

ð³àòó, ïðèçîâíèê³â ç ïðèçîâíèõ ä³ëüíèöü íà Êè-

¿âñüêèé ì³ñüêèé çá³ðíèé ïóíêò, â³éñüêîâîçîáîâ’ÿ-

çàíèõ, ïðèçâàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, à òàêîæ

ìîá³ëüíèõ ãðóï ó ñêëàä³ ïðåäñòàâíèê³â â³éñüêî-

âèõ êîì³ñàð³àò³â òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â äëÿ

ðîçøóêó ïðèçîâíèê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-

íèõ, ÿê³ óõèëÿþòüñÿ â³ä ïðèçîâó. Çä³éñíèòè çà-

õîäè ùîäî âèçíà÷åííÿ ï³äïðèºìñòâ-âèêîíàâ-

ö³â äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïðèçîâíèê³â òà â³éñüêîâî-

ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ â³äïîâ³äíî äî çàÿâîê Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó òà óêëàñòè

â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ç âèêîíàâöÿìè â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

2. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³éñüêîâî-ë³êàðñüêó êî-

ì³ñ³þ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³-

àòó ìåäè÷íèì ³íñòðóìåíòàð³ºì ³ ãîñïîäàðñüêèì

ìàéíîì, íåîáõ³äíèì äëÿ ìåäè÷íîãî îáñòåæåí-

íÿ ãðîìàäÿí ïðèçîâíîãî â³êó ï³ä ÷àñ ïðèïèñêè

äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåí-

íÿ ÷åðãîâèõ ïðèçîâ³â íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó

ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ çà ìî-

á³ë³çàö³ºþ, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà

êîíòðàêòîì.

3. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ ãðîìàäÿí ïðèçîâ-

íîãî â³êó ï³ä ÷àñ ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëü-

íèö³, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ÷åðãîâèõ ïðè-

çîâ³â íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³é-

ñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ çà ìîá³ë³çàö³ºþ, ïðèéíÿò-

òÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì ðàéîííè-

ìè â³éñüêîâî-ë³êàðñüêèìè êîì³ñ³ÿìè.

4. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äå-

ïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-

ìó â³éñüêîâîìó êîì³ñàð³àòó ïîäàâàòè ³íôîðìà-

ö³þ ïðî âèêîðèñòàí³ êîøòè äî àïàðàòó âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîêâàðòàëüíî

äî 15 ÷èñëà ïåðøîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³ò-

íèì ïåð³îäîì.

5. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïîäàâàòè Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñ-

òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âè-

êîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ïîë³ïøåí-

íÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêî-

âî¿ ñëóæáè, ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³,

ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçî-

âó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿,

ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì

íà 2016-2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëèïíÿ 2016 ðîêó

¹ 859/859, ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî

ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до посадового складу постійно 
діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 25 грудня 2007 року № 1723

Розпорядження № 308 від 22 березня 2017 року
Відповідно до підпункту 6 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду'

вання в Україні», статті 12 Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 03 серп'
ня 1998 року № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», з метою забез'
печення безперервної роботи постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами:

Ïîñàäîâèé ñêëàä ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-

òàíü ïîâîäæåííÿ ç áåçõàçÿéíèìè â³äõîäàìè,

çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 25 ãðóäíÿ 2007

ðîêó ¹ 1723 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07

ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 662), âèêëàñòè â íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

25 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ¹ 1723 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 22.03.2017 ð. ¹ 308 )

Посадовий склад
постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами
Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿;

ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-

ðîºì Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð êîì³ñ³¿.

×ëåíè êîì³ñ³¿:

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ïîë³òèêè

Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-

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

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â

Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îð-

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

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ çåìëåóñòðîþ òà ìîí³òîðèíãó çåìåëü Äåïàðòàìåíòó çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿);

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿);

íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ñàí³òàðíîãî çàêîíî-

äàâñòâà, íà÷àëüíèê â³ää³ëó áåçïåêè ñåðåäîâèùà æèòòºä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæ-

ïðîäñïîæèâñëóæáè â ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ);

íà÷àëüíèê â³ää³ëó åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â, çà ïîâîäæåííÿì ç â³äõîäàìè òà

íåáåçïå÷íèìè õ³ì³÷íèìè ðå÷îâèíàìè Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ);

äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ».
Керівник апарату 

В. Бондаренко 

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 26 липня 2012 року № 1302 
«Про будівництво житлового комплексу на вул. Тираспольській,

43 у Подільському районі»
Розпорядження № 309 від 22 березня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист комунального під'
приємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 07
грудня 2016 року № 056/24'5782:

Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 26 ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 1302 «Ïðî áóä³â-

íèöòâî æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà âóë. Òèðàñïîëü-

ñüê³é, 43 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³».

Голова В. Кличко
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Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî
ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà:

1.Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5,00 êâ.ì,÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (õîëó) íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿
áóä³âë³ íà âóë. Âåðáèöüêîãî, 5, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,
êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè - 847,33 ãðí áåç ÏÄÂ. Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè - 1 694,66 ãðí
áåç ÏÄÂ. Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Îäåðæóâà÷: êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ï/ð ¹ 26008300763826 â ÒÂÁÂ ¹ 10026/061 ô³ë³¿
ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ «Îùàäáàíê», ÌÔÎ: 322669, ªÄÐÏÎÓ: 38266365.

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îá'ºêòà îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ îá'ºêòà îðåíäè êîìóíàëüíå
íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà.

Óìîâè êîíêóðñó: 
•  âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
•  îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;
•  äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó, ùî

âèçíà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
•  â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ

ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ
òà âíóòð³øíüî áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà
ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

•  âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
•  êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó

çàêîíîì ïîðÿäêó; 
•  êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåíü ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

«Õðåùàòèê», çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;
•  ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;
•  óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë

îõîðîíè ïðàö³;
•  ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
•  âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
•  ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;
•  àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñÿ

ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ïîâåðòàº ïðîòÿãîì
òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â àâàíñîâó îðåíäíó ïëàòó âñ³ì ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ
îðåíäîäàâöÿ;

•  ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ùî íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè, çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ïîòî÷íèé
ðàõóíîê ïëàòíèêà.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³: 
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè: 
- äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé

íå á³ëüøå ÿê 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà; 
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ

îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà -

ô³çè÷íî¿ îñîáè - ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.
3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ

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

ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 12 òðàâíÿ 2017 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, ó çàë³ êîëåã³¿ íà äðóãîìó
ïîâåðñ³. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç
â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿
íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ – äî 18.00 04 òðàâíÿ 2017 ðîêó.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 420, 430
(ïí. - ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45). Îòðèìàòè äîäàòêîâó

³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 420, 430 (ïí. - ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò.
ç 09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45). Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 564-98-42, 564-92-01.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

TOB «ÅÊ «Îñíîâà Êîìôîðò» ïîäàëî íà çàòâåðäæåííÿ òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ïî íàñòóïíèì æèòëîâèì áóäèíêàì:

1.âóë.Íàòàë³¿ Óæâ³é,12 -òàðèô 5,55 ãðí çà 1 êâ.ì. (äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 4,31 ãðí çà 1 êâ.ì.)

2.âóë.Àêàäåì³êà Òóïîëºâà,17-ê-òàðèô 6,54 ãðí çà 1 êâ.ì.(äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó5,13 ãðí çà 1 êâ.ì.)

3.âóë.Âåðõîâèííà,41 -òàðèô 5,41 ãðí çà 1 êâ.ì. (äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 4,00 ãðí çà 1 êâ.ì.)

4.âóë.Àêàäåì³êà ªôðåìîâà,8-à -òàðèô 6,60 ãðí çà 1 êâ.ì.(äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó5,04 ãðí çà 1 êâ.ì.)

5.âóë.Çëàòîóñò³âñüêà,14 -òàðèô 6,36 ãðí çà 1 êâ.ì. (äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 4,56 ãðí çà 1 êâ.ì.)

6.âóë.Çëàòîóñò³âñüêà,16 -òàðèô 6,58 ãðí çà 1 êâ.ì. (äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 4,83 ãðí çà 1 êâ.ì.)

7.âóë.Ìåæîâà,23-á-òàðèô 5,38 ãðí çà 1 êâ.ì.(äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó4,29 ãðí çà 1 êâ.ì.) Äëÿ ñïðàâíèõ
ïëàòíèê³â ââåäåíî çíèæêó(îïëàòà äî 20 ÷èñëà ïîòî÷íîãî ì³ñÿöÿ) -8%.Ðåíòàáåëüí³ñòüTOB «ÅÊ «Îñíîâà
Êîìôîðò» âñòàíîâëåíà íà ð³âí³ 8%.

Ç äîêëàäíîþ ñòðóêòóðîþ òàðèô³â, à òàêîæ ç ïåð³îäè÷í³ñòþ íàäàííÿ ïîñëóã, Âè ìàºòå çìîãó
îçíàéîìèòèñüíà äîøö³ îãîëîøåíüÂàøîãî áóäèíêó.Çàóâàæåííÿ ïðèéìàþòüñÿ äî 17.04.2017ðîêóçà
àäðåñîþ: 01135,ì.Êè¿â,âóë.Çëàòîóñò³âñüêà,16,TOB «ÅÊ «Îñíîâà Êîìôîðò».

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü– Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ íà 1, 2 ïîâåðõàõ ÑØ ¹ 43 çà àäðåñîþ: âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà, 17, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74,28 êâ.ì. ó ò.÷:
- íà 1 ïîâåðñ³ – 15,84 êâ. ì, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 7,22 ãðí (áåç ÏÄÂ);
- íà 2 ïîâåðñ³ – 58,44 êâ. ì, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 26,65 ãðí (áåç ÏÄÂ);
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (íàäàííÿ ïîñëóã ó ãàëóç³ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè),

ïîãîäèííî, òà ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.12.2016 ñòàíîâèòü– 1500670 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: 03020,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá.179.Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-30.

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

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá'ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó

ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðè-
ñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà 

ó %

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíî-

âàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà 
1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿

ïëàòè,
ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè,
ãðí áåç

ÏÄÂ

1
ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» (01001,

ì.Êè¿â, ïë. ². Ôðàíêà, 5,
òåë. 207-60-75

1 ïîâåðõ âóë. Æèëÿíñüêà,
83/53 ë³ò.À 8,90 15

²íøå âèêîðèñòàííÿ
ìàéíà (íàäàííÿ

êîíñóëüòàö³é ùîäî
åíåðãîçáåðåæåííÿ

òà åôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ

åíåðãîðåñóðñ³â)

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 349,72 3112,50 249000,0

2

ÊÏ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà
ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà»

(âóë. Ìèêîëè Ïèìîíåíêà,
10-à, 486-80-90)

1 ïîâåðõ Ïèìîíåíêà Ìèêîëè,
10-à 155,0 6

¯äàëüíÿ, ùî íå
çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 117,35 18188,50 3637700,0

3

Êè¿âñüêèé çîîëîã³÷íèé ïàðê
çàãàëüíîäåðæàâíîãî

çíà÷åííÿ (03055, Ïåðåìîãè
ïðîñï., 32, 277-47-69)

1 ïîâåðõ Ïåðåìîãè ïðîñï. 32 31,4

8

Êàôå, ÿêå íå
çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè 27,4 êâ. ì

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³

232,26 6363,95

1072500,0
18

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â
(áðåíäîâàí³
ñóâåí³ðè ç
òåìàòèêîþ
Êè¿âñüêîãî

çîîïàðêó) 4, 0 êâ. ì

522,59 2090,35

4

ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëó-
àòàö³ÿ» (âóë. Âîëîäèìèðñüêà,

51-à, 234-23-24)

1-2 ïîâåðõ âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî,
40/85, ë³ò.À, À'

63,40 

àáî

1 (äëÿ
ïëîù³
20,0
êâ.ì)

Ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.01.2017

2 ðîêè 364 äí³
56,61 3589,03

1410400,04

15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ 278,07 17630,00

5 1 ïîâåðõ,
ï³äâàë

âóë. Òèìîøåíêà
Ìàðøàëà, 9 ë³ò. À 22,9 3

Ðîçì³ùåííÿ
ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî

çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêîãî ñïðÿìîâàíà
íà îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ð³çíèìè âèäàìè

ñïîðòó

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 40,87 935,83 374330,0

6 1 ïîâåðõ,
ï³äâàë

âóë. Òèìîøåíêà
Ìàðøàëà, 9 ë³ò. À 47,2 3

Ðîçì³ùåííÿ
ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî

çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêîãî ñïðÿìîâàíà
íà îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ð³çíèìè âèäàìè

ñïîðòó

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 40,87 1928,85 771540,0

7 1 ïîâåðõ,
ï³äâàë

âóë. Òèìîøåíêà
Ìàðøàëà, 9 ë³ò. À 32,0 3

Ðîçì³ùåííÿ
ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî

çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêîãî ñïðÿìîâàíà
íà îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ð³çíèìè âèäàìè

ñïîðòó

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 40,87 1307,70 523080,0

8 1-2 ïîâåðõ âóë. Êóð÷àòîâà, 23-à
ë³ò. À 467,1 1 ãðí íà

ð³ê

Ðîçì³ùåííÿ
äîøê³ëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó

Ñòàíîì íà 30.09.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê 7333410,0

9

ÊÏ ÌÀ «Êè¿â» (Æóëÿíè)
03036 ì. Êè¿â ïðîñï.
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 79 

339-23-49

1 ïîâåðõ
ïðîñï.

Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
81 ë³ò. Ã

139,7 8 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó
Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 99,90 13 956,60 2 093 490,0

10

Ãîëîâíå òåðèòîð³àëüíå
óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³
Êèºâ³, ïðîâ. Ìóçåéíèé, 2-ä,
ì. Êè¿â, 01001, 279-83-05

1 ïîâåðõ ïðîñï. Ïåðåìîãè, 11 2,0 9

Ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî
àâòîìàòó, ùî

â³äïóñêàº
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 343,39 686,77 91569,0

11

ÊÏ «Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà
øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ
ñïîðóä ì. Êèºâà» 01014 

ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà
Áîëáî÷àíà, 6

1 ïîâåðõ âóë. Â³éñüêîâèé
ïðî¿çä, 8 18,0 60

Ðîçì³ùåííÿ
îïåðàòîð³â

òåëåêîìóí³êàö³é

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 368,33 6630,0 132600,0

Àñôàëüòîâàíà
ïëîùàäêà

âóë. Â³éñüêîâèé
ïðî¿çä, 8 100,0 8 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 2 ðîêè 364 äí³ 17,14 1714,0 257100,0

Передплатні�ціни

на�місяць ......................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ..................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців ................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ..............490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ)

61308
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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 53354

31 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹36(4949)

16

ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

Ò²ËÜÊÈ óïðîäîâæ òèæíÿ çà äîïîìîãîþ ïåðåñóâíèõ ôëþîðîãðàô³â
îáñòåæèëèñÿ 460 êèÿí ³ ãîñòåé ñòîëèö³. ²ç ï³äîçðîþ íà òóáåðêóëüîç íà
äîîáñòåæåííÿ íàïðàâëåíî ñ³ì îñ³á. Ùå â äâàíàäöÿòüîõ âèÿâëåí³ ð³ç-
íîìàí³òí³ ïàòîëîã³¿ îðãàí³â ãðóäíî¿ ïîðîæíèíè. Òîæ ì³ñüêà âëàäà âè-
ð³øèëà ðîçøèðèòè ãåîãðàô³þ ì³ñöü ðîçì³ùåííÿ ìîá³ëüíèõ ôëþîðî-
ãðàô³â, ùîá ÿêíàéá³ëüøå îõî÷èõ çìîãëè ïðîéòè ïåðåâ³ðêó.

Ãðàô³ê ðîáîòè ïåðåñóâíèõ öèôðîâèõ ôëþîðîãðàô³â:
�31.03.— ÒÎÂ «Áåðêîì» ðèíîê «Áåðåçíÿêè», Äí³ïðîâñüêèé ð-í,
âóë. Ìèêîëàé÷óêà, 4, Ðèíîê ÒÎÂ ÒÄ «Äí³ïðî», Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í,
á-ð Êîëüöîâà, 12, ÒÎÂ «Êíèæêîâèé ðèíîê», Îáîëîíñüêèé ð-í,
ïð-ò Áàíäåðè, 10 Äèòÿ÷èé òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ ÒÎÂ «Ñàïñàí»,
Äí³ïðîâñüêèé ð-í, âóë. Ìàëèøêà, 5.
�03.04.— «ßâ³ð-95», Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Òèìîøåíêà, 14-à.
�04.04.— Ðèíîê «Ìîñòèöüêèé», Ïîä³ëüñüêèé ð-í, ïð-ò Ïðàâäè, 3-à;
Ðèíîê Øïàëåðíèé ÏðÀÒ ÂÊÊ «ÑÒÑ», Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í,
âóë. Çîä÷èõ, 74.
�05.04.— Ðèíîê Øïàëåðíèé ÏðÀÒ ÂÊÊ «ÑÒÑ», Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í,
âóë. Çîä÷èõ, 74.
�06.04.— ÒÎÂ «Äàðíèöüêèé ðèíîê», Äàðíèöüêèé ð-í,
âóë. ßëòèíñüêà, 5.
�06.04.— Ðèíîê ÒÎÂ ÒÂ «Áîðùàã³âñüêèé», Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í,
âóë. Çîä÷èõ, 58-à.
�07.04.— Ðèíîê ÒÎÂ ÒÂ «Áîðùàã³âñüêèé», Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í,
âóë. Çîä÷èõ, 58-à.
�07.04.— Ðèíîê «Âèíîãðàäàð», Ïîä³ëüñüêèé ð-í, âóë. Â. Ïîðèêà, 2.
�12.04.— ÒÎÂ «Í²ÑÅÊ» ðèíîê «Ïîçíÿêè», Äàðíèöüêèé ð-í,
âóë. Ðåâóöüêîãî, 12/1.
�18.04.— ÒÎÂ «Ïå÷åðñüêèé ðèíîê», Ïå÷åðñüêèé ð-í, Ïå÷åðñüêà 
ïëîùà, 1.
�19.04.— ÊÏ «Æèòí³é ðèíîê», Ïîä³ëüñüêèé ð-í, âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 �

Äî 19 êâ³òíÿ ìîæíà îáñòåæèòèñÿ 
â ïåðåñóâíèõ ôëþîðîãðàôàõ

ÄÎ 10-Ð²××ß óêðà¿íî-àìåðèêàí-
ñüêîãî áëàãîä³éíîãî ïðîåêòó «Íå-
çàáóòíÿ Êâ³òêà» 4 êâ³òíÿ â Íàö³î-
íàëüí³é îïåð³ â³äáóäåòüñÿ êîí-
öåðò çà ó÷àñòþ: Âàñèëÿ Ïîïàäþ-
êà (Êàíàäà), Ïàâëà Òàáàêîâà, Áð³¿
Áëåññ³íã (ÑØÀ), Îêñàíè Á³ëîç³ð,
Îêñàíè Ìóõè, Àðêàä³ÿ Âîéòþêà,
ãóðòó ²ËËÊè, ²ãîðÿ Áðàíîâàíà
(ÑØÀ). Ï³ä ÷àñ çàõîäó â³äáóäåòüñÿ
ïåðåäà÷à êîøò³â íà ïðèäáàííÿ
ïåðåñóâíîãî ìàìîãðàôà «ÊÂ²Ò-
ÊÀ» äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êóâàí-
íÿ ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè ñåðåä æ³-

íîê Êèºâà — 100 000 ãðí. Òðàäè-
ö³éíî êîæíà àêö³ÿ ïðîåêòó «Íå-
çàáóòíÿ Êâ³òêà» º íå ò³ëüêè êóëü-
òóðíî-ìèñòåöüêîþ, îñâ³òíüîþ, à
ïåðø çà âñå — áëàãîä³éíîþ. ×àñ-
òèíà êîøò³â ïåðåðàõîâóºòüñÿ â
îíêîöåíòðè — äëÿ ïðîô³ëàêòèêè
òà ë³êóâàííÿ ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëî-
çè ñåðåä æ³íîê Óêðà¿íè. Íàéâàãî-
ì³øèì ðåçóëüòàòîì ç ÷àñó çàïî÷àò-
êóâàííÿ ïðîåêòó ó 2007 ðîö³ ñòà-
ëî ïðèäáàííÿ ïåðåñóâíîãî ìàìî-
ãðàôà äëÿ Â³ííè÷÷èíè, ÿêèé ìàº
íàçâó ÊÂ²ÒÊÀ �

Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Íåçàáóòíÿ Êâ³òêà»
â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò

Â ðàìêàõ ïðîãðàìè «Äóõîâíå

ºäíàííÿ ïîêîë³íü» â á³áë³îòå-

ö³ ³ìåí³ Ì. Êîñòîìàðîâà â³ä-

áóâñÿ Äåíü ³íôîðìàö³¿. Çàõ³ä

ç³áðàâ êåð³âíèê³â ãóðòê³â äå-

êîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñ-

òåöòâà Áóäèíêó äèòÿ÷î¿ òâîð-

÷îñò³ é âèêëàäà÷³â àíàëîã³÷íèõ

ôàêóëüòåò³â Óí³âåðñèòåòó òðå-

òüîãî â³êó. Ñï³âîðãàí³çàòîðîì

ïîä³¿ âèñòóïèëà Ì³æíàðîäíà

Ôåäåðàö³ÿ ä³ëîâèõ æ³íîê «Ëè-

á³äü».

Ïàâëî ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»

Ó ÊÎÆÍÎÌÓ ç íàñ æèâå òâîð-
÷³ñòü, àëå òâîðöÿìè ñòàþòü äàëå-
êî íå âñ³. Ìàéñòåð-êëàñè, ùî ïðî-
âîäÿòü ëþäè, ÿê³ â³äâ³äàëè äíÿ-
ìè ñòîëè÷íó á³áë³îòåêó ³ìåí³ Êîñ-
òîìàðîâà, ðîçêðèâàþòü òîíêîù³
âèøèâàííÿ õðåñòîì, á³ñåðîì òà
ñòð³÷êàìè, á³ñåðîïëåò³ííÿ òà äå-
êóïàæó, ñêðàïáóê³íãó òà êâ³ë³íãó,
ïå÷âîðêó òà ³íøå ³ íàâ÷àþòü êîæ-
íîãî áàæàþ÷îãî.

«Ó íàø ÷àñ íåìàº äåô³öèòó òî-
âàð³â ïîâñÿêäåííîãî ³ òðèâàëîãî
âæèòêó. Ó â³ëüíîìó ïðîäàæó º âñå
íåîáõ³äíå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîð-
ìàëüíèõ ìàòåð³àëüíèõ óìîâ æèò-
òÿ. Àëå áóëî á íåïðàâèëüíèì ââà-
æàòè, ùî â öèõ óìîâàõ âèãîòîâëÿ-
òè âëàñíîðó÷ êîðèñí³ ñàìîðîáêè
ç ï³äðó÷íèõ ³ íàâ³òü íåïðèäàòíèõ
ìàòåð³àë³â — íå äóæå ñåðéîçíå
çàíÿòòÿ. Í³ùî òàê íå ïðèíîñèòü â

ä³ì ðàä³ñòü, ÿê ð³÷, ñòâîðåíà ñâî-
¿ìè ðóêàìè. Ð³çí³ ñàìîðîáêè äëÿ
îñåë³ íå ò³ëüêè íàïîâíþþòü æèò-
òÿ ÿñêðàâèìè ôàðáàìè, à é íàäà-
þòü ³íòåð’ºðó óí³êàëüí³ñòü ³ ÿêóñü
ðîäçèíêó. ² âæå òî÷íî ïðî òàêó
ð³÷ (íåõàé öå áóäå ìàëåíüêà äð³á-
íè÷êà) çàáóòè íåìîæëèâî. Ïðè-
÷îìó íå òàê âàæëèâî, ùî öå — ñà-
ìîðîáêè ç äåðåâà, ïàïåðó àáî ³í-
øîãî ìàòåð³àëó. Âàð³àíò³â ³ ñïî-
ñîá³â âèãîòîâëåííÿ ð³çíèõ øòó-
÷îê — ì³ëüéîíè»,— ðîçïîâ³ëà çà-
â³äóþ÷à ²íôîðìàö³éíèì öåíòðîì
«Á³áë³îòåêà ³ì. Ì. Êîñòîìàðîâà»
Ë³íà Ïåñê³íà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñòâîðåííÿ âèðî-
á³â âëàñíîðó÷ º âåëüìè ö³êàâèì
çàíÿòòÿì.Öèì çàõîïëþþòüñÿ íå ëè-

øå ä³òè, âñå ÷àñò³øå ñüîãîäí³ ìîæ-
íà çóñòð³òè äîðîñëèõ ëþäåé, ÿê³
òàêèì ÷èíîì â³äïî÷èâàþòü ³ îò-
ðèìóþòü â³ä öüîãî íåéìîâ³ðíå çà-
äîâîëåííÿ. Äëÿ ðîáîòè ìîæíà âè-
êîðèñòîâóâàòè ð³çí³ ïðèðîäí³ é
øòó÷í³ ìàòåð³àëè. Âèð³á, çðîáëå-
íèé ñâî¿ìè ðóêàìè, ìîæå äîñèòü
îðãàí³÷íî âïèñàòèñÿ â äèçàéí ³í-
òåð’ºðó, òèì ñàìèì äîäàâøè éî-
ìó îðèã³íàëüíîñò³ òà íîâîââåäåí-
íÿ, ñëóãóº ãàðíèì ïîäàðóíêîì.

Äî Äíÿ ³íôîðìàö³¿ ñï³âðîá³ò-
íèêè á³áë³îòåêè ï³äãîòóâàëè ÷è-
ìàëî ñïåö³àëüíî¿ ë³òåðàòóðè ³ ïå-
ð³îäèêè «Hand made», à âèêëàäà-
÷³ Áóäèíêó äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ —
âèñòàâêó ðîá³ò ç äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà.

Êîæåí ç ó÷àñíèê³â êîðîòêî ðîç-
ïîâ³â ïðî ñâîþ òâîð÷³ñòü ³ ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî â êîæíîãî ç íèõ º ñâîÿ
ðîäçèíêà. Òîæ âèð³øèëè íåçàáà-
ðîì ïðîâåñòè â êíèãîçá³ðí³ çà-
íÿòòÿ ïî ñòâîðåííþ «êàðòèí ³ç
ïóõó» ç îäí³ºþ â³äîìîþ ìàéñòðè-
íåþ — Îëüãîþ Êðóêîâñüêîþ.

Îêð³ì öüîãî, ó÷àñíèêè çàõî-
äó ïåðåãëÿíóëè â³äåîïðåçåíòà-
ö³þ «Âèñòàâêà ðóêîä³ëëÿ ³ õîá³.
Âåñíà-2017».

Îñîáëèâî çàö³êàâèëà ïðèñóò-
í³õ ³íôîðìàö³ÿ æóðíàëó «Hand
made» ùîäî ñï³âïðàö³, ïóáë³êà-
ö³¿ ôîòî ³ ìàéñòåð-êëàñ³â ñâî¿õ
âèðîá³â íà ñòîð³íêàõ öüîãî âè-
äàííÿ.

À ùå çðàíêó âèñòàâêó äåêîðà-
òèâíèõ ðîá³ò â á³áë³îòåö³ ³ìåí³
Êîñòîìàðîâà â³äâ³äàëè âèõîâàí-
ö³ äâîõ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â �

«Ñâÿòêîâèé íàñòð³é —
ñâî¿ìè ðóêàìè»
� Ï³ä òàêîþ íàçâîþ â á³áë³îòåö³ ³ì. Ì. Êîñòîìàðîâà ïðîâåëè

Äåíü ³íôîðìàö³¿

Êîæåí ç ó÷àñíèê³â çàõîäó êîðîòêî ðîçïîâ³â ïðî ñâîþ òâîð÷³ñòü ³ ïðåäñòàâèâ 
âëàñíèé âèð³á

Âèñòàâêó äåêîðàòèâíèõ ðîá³ò â á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Êîñòîìàðîâà ïåðøèìè â³äâ³äàëè
âèõîâàíö³ äâîõ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â

Ó ñóáîòó ðóõ àâòî äåÿêèìè âóëèöÿìè 
â öåíòð³ ì³ñòà áóäå ïåðåêðèòî
1 ÊÂ²ÒÍß ç 19.00 äî 23.00 áóäå çà-
áîðîíåíî ðóõ óñ³õ âèä³â òðàíñïîð-
òó âóë. Ìàëîþ Æèòîìèðñüêîþ, Ñî-
ô³éñüêîþ, ïðîâ. Ðèëüñüêèì, Âîëî-
äèìèðñüêèì ïðî¿çäîì ³ âóë. Âîëî-
äèìèðñüêîþ (â³ä âóë. ²ðèíèíñüêî¿
äî âóë. Âåëèêî¿ Æèòîìèðñüêî¿) ó
çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ôåñòèâàëþ
«Ôðàíöóçüêà âåñíà â Óêðà¿í³» íà
Ñîô³éñüê³é ïëîù³. Ï³äïèñàíå â³ä-
ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ
¹ 286. Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäó â
ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåìíîãî ïàñà-
æèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ,øëÿõ ñë³äóâàííÿ ÿêèõ
ïðîõîäèòü ÷åðåç ì³ñöå ïðîâåäåí-
íÿ Ôåñòèâàëþ, áóäå çì³íåíî.

Çàçíà÷èìî, ùî 1 êâ³òíÿ ðóõ
òðàíñïîðòó íà âóë. Õðåùàòèê ç
19.00 äî 22.00 áóäå äîçâîëåíî.

Òàêîæ, ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì

«Ôðàíöóçüêî¿ âåñíè â Óêðà¿í³»,
áóäå â³äêëþ÷åíî çîâí³øíº îñâ³ò-
ëåííÿ íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ òà âóë.
Âîëîäèìèðñüê³é ³ç 20.00 31 áåðåç-
íÿ äî 01.00 1 êâ³òíÿ òà ç 20.00 äî
22.00 1 êâ³òíÿ.

Íàãàäàºìî òàêîæ, ùî ïðîòÿãîì
êâ³òíÿ â ñòîëèö³ òðèâàòèìå íèç-
êà ïîä³é ó ðàìêàõ 14-î¿ «Ôðàí-
öóçüêî¿ âåñíè â Óêðà¿í³». Òàê, ïî-
÷èíàþ÷è âæå ç 1 êâ³òíÿ íà Ñîô³é-
ñüê³é ïëîù³ ôðàíöóçüêà êîìïà-
í³ÿ «Deus Ex Machina» ïðåçåíòóº âè-
ñòàâó «Ãàë³ëåî». Çàãàëîì ïðîòÿ-
ãîì êâ³òíÿ íà ôåñòèâàë³ êèÿí ³ ãîñ-
òåé ñòîëèö³ ÷åêàòèìóòü äîïðåì-
’ºðí³ ïîêàçè ñâ³æèõ ê³íîñòð³÷îê,
ôðàíöóçüêèé êîðîòêèé ìåòð, êîí-
öåðòè, âèñòàâêè, ³íòåëåêòóàëüí³
îáì³íè, âèñòàâè òà áàãàòî ³íøèõ
ö³êàâèõ ïðîåêò³â �
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