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íîâèíè

Ó ÑÒÎËÈÖ² òðèâàº íàâåäåííÿ ëà-
äó â ñèñòåì³ àâòîãàçîçàïðàâíèõ
ïóíêò³â (ÀÃÇÏ).Ó ïî-
íåä³ëîê êåð³âíèê

àïàðàòó ÊÌÄÀ Âî-

ëîäèìèð Áîíäàðåí-

êî ïðî³íñïåêòóâàâ
õ³ä âèêîíàííÿ ðîá³ò
³ç äåìîíòàæó íåçàêîííèõ îá’ºêò³â.

«Ìè âçÿëè íà ñåáå çîáîâ’ÿçàí-
íÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ-äâîõ äåìîí-
òóâàòè âñ³ ÀÃÇÏ, ùî ðîçì³ùåí³ áåç
áóäü-ÿêèõ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â.
Íèí³ ðîáîòè òðèâàþòü â ïðèñêî-
ðåíîìó òåìï³, îñê³ëüêè äåÿê³ ï³ä-
ïðèºìö³ äåìîíòóþòü çàïðàâêè ñà-
ì³», — ðîçïîâ³â ïàí Áîíäàðåíêî.

ßê âæå ïîâ³äîìëÿëîñÿ, íà òå-
ðèòîð³¿ Êèºâà çíàõîäèòüñÿ ìàéæå
400 àâòîãàçîçàïðàâíèõ ïóíêòè, ÿê³
âñòàíîâëåí³ ç ïîðóøåííÿìè áåç-
ïåêè òà áåç äîòðèìàííÿ íîðì çà-
êîíîäàâñòâà. Êîæåí ³ç íèõ íåñå

ïðÿìó çàãðîçó æèòòþ ³ çäîðîâ’þ
êèÿí.

Ïðî íàÿâí³ñòü íåçàêîííèõ ÀÃÇÏ
ïîâ³äîìëÿþòü ³íñïåêòîðè ç áëà-
ãîóñòðîþ, ÃÎ, ÿê³ âèÿâëÿþòü òàê³
ïóíêòè. Çà â³äñóòíîñò³ äîêóìåí-
ò³â íà ì³ñö³, ïåðåâ³ðÿëüíèêàìè
ñêëàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíèé ïðèïèñ
ç óìîâîþ íàäàòè äîêóìåíòè. Ó ðà-
ç³ ¿õ â³äñóòíîñò³, ñêëàäàºòüñÿ ïðè-
ïèñ äåìîíòóâàòè çàïðàâêó ñàìî-
òóæêè ïðîòÿãîì 3-õ äí³â. Ó ðàç³
íåâèêîíàííÿ öå çä³éñíþºòüñÿ ñè-
ëàìè ì³ñòà.

Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî òàêîæ
çàçíà÷èâ, ùî îñê³ëüêè ì³ñòî íåñå
âèòðàòè íà äåìîíòàæ ÀÃÇÏ ³ éîãî
çáåð³ãàííÿ, ï³äïðèºìåöü ìàº â³ä-
øêîäóâàòè çáèòêè ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ
öüîãî çìîæå çàáðàòè ñâîþ âëàñ-
í³ñòü. Ó ñåðåäíüîìó íà äåìîíòàæ
òà çáåð³ãàííÿ îäíîãî ÀÃÇÏ âèòðà-
÷àºòüñÿ áëèçüêî 100 òèñ. ãðí.

Ó÷îðà ìåð Êèºâà

Â³òàë³é Êëè÷êî òà
êåð³âíèöòâî ³ ÷ëåíè
«Íàôòîãàçîâî¿ Àñî-
ö³àö³¿ Óêðà¿íè» âè-
ñòóïèëè ç³ ñï³ëüíîþ
³í³ö³àòèâîþ òà ï³äïèñàëè ìåìî-
ðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ ó ñôåð³
óñóíåííÿ ôàêòîð³â íåáåçïåêè äëÿ
æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ìàéíà êèÿí ³ ãîñ-
òåé ì³ñòà, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ ÷åðåç
ä³ÿëüí³ñòü íåëåãàëüíèõ ïóíêò³â
ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó ³ äèç-
ïàëèâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî íàãàäàâ, ùî íà
òåðèòîð³¿ ñòîëèö³ ðîçòàøîâàí³
áëèçüêî 400 íåëåãàëüíèõ ïóíêò³â
ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó ³ äèç-
ïàëèâà. Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, ó
2016-ìó ðîö³ âîíè ðåàë³çóâàëè 126
òèñ.òîíí àáî 70% â³ä çàãàëüíîãî îá-
ñÿãó ðåàë³çàö³¿ ñêðàïëåíîãî
áëàêèòíîãî ïàëèâà. Öå, ó ñâîþ ÷åð-
ãó, ïðèçâåëî äî òîãî, ùî áþäæåò
Êèºâà òà äåðæàâè íåäîîòðèìàâ
ïîíàä 500 ìëí ãðí.

«Ö³ ãðîø³ éäóòü â êèøåí³ ëþ-
äåé, ÿê³ íå õî÷óòü ïðàöþâàòè îô³-
ö³éíî, ÿê³ íå ñïëà÷óþòü ïîäàòêè,
ÿê³ ïîðóøóþòü óñ³ óìîâè áåçïå÷-
íî¿ ðîáîòè, ñòâîðþþ÷è çàãðîçó
äëÿ êèÿí, áî ðîçì³ùåí³ á³ëÿ äèò-
ñàäê³â, æèòëîâèõ áóäèíê³â. Âñå öå
ñòâîðþº íåáåçïåêó äëÿ æèòòÿ ³ çäî-
ðîâ’ÿ êë³ºíò³â òà ïðàö³âíèê³â òà-
êèõ òî÷îê, à òàêîæ äëÿ ìåøêàíö³â
ñòîëèö³. ß ðàäèé íàø³é ñï³ëüí³é
³í³ö³àòèâ³ îá’ºäíàòè çóñèëëÿ, ùîá

á³çíåñ ïðàöþâàâ âèêëþ÷íî çà çà-
êîíîì, íå ñòâîðþþ÷è íåáåçïåêè,
³ íàäàâàâ ÿê³ñíèé ñåðâ³ñ êèÿíàì»,
— íàãîëîñèâ ì³ñüêèé ãîëîâà ³ äî-
äàâ, ùî çà îñòàíí³õ 10 äí³â 129
ÀÃÇÏ äåìîíòóâàëè âëàñíèêè, 27 —
ì³ñòî çà ï³äòðèìêè ïîë³ö³¿. Òàêîæ
áóëè äåìîíòîâàí³ ï³äïðèºìöÿìè
4 ïóíêòè çàïðàâêè äèçïàëèâîì, ³
1 ïóíêò — ñèëàìè ì³ñòà.

«Ìè ÿê ñòîëè÷íà âëàäà ³ íàäà-
ë³ áóäåìî ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêè
çàêîííîñò³ ðîçì³ùåííÿ ÀÃÇÑ, êî-
ðèñòóâàííÿ ä³ëÿíêàìè ³ â³äïîâ³ä-
í³ñòü ö³ëüîâîìó ïðèçíà÷åííþ, äî-
òðèìàííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïðàâèë
òà íîðì. Ïðè âèÿâëåíí³ ïîðóøåíü
âæèâàòèìåìî â³äïîâ³äíèõ çàõî-
ä³â, â òîìó ÷èñë³ é äåìîíòàæ íå-
çàêîííèõ çàïðàâîê», — íàãîëîñèâ
ïàí Êëè÷êî.

Çã³äíî ç ìåìîðàíäóìîì, Àñî-
ö³àö³ÿ íàäàâàòèìå íåîáõ³äíó òåõ-
í³÷íó äîïîìîãó, à òàêîæ ³íôîðìà-
ö³éíó, ïðàâîâó òà êîíñóëüòàö³éíó
ï³äòðèìêó çàõîä³â ùîäî ïðîòèä³¿
íåëåãàëüíèì ÀÃÇÏ ó Êèºâ³, ïðî-
âåäåííÿ ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè
ñåðåä ãðîìàäñüêîñò³, îá’ºêòèâíå
âèñâ³òëåííÿ ïðîáëåìàòèêè ä³ÿëü-
íîñò³ òàêèõ îá’ºêò³â ó ÇÌ².

Ç áîêó àñîö³àö³¿ ó÷îðà óãîäó ï³ä-
ïèñàëè ¿¿ ïðåçèäåíò Äìèòðî Êóë³ê,
à òàêîæ êîìïàí³¿-ó÷àñíèêè «Àâòî-
áàíñåðâ³ñ», «Àëüÿíñ Õîëäèíã»,
«ÀÌ²Ê-Óêðà¿íà», «ÁÍÊ Óêðà¿íà»,
«ÂÎÃ Ð³òåéë», «ÎÊÊÎ-Íàôòîïðî-
äóêò» òà «Ñîêàð Åíåðäæ³ Óêðà¿íà» �

Íåáåçïå÷í³ àâòîãàçîçàïðàâêè
� Íèí³ íà òåðèòîð³¿ Êèºâà çíàõîäèòüñÿ ìàéæå 400 ÀÃÇÏ, ùî âñòàíîâëåí³ ç ïîðóøåííÿìè 

ïðàâèë òà áåç äîòðèìàííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà
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Ó÷îðà ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî òà êåð³âíèöòâî ³
÷ëåíè «Íàôòîãàçîâî¿ Àñîö³àö³¿ Óêðà¿íè» âèñòóïèëè
ç³ ñï³ëüíîþ ³í³ö³àòèâîþ òà ï³äïèñàëè ìåìîðàíäóì
ïðî ñï³âïðàöþ ó ñôåð³ óñóíåííÿ ôàêòîð³â íåáåç-
ïåêè äëÿ æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ìàéíà ìåøêàíö³â ³ ãîñ-
òåé ñòîëèö³, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ ÷åðåç ä³ÿëüí³ñòü íå-
ëåãàëüíèõ ïóíêò³â ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó ³
äèçåëüíîãî ïàëüíîãî, ùî ðîçì³ùåí³ ó ì³ñò³.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ôîíòàí íà Ìàéäàí³ 
Íåçàëåæíîñò³ 
â³äðåìîíòóþòü
äî 1 òðàâíÿ

²ç 1 òðàâíÿ â ñòîëèö³ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ çàïðàöþº ôîíòàííèé êîìïëåêñ
Ìàë³ òà Âåëèê³ ÷àø³ íà Ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³, âèñîòà ÿêîãî ìîæå ñÿãà-
òè 35 ìåòð³â. Âîäîãðàé áóäå ñâ³òëî-
ìóçè÷íèì,à çàäëÿ áåçïåêè òà óíèêíåí-
íÿ ïîøêîäæåíü âñòàíîâëÿòü 10 êà-
ìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.Ïðî öå ó÷î-
ðà ï³ä ÷àñ òåñòîâîãî çàïóñêó îäí³º¿ ³ç
÷àø ôîíòàíó çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

«Âîäîãðàé íå ïðàöþâàâ òðè ðî-
êè, îñê³ëüêè áóâ ïîøêîäæåíèé ó ïå-
ð³îä Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³. Ôàêòè÷íî,
ìè éîãî çðîáèëè çàíîâî: çàì³íåíî
íàñîñíå îáëàäíàííÿ,ïðîêëàäåí³ íî-
â³ ìåðåæ³, îíîâëåí³ ãðàí³òí³ åëåìåí-
òè, îãîðîäæóþ÷è êîíñòðóêö³¿, âñòà-
íîâëåíî àâòîìàòèêó»,— ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Â³í çàóâàæèâ, ùî ì³ñüê³é âëàä³
çà äâà ðîêè âäàëîñÿ â³äíîâèòè ðîáî-
òóóñ³õ ñåìè öåíòðàëüíèõ ôîíòàí³â ñòî-
ëèö³, çîêðåìà, ðåêîíñòðóþâàòè âî-
äîãðàé íà Ðóñàí³âñüêîìó êàíàë³.

«Ñòîëè÷í³ ôîíòàíè, â òîìó ÷èñë³
³ öåé, çàïðàöþþòü óæå ç ïåðøîãî
òðàâíÿ.Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðèâàº çà ãðà-
ô³êîì, âæå âèêîíàíî 80% ðîá³ò»,—
ïîâ³äîìèâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ ³ äîäàâ,
ùî áþäæåò ðåêîíñòðóêö³¿ âîäîãðà-
¿â ïàðíî¿ ñòîðîíè íà âóë.Õðåùàòèê
ñêëàäàº 32,6 ìëí ãðí.

Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³
ìåð³¿ âñòàíîâëÿòü
ñîö³àëüíó ñêðèíüêó
äëÿ ïîæåðòâ

Çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñ-
òà Óêðà¿íè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ÊÌÄÀ
ñüîãîäí³ âñòàíîâëÿòü ñêðèíüêó äëÿ
ãðîøîâèõ ïîæåðòâ äëÿ íàéá³ëüø ñî-
ö³àëüíî-íåçàõèùåíèõ ãðîìàäÿí: ïî-
ðàíåíèõ äåìîá³ë³çîâàíèõ â³éñüêî-
âèõ, ³íâàë³ä³â, îäèíîêèõ õâîðèõ. Ô³-
íàíñîâó äîïîìîãó òàêîæ ñïðÿìóþòü
íà ïðèòóëêè òà ³íòåðíàòè äëÿ äîðîñ-
ëèõ ³ ä³òåé.

Ïðàöþâàòèìå ñêðèíüêà óïðî-
äîâæ ì³ñÿöÿ. ¯¿ âñòàíîâëÿòü ó ðàì-
êàõ àêö³¿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñ-
òà ç³ çáîðó äîïîìîãè ï³ä ãàñëîì
«Äîáðî íå ìàº ìåæ! Â³ä òåáå çàëå-
æèòü æèòòÿ ëþäèíè ïîðÿä». Àêö³ÿ
ñïðÿìîâàíà íà çá³ð êîøò³â, ïðîäóê-
ò³â õàð÷óâàííÿ, ïðåäìåò³â ã³ã³ºíè,
îäÿãó,âçóòòÿ,ìåäèêàìåíò³â,øê³ëüíî-
ãî ïðèëàääÿ òà ³ãðàøîê, ïðåäìåò³â
äîìàøíüîãî âæèòêó òîùî.

Íàãàäàºìî,ùî Ì³æíàðîäíèé ðóõ
×åðâîíîãî Õðåñòà òà ×åðâîíîãî Ï³â-
ì³ñÿöÿ º íàéãóìàí³òàðí³øîþ ìåðå-
æåþ ó ñâ³ò³, ì³ñ³ÿ ÿêî¿ — ïîëåãøåí-
íÿ ëþäñüêèõ ñòðàæäàíü, çàõèñò æèò-
òÿ òà çäîðîâ’ÿ, ï³äòðèìêà ëþäñüêî¿
ã³äíîñò³, îñîáëèâî ï³ä ÷àñ êàòàñòðîô,
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ³ çáðîéíèõ
êîíôë³êò³â.

Ñòîëè÷íà âëàäà çîáîâ’ÿçàëàñÿ óïðîäîâæ ì³ñÿöÿ-äâîõ äåìîíòóâàòè âñ³ àâòîãàçîçàïðàâí³ ïóíêòè, ùî ðîçì³ùåí³ áåç áóäü-ÿêèõ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про приватизацію земельної ділянки 

громадянкам Голубовській Тамарі Володимирівні, 
Погорецькій Надії Іванівні та Петрашенко Юлії Вікторівні 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Василя Верховинця, 7 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1078/2082 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 Ãîëóáîâñüê³é Òàìàð³ Âîëîäèìè-

ð³âí³, Ïîãîðåöüê³é Íàä³¿ ²âàí³âí³ òà Ïåòðàøåíêî

Þë³¿ Â³êòîð³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.

Âàñèëÿ Âåðõîâèíöÿ, 7 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9109).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Ãîëóáîâñüê³é Òà-

ìàð³ Âîëîäèìèð³âí³, Ïîãîðåöüê³é Íàä³¿ ²âàí³âí³

òà Ïåòðàøåíêî Þë³¿ Â³êòîð³âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêî-

âó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0714

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:278:0021)

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Âàñèëÿ Âåðõîâèíöÿ, 7 ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó

ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçà-

çíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ãîëóáîâñüêî¿ Òàìàðè

Âîëîäèìèð³âíè — 52/200 â³ä 0,0714 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïîãîðåöüêî¿ Íàä³¿ ²âà-

í³âíè — 81/300 â³ä 0,0714 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïåòðàøåíêî Þë³¿ Â³ê-

òîð³âíè — 141/300 â³ä 0,0714 ãà.

3. Ãðîìàäÿíêàì Ãîëóáîâñüê³é Òàìàð³ Âîëîäè-

ìèð³âí³, Ïîãîðåöüê³é Íàä³¿ ²âàí³âí³ òà Ïåòðàøåí-

êî Þë³¿ Â³êòîð³âí³:

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 
громадянці Гринько Ніні Тимофіївні 

для експлуатації та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на 

вул. Богдана Хмельницького, 41 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1074/2078 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінце;

ві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про вне;
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши 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 Ãðèíüêî Í³í³ Òèìîô³¿âí³ äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áîãäàíà Õìåëü-

íèöüêîãî, 41 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ Ï-9543).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãðèíüêî Í³í³ Òèìî-

ô³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:022:0121) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 41 ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãðèíüêî Í³í³ Òèìîô³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿, ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ

ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó

ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

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.

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 передачу громадянці 
Кручек Валентині Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Дунаєвського 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1102/2106 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 ãðîìàäÿíö³ Êðó÷åê

Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.

Äóíàºâñüêîãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-21683).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êðó÷åê Âàëåíòèí³ ²âà-

í³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0214 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:144:0010) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Äóíàºâñüêîãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

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

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êðó÷åê Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³:

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 òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

12.09.2013 ¹ 16120/0/12/19-13 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

08.08.2016 ¹ 749/41-16.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè 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 Клименко Світлані Михайлівні, 

Пивоваровій Ганні Василівні та Гараруку Андрію 
Володимировичу для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Вишгородській, 57 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1086/2090 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 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на;
турі (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 Êëèìåíêî Ñâ³òëàí³ Ìèõàéë³âí³, Ïè-

âîâàðîâ³é Ãàíí³ Âàñèë³âí³ òà Ãàðàðóêó Àíäð³þ

Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 57 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
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ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9151).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Êëèìåíêî Ñâ³òëàí³ Ìè-

õàéë³âí³, Ïèâîâàðîâ³é Ãàíí³ Âàñèë³âí³ òà Ãàðà-

ðóêó Àíäð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêî-

âó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0649

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:85:231:0025)

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 57 ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³

ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó

çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Êëèìåíêî Ñâ³òëàíè Ìè-

õàéë³âíè — 7/10 â³ä 0,0649 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïèâîâàðîâî¿ Ãàííè Âà-

ñèë³âíè — 3/20 â³ä 0,0649 ãà;

— ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ãàðàðóêà Àíäð³ÿ Âî-

ëîäèìèðîâè÷à — 3/20 â³ä 0,0649 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Êëèìåíêî Ñâ³òëàí³ Ìèõàéë³â-

í³, Ïèâîâàðîâ³é Ãàíí³ Âàñèë³âí³ òà Ãàðàðóêó Àí-

äð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Музиці Іллі Миколайовичу 

на вул. Крилова, 11;б 
у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1197/2201 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;
мельної ділянки громадянину Музиці Іллі Миколайовичу на вул. Крилова, 11;б у Дарницькому районі м. Ки;
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне;
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ìóçèö³ ²ëë³ Ìèêîëàéîâè÷ó íà âóë.

Êðèëîâà, 11-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27077).

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 
Пелиху Олександру Володимировичу 

на вул. Соціалістичній, 3 
у Солом’янському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
нежитлового приміщення (магазину)

Рішення Київської міської ради № 1196/2200 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;

мельної ділянки громадянину Пелиху Олександру Володимировичу на вул. Соціалістичній, 3 у Солом’янсько;
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 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

ãðîìàäÿíèíó Ïåëèõó Îëåêñàíäðó Âîëîäèìèðî-

âè÷ó íà âóë. Ñîö³àë³ñòè÷í³é, 3 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03

ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà

5 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íå-

æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (ìàãàçèíó) çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26196).

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 громадянці 

Гамалій Тетяні Михайлівні 
на вул. Шкільній, 32 

у Святошинському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1195/2199 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;

мельної ділянки громадянці Гамалій Тетяні Михайлівні на вул. Шкільній, 32 у Святошинському районі м. Ки;
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне;
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ãàìàë³é Òåòÿí³ Ìèõàéë³âí³ íà âóë.

Øê³ëüí³é, 32 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26903).

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 

Листопаду Богдану Валерійовичу 
на вул. Гаршина, 8 у Святошинському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1194/2198 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;
мельної ділянки громадянину Листопаду Богдану Валерійовичу на вул. Гаршина, 8 у Святошинському райо;
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому;
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ëèñòîïàäó Áîãäàíó Âàëåð³éîâè-

÷ó íà âóë. Ãàðøèíà, 8 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 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-23121).

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 
Лісниченку Сергію Васильовичу 

у пров. Ясинуватському, 9;а 
у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1193/2197 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;

мельної ділянки громадянину Лісниченку Сергію Васильовичу у пров. Ясинуватському, 9;а 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 Ë³ñíè÷åíêó Ñåðã³þ Âàñèëüîâè÷ó ó

ïðîâ. ßñèíóâàòñüêîìó, 9-à 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-26518).

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».



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
5 êâ³òíÿ 2017 ð.
¹38 (4951)

4

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 

Нужному Павлу Євгеновичу 
у пров. Ізяславському, 31 

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

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1192/2196 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;

мельної ділянки громадянину Нужному Павлу Євгеновичу у пров. Ізяславському, 31 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 Íóæíîìó Ïàâëó ªâãåíîâè÷ó ó ïðîâ.

²çÿñëàâñüêîìó, 31 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê- 26656).

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 громадянці 
Вознесенській Надії Дмитрівні 

на вул. Пришвіна, 22 у Святошинському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1189/2193 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;

мельної ділянки громадянці Вознесенській Надії Дмитрівні на вул. Пришвіна, 22 у Святошинському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Âîçíåñåíñüê³é Íàä³¿ Äìèòð³âí³ íà

âóë. Ïðèøâ³íà, 22 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26936).

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 
Щербатьку Сергію Володимировичу 

на перетині вулиць Коростенської та Робітничої 
у Святошинському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1190/2194 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;

мельної ділянки громадянину Щербатьку Сергію Володимировичу на перетині вулиць Коростенської та Ро;
бітничої у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,118 Земельного ко;
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу;
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíèíó Ùåðáàòüêó Ñåðã³þ Âîëîäèìèðî-

âè÷ó íà ïåðåòèí³ âóëèöü Êîðîñòåíñüêî¿ òà Ðî-

á³òíè÷î¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27377).

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 Духовному 

управлінню мусульман України 
на вул. Нахімова у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації 

та обслуговування храму
Рішення Київської міської ради № 1185/2189 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;
мельної ділянки Духовному управлінню мусульман України на вул. Нахімова у Деснянському районі м. Ки;
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне;
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

Äóõîâíîìó óïðàâë³ííþ ìóñóëüìàí Óêðà¿íè íà

âóë. Íàõ³ìîâà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,28 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

õðàìó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-27334).

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 площею 8,15 га, 

що знаходиться на Дніпровській набережній 
в районі затоки Берковщина в Дарницькому районі м. Києва,

укладеного між Київською міською радою 
та Міжнародною громадською організацією 

«Міжнародний творчий центр Яна Табачника», 
№ 63;6;00089 від 26.11.2003 зі змінами від 17.03.2014

Рішення Київської міської ради № 1057/2061 від 23 лютого 2017 року
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 9,59,60, 83,93,95,141 Зе;

мельного кодексу України, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського ко;
дексу України, статтею 89 Водного кодексу України, пунктами 7.2, 14 договору оренди земельної ділянки
№ 63;6;00089 від 26.11.2003 зі змінами від 17.03.2014, укладеного між Київською міською радою та Міжна;
родною громадською організацією «Міжнародний творчий центр Яна Табачника» для будівництва, експлу;
атації та обслуговування елітарного клубу «Честь имею», та з огляду па те, що Міжнародною громадською ор;
ганізацією «Міжнародний творчий центр Яна Табачника» порушено норми пункту «г» статті 141 Земельного
кодексу України в частині використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам,
положення статті 60 Земельного кодексу України, статті 89 Водного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ïëîùåþ 8,15 ãà, ùî çíàõîäèòüñÿ íà Äí³ïðîâ-

ñüê³é íàáåðåæí³é â ðàéîí³ çàòîêè Áåðêîâùèíà â

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Ì³æíàðîäíîþ ãðî-

ìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ «Ì³æíàðîäíèé òâîð÷èé

öåíòð ßíà Òàáà÷íèêà» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ åë³òàðíîãî êëóáó «×åñòü

èìåþ», ¹ 63-6-00089 â³ä 26.11.2003 ç³ çì³íà-

ìè â³ä 17.03.2014.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

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

òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëî-

ùåþ 8,15 ãà, ùî çíàõîäèòüñÿ íà Äí³ïðîâñüê³é

íàáåðåæí³é â ðàéîí³ çàòîêè Áåðêîâùèíà â Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, óêëàäåíîãî ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Ì³æíàðîäíîþ ãðî-

ìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ «Ì³æíàðîäíèé òâîð÷èé

öåíòð ßíà Òàáà÷íèêà» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ åë³òàðíîãî êëóáó «×åñòü

èìåþ», ¹ 63-6-00089 â³ä 26.11.2003 ç³ çì³íà-

ìè â³ä 17.03.2014.

2.2. Ïðî³íôîðìóâàòè Ì³æíàðîäíó ãðîìàäñüêó

îðãàí³çàö³þ «Ì³æíàðîäíèé òâîð÷èé öåíòð ßíà Òà-

áà÷íèêà» ïðî ïðèéíÿòòÿ 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, íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова
В. Кличко

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

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Цикаленку Сергію Григоровичу на вул. Свято;Георгіївській, 25;а

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

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 1202/2206 від 2 березня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Öèêàëåíêó Ñåðã³þ Ãðèãîðîâè÷ó íà âóë. Ñâÿ-

òî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 25-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

(Ê-23832)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Лук’янчуку Вадиму Юрійовичу
на вул. Свято;Гергіївській, 18 у Голосіївському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 1212/2216 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра;

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Ëóê’ÿí÷óêó Âàäèìó Þð³éîâè÷ó íà âóë. Ñâÿ-

òî-Ãåðã³¿âñüê³é, 18 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-26280)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Блащуку Олександру Вікторовичу 

на вул. Луговій, 13;а у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1199/2203 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;
мельної ділянки громадянину Блащуку Олександру Вікторовичу на вул. Луговій, 13;а 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 Áëàùóêó Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè-

÷ó íà âóë. Ëóãîâ³é, 13-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 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-26906).

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 Сілевичу

Олександру Сергійовичу на вул. Лазурній, 10 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 1198/2202 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;
мельної ділянки громадянину Сілевичу Олександру Сергійовичу на вул. Лазурній, 10 у Голосіївському 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 Ñ³ëåâè÷ó Îëåêñàíäðó Ñåðã³éîâè-

÷ó íà âóë. Ëàçóðí³é, 10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26994).

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 внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 26.04.2007 № 494/1155 
«Про затвердження переліку 

земельних ділянок, 
призначених для продажу 

на земельних торгах 
(аукціонах) під забудову»

Рішення Київської міської ради № 1103/2107 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 127, 134;136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26 За;

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновку Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з ме;
тою уточнення цільового призначення земельної ділянки, визначеного рішенням Київської міської ради, та
з метою приведення документації з продажу у відповідність до вимог чинного законодавства Київська місь;
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè â äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.04.2007 ¹ 494/1155

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿ-

íîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ

òîðãàõ (àóêö³îíàõ) ï³ä çàáóäîâó» (³ç çì³íàìè ³

äîïîâíåííÿìè) à ñàìå: ó ïóíêò³ 2 â ãðàô³ 5 «Ïî-

ïåðåäíº ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè» ñëîâà «äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ñòàí-

ö³¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ» çàì³íèòè ñëîâà-

ìè «äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ ìèéêè àâòîòðàíñïîðòó» (ñïðàâà 

¹ ª-1360).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

громадянці Коваленко Тетяні Адамівні 
у пров. Новобродівському, 3 

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

будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 1203/2207 від 2 березня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Êîâàëåíêî Òåòÿí³ Àäàì³âí³ ó ïðîâ. Íîâîáðî-

ä³âñüêîìó, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-23663)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîâèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Êàìåíåöüê³é Þë³¿ Àíàòîë³¿âí³ íà âóë. Ëàçóð-

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

земельної ділянки громадянці Каменецькій Юлії Анатоліївні 
на вул. Лазурній, 48 у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 1201/2205 від 2 березня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

í³é, 48 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26902)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 

Махнорілову Валерію Володимировичу 
на вул. Дібровній, 8/2 у Дарницькому районі 

м. Києва для будівництва 
індивідуального гаража

Рішення Київської міської ради № 1210/2214 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;

мельної ділянки громадянину Махнорілову Валерію Володимировичу на вул. Дібровній, 8/2 у Дарницькому
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

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàõíîð³ëîâó Âàëåð³þ Âî-

ëîäèìèðîâè÷ó íà âóë. Ä³áðîâí³é, 8/2 ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,01 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-

âà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíî-

ãî ãàðàæà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî

ð³øåííÿ) (Ê-27246).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí».
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 
Новікову Андрію Михайловичу 

на вул. Ватутіна, 29;а 
у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1208/2212 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;

мельної ділянки громадянину Новікову Андрію Михайловичу на вул. Ватутіна, 29;а 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 Íîâ³êîâó Àíäð³þ Ìèõàéëîâè÷ó íà

âóë. Âàòóò³íà, 29-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27249).

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 громадянці 
Сидоренко Любові Олексіївні 

на вул. Горького, 17;19 
у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 1217/2221 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе;

мельної ділянки громадянці Сидоренко Любові Олексіївні на вул. Горького, 17;19 у Деснянському районі м. Киє;
ва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне;
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ñèäîðåíêî Ëþáîâ³ Îëåêñ³¿âí³ íà 

âóë. Ãîðüêîãî, 17-19 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25548).

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 поновлення договору оренди 
та погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на просп. Степана Бандери, 34;а 
(навпроти озера Вербне) в Оболонському районі 

м. Києва закритому акціонерному 
товариству «Укрзернопром» для влаштування 

відкритої автостоянки для обслуговування 
торговельно;розважального комплексу

Рішення Київської міської ради № 428/1432 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 791, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 33 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», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земель;
ної ділянки та враховуючи заяву закритого акціонерного товариства «Укрзернопром» від 26.01.2015 
№ К;24299 від 03.09.2015, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 15 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.10.2006 ¹ 78-6-00391

ïëîùåþ 1,9545 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:78:192:0032),

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà çà-

êðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Óêðçåðíî-

ïðîì» äëÿ âëàøòóâàííÿ â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëü-

íîãî êîìïëåêñó íà ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 34-à

(íàâïðîòè îçåðà Âåðáíå) â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ À-21486).

2. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó òà îá’ºäíàííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,9545 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:192:0032) íà ïðîñï. Ñòåïàíà

Áàíäåðè, 34-à (íàâïðîòè îçåðà Âåðáíå) â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âëàøòóâàííÿ

â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òîð-

ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó íà äâ³ çå-

ìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëîùàìè 0,3100 ãà òà 1,6445 ãà.

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

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

ëÿíêè â³ä 18.10.2006 ¹ 78-6-00391, ï³äëÿãàº

ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâ-

ñòâà.

4. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Óêðçåð-

íîïðîì»:

4.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11.05.2016

¹ 057041-9043, â³ä 01.09.2016 ¹ 057041-16743.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ

çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

18.10.2006 ¹ 78-6-00391.

4.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4.4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é

âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî

âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

земельної ділянки громадянину 
Потапенку Борису Михайловичу у пров. Промисловому, 11;б 

у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 1215/2219 від 2 березня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Ïîòàïåíêó Áîðèñó Ìèõàéëîâè÷ó ó 

ïðîâ. Ïðîìèñëîâîìó, 11-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-22795)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

земельної ділянки громадянці Горбатюк Катерині Іванівні 
у пров. Івана Франка 31;б у Дарницькому районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 1213/2217 від 2 березня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Ãîðáàòþê Êàòåðèí³ ²âàí³âí³ ó ïðîâ. ²âàíà Ôðàí-

êà, 31-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-19401)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

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

земельної ділянки громадянину 
Чигирю Денису Григоровичу на перетині 

вулиць Коростенської та Робітничої у Святошинському 
районі міста Києва для будівництва та обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 1214/2218 від 2 березня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó ×èãèðþ Äåíèñó Ãðèãîðîâè÷ó íà ïåðåòèí³

âóëèöü Êîðîñòåíñüêî¿ òà Ðîá³òíè÷î¿ ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27040)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про затвердження структури Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 294 від 21 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», рішен$

ня Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 «Про утворення виконавчого органу Київської
міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності», розпорядження Київського міського
голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою
впорядкування структури Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  виконавчого органу Київської місь$
кої ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Çàòâåðäèòè ñòðóêòóðó Äåïàðòàìåíòó îñâ³-

òè, íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàºòüñÿ.

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

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 08 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 521 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ ñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿)».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñòàðîñòåíêî Ã.Â.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва квартир 

від Міністерства оборони України
Розпорядження № 318 від 22 березня 2017 року

Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327
Цивільного кодексу України, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», законів України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про пра$
вовий режим майна у Збройних Силах України», постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002
року № 1282 «Про зазвердження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил», рішення
Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів
соціальної інфраструктури», враховуючи наказ Міністерства оборони України від 05 серпня 2016 року № 406
«Про безоплатну передачу квартир в комунальну власність територіальної громади міста Києва» та лист Ки$
ївського квартирно$ експлуатаційного управління від 07 вересня 2016 року № 303/25/6$1348:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî â³ä Ì³í³ñòåðñòâà

îáîðîíè Óêðà¿íè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè

äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ êâàðòèðè

çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é

àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî

â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà íàäàòè äî

Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Про безоплатне прийняття від Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва
та передачу до сфери управління Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації окремих квартир

Розпорядження № 319 від 22 березня 2017 року
Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327

Цивільного кодексу України, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статті 4$1 Закону України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», рішення
Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів
соціальної інфраструктури», враховуючи листи Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2016
року № 4606/05/25$2016, Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві від 26
лютого 2016 року № 1021/125/03/21$2016, від 24 січня 2017 року № 419/125/05/21$2017 та наказ Міністерства
внутрішніх справ України від 28 березня 2016 року № 217 «Про безоплатну передачу квартир у комунальну
власність м. Києва»:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî â³ä Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿ êâàðòèðè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

2. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷å-

íîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà íàäà-

òè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.

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

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

êîï³¿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

21.03.2017 ¹ 294

Структура 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó

1.1. Â³ää³ë áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³

1.2. Â³ää³ë ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ë³öåíçóâàííÿ òà àòåñòàö³¿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

1.3. Â³ää³ë ³íâåñòèö³éíîãî ðîçâèòêó òà îõîðîíè ïðàö³

1.4. Óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëó òà ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

1.4.1. Â³ää³ë ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

1.4.2. Â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì òà êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

1.5. Óïðàâë³ííÿ äîøê³ëüíî¿, çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ òà ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè

1.5.1. Â³ää³ë äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè

1.5.2. Â³ää³ë çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè òà ³íêëþçèâíîãî íàâ÷àííÿ

1.5.3. Â³ää³ë ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè

2. Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó

2.1. Óïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè

2.1.1. Â³ää³ë ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè

2.1.2. Â³ää³ë íàóêè, ïðîãíîçóâàííÿ òà àíàë³çó ö³ëüîâèõ ïðîãðàì

3. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó

3.1. Óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â

3.1.1. Â³ää³ë ô³íàíñ³â óñòàíîâ îñâ³òè

3.1.2. Ïëàíîâî-åêîíîì³÷íèé â³ää³ë

3.1.3. Ñåêòîð ô³íàíñóâàííÿ ñïîðòó òà ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè

3.1.4. Ñåêòîð òåíäåðíèõ ïðîöåäóð

4. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³í-

íÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó

4.1. Óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó

4.1.1. Â³ää³ë ñïîðòó âèùèõ äîñÿãíåíü

4.1.2. Â³ää³ë ñïîðòèâíîãî ðåçåðâó òà îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè

4.1.3. Â³ää³ë ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè.

Керівник апарату В. Бондаренко 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîï³þ

àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî

ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
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Квартири, 
що безоплатно приймаються від Міністерства оборони України 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передаються до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

№ Адреса будинку №
квар�
тири

Кіль�
кість

кімнат

Загальна
площа,
(кв. м)

Житлова
площа,
(кв. м)

Дата
прийняття

рішення
про

державну
реєстрацію

права
власності

(дата)

Реєстраційний
номер об'єкта
нерухомого

майна (номер)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. вул. Алма�Атинська, 109�В 15 3 90,60 46,80 05.12.2011 35381297

2. вул. Алма�Атинська, 109�В 19 2 73,40 29,60 05.12.2011 35381500

3. вул. Алма�Атинська, 109�В 28 3 93,40 46,70 05.12.2011 35381969

4. вул. Алма�Атинська, 109�В 40 3 93,10 46,50 05.12.2011 35381144

5. вул. Алма�Атинська, 109�В 52 3 93,40 46,70 05.12.2011 35380112

6. вул. Алма�Атинська, 109�В 59 2 72,70 31,40 05.12.2011 35379860

7. вул. Алма�Атинська, 109�В 81 3 90,40 46,70 05.12.2011 35379622

8. вул. Алма�Атинська, 109�В 97 2 73,40 29,60 05.12.2011 35380151

9. вул. Алма�Атинська, 109�В 100 3 93,10 46,50 05.12.2011 35380348

10. вул. Алма�Атинська, 109�В 105 3 90,20 46,40 05.12.2011 35380588

11. вул. Алма�Атинська, 109�В 113 2 72,80 31,40 05.12.2011 35381081

12. вул. Алма�Атинська, 109�В 117 3 90,20 46,50 05.12.2011 35381023

13. вул. Алма�Атинська, 109�В 141 3 90,20 46,70 05.12.2011 35380933

14. бульв. Ярослава Гашека, 8�А 83 3 108,50 45,50 25.12.2012 38820960

15. вул. Інженера Бородіна (Сергія Лазо), 6�А 6 2 67,60 35,20 08.04.2013 69145280000

16. вул. Інженера Бородіна (Сергія Лазо), 6�А 7 3 90,20 52,20 08.04.2013 69320080000

17. вул. Інженера Бородіна (Сергія Лазо), 6�А 26 2 71,60 35,20 09.04.2013 68823480000

18. вул. Інженера Бородіна (Сергія Лазо), 6�А 116 2 70,90 35,10 09.04.2013 68738280000

19. вул. Хорольська, 1�А 2 2 73,60 35,30 29.08.2014 446904480366

20. вул. Хорольська, 1 �А 47 2 74,10 35,30 29.08.2014 448040180000

21. вул. Хорольська, 1 �А 108 2 69,80 34,70 29.08.2014 447283680366

Керівник апарату В. Бондаренко 
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Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.03.2017 ¹ 319

Квартири, 
що безоплатно приймаються від Головного управління Міністерства 

внутрішніх справ України в місті Києві до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

№ Адреса будинку №
квар�
тири

Кіль�
кість

кімнат

Загальна
площа
(кв. м)

Житлова
площа
(кв. м)

Договір про
придбання житла

на умовах
пайової участі
(дата, номер)

Дата та реєстраційний
номер запису про право
власності (дата, номер)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. вул. Милославська, 16 85 3 97,5 53,2 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14313449

2. вул. Милославська, 16 89 3 94,7 52,9 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14313565

3. вул. Милославська, 16 98 1 54,9 17,9 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14306358

4. вул. Милославська, 16 103 1 55,0 18,0 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14306606

5. вул. Милославська, 16 108 1 55,0 18,0 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14311535

6. вул. Милославська, 16 120 3 97,6 53,3 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14313681

7. вул. Милославська, 16 124 3 94,5 52,8 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14313859

8. вул. Милославська, 16 132 1 54,9 17,9 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14312029

9. вул. Милославська, 16 133 3 94,8 52,9 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14313968

10. вул. Милославська, 16 227 1 54,8 17,9 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14312348

11. вул. Милославська, 16 234 3 98,1 53,4 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14314062

12. вул. Милославська, 16 335 2 78,0 35,5 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14312556

13. вул. Милославська, 16 341 2 78,1 35,4 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14312736

14. вул. Милославська, 16 347 2 78,3 35,6 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14312926

15. вул. Милославська, 16 359 2 78,2 35,6 04.12.2013 №265 : 20.04.2016 № 14313098

16. вул. Милославська, 16 377 2 78,2 35,5 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14313287

17. вул. Милославська, 16 380 3 95,1 53,2 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14314152

18. вул. Милославська, 16 386 3 95,0 53,2 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14314280

19. вул. Милославська, 16 392 3 95,1 53,4 04.12.2013 №265 20.04.2016 № 14314366

Всього: 42 1527,8 745,6

Керівник апарату В. Бондаренко 

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про відмову у наданні дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 320 від 22 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçì³ùåí-

íÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 1 äîçâ³ë.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 29 листопада 2012 року № 2130 
«Про реєстрацію Статуту буддійської релігійної громади 

«РАДЖУНГ ЄШЕ» («Самосуща мудрість») 
у Печерському районі м. Києва»

Розпорядження № 323 від 23 березня 2017 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву го$

лови ради Громади буддійської релігійної громади «РАДЖУНГ ЄШЕ» («Самосуща мудрість») у Печерському
районі м. Києва від 06 грудня 2016 року та протокол загальних зборів членів буддійської релігійної громади
«РАДЖУНГ ЄШЕ» («Самосуща мудрість») у Печерському районі м. Києва від 15 жовтня 2016 року № 2:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ëèñòîïàäà 2012

ðîêó ¹ 2130 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó áóää³é-

ñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè «ÐÀÄÆÓÍÃ ª Ø Å »

(«Ñàìîñóùà ìóäð³ñòü») ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ñëîâà «áóää³éñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè 

«ÐÀÄÆÓÍÃ ªØÅ» («Ñàìîñóùà ìóäð³ñòü») ó Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè

«ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Áóää³éñüêà ðåë³ã³éíà

ãðîìàäà «ÐÀÄÆÓÍÃ ªØÅ» («Ñàìîñóùà ìóä-

ð³ñòü») ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»;

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó áóää³é-

ñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè «ÐÀÄÆÓÍÃ ªØÅ»

(«Ñàìîñóùà ìóäð³ñòü») ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåí-

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

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³ä 29 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ 2130 «Ïðî

ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó áóää³éñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè «ÐÀÄÆÓÍÃ ªØÅ» («Ñàìîñóùà

ìóäð³ñòü») ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³  ì. Êèºâà»,

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-

òüñÿ.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію та модернізацію ліфтів у житлових будинках
міста Києва в 2017 році

Розпорядження № 325 від 23 березня 2017 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван$

ня в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», рішень Київської міської ради від
12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», від 12 грудня 2016 року № 553/1557
«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» та з метою утримання житлового
фонду в місті Києві в належному технічному стані:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ òà ìîäåðí³çàö³þ

ë³ôò³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà â 2017

ðîö³ çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äè-

ðåêö³ÿ ç êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóê-

ö³¿ «Êè¿âáóäðåêîíñòðóêö³ÿ» çàìîâíèêîì ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äèðåêö³ÿ ç

êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ «Êè-

¿âáóäðåêîíñòðóêö³ÿ»:

3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòí³ òà ï³äðÿäí³ îðãàí³çà-

ö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íà-

äàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêò³â.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò.

4. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè âèêîíàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â íà 2017 ð³ê çà

êîäîì ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðå-

äèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 4116310 «Ðåàë³-

çàö³ÿ çàõîä³â ùîäî ³íâåñòèö³éíîãî ðîçâèòêó

òåðèòîð³¿».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.03.2017 ¹ 320

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами, яким відмовлено у наданні

Код
програм�

ної
класи�
фікації

видатків
та креди�
тування

місцевих
бюджетів

№ Балансоутри�
мувач будинку

Адреса Вид робіт

реконструкція модернізація

1 2 3 4 5 6

4116310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території �
90000,1 тис. грн

Голосіївський район

Перехідні об'єкти 2016 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Голосіївського
району 
м. Києва"

просп. Академіка Глушкова, 19 2

2 просп. Науки, 20 1

3 вул. Академіка Заболотного, 26 1

4 вул. Велика Китаївська, 10 1

5 вул. Тарасівська, 36�а 1

6 вул. Голосіївська, 4 1

7 просп. Науки, 10, під'їзд 2 1

Всього перехідних об'єктів 8

Нові об'єкти 2017 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Голосіївського
району 
м. Києва"

вул. Тарасівська, 23/25, під'їзд 1 1

2 вул. Льва Толстого, 49, під'їзд 1 1

3 вул. Композитора Лятошинського, 18, під'їзди
1,2

2

4 вул. Феодосійська, 48/52, під'їзд 1 1

5 вул. Академіка Заболотного, 126/1, під'їзд 1 1

6 просп. Науки, 27, під'їзд 1 1

7 вул. Льва Толстого, 25, під'їзд 6 1

8 вул. Дмитра Луценка, 15, під'їзд 1 1

9 вул. Льва Толстого, 23, під'їзд 2 1

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування
рекламного засобу

1. 55459�16 ФО�П Єпанчінцев
Олексій Сергійович

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,6 Шевченківський район, вул.
В'ячеслава Чорновола, 27

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.03.2017 ¹ 325

АДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК 
об’єктів реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках 

міста Києва в 2017 році
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10 вул. Велика Васильківська, 48, під'їзд 2
(проектні роботи)

1

11 вул. Набережно�Корчуватська, 94, під'їзд 2
(проектні роботи)

1

12 вул. Льва Толстого, 49, під'їзд 2 (проектні
роботи)

1

13 просп. Науки, 18, під'їзд 1 (проектні роботи) 1

14 вул. Маршала Якубовського, 3 (проектні
роботи)

1

15 Стратегічне шосе, 21, під'їзд 2 (проектні роботи) 1

16 вул. Велика Васильківська, 124�а (проектні
роботи)

1

Всього нових об'єктів 17

Разом по району 25

Дарницький район

Перехідні об'єкти 2016 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Дарницького
району 
м. Києва"

вул. Здолбунівська, 3, під'їзди 1,2 2

2 вул. Ревуцького, 21 1

3 вул. Архітектора Вербицького, 26, під'їзд 4 1

4 вул. Архітектора Вербицького, 36 1

5 вул. Волго�Донська, 58, під'їзд 3 1

Всього перехідних об'єктів 5 1

Нові об'єкта 2017 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Дарницького
району 
м. Києва"

просп. Миколи Бажана , 5 1

2 просп. Миколи Бажана, 9�а, під'їзд 6 1

3 просп. Миколи Бажана, 7�а , під'їзд 4 1

4 просп. Миколи Бажана, 5�в, під'їзд 1 1

5 Харківське шосе, 176�в, під'їзд 1 1

6 вул. Декабристів, 5�б, під'їзди 1,2 2

7 вул. Привокзальна, 8, під'їзди 5, 6 2

8 Харківське шосе, 61, під'їзд 1 1

9 вул. Волго�Донська, 75, під'їзд 1 (проектні
роботи)

1

10 вул. Архітектора Вербицького, 26, під'їзд 1
(проектні роботи)

1

11 просп. Бажана Миколи, 9�а, під'їзди 3, 4
(проектні роботи)

2

12 вул. Севастопольська, 17, під'їзд 1 (проектні
роботи)

2

13 просп. Миколи Бажана, 5�б, під'їзд 1 (проектні
роботи)

1

Всього нових об'єктів 17

Разом по району 22 1

Деснянський район

Перехідні об'єкти 2016 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду Деснян�
ського району
м. Києва"

вул. Мілютенка, 40/16, під'їзди 1�4 4

2 просп. Лісовий, 41, під'їзди 1,2 3

3 вул. Шолом�Алейхема, 19, під'їзд 4 1

4 ЖБК "Весна" просп. Лісовий, 15�а, під'їзди 1,4 2

Всього перехідних об'єктів 10

Нові об'єкти 2017 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Деснянського
району 
м. Києва"

вул. Мілютенка, 11�а, під'їзди 1�3 3

2 вул. Мілютенка, 7, під'їзди 1�3 3

3 вул. Мілютенка, 9, під'їзди 1�3 3

4 вул. Теодора Драйзера, 20�а, під'їзд 3 1

5 вул. Маршала Жукова, 41/28, під'їзд 1 1

6 бульв. Леоніда Бикова, 4, під'їзд 1 (проектні
роботи)

1

7 вул. Каштанова, 4 (проектні роботи) 1

8 вул. Теодора Драйзера, 8�а, під'їзд 2 (проектні
роботи)

1

9 вул. Теодора Драйзера, 30�а, під’їзд 3 (проектні
роботи)

1

10 просп. Володимира Маяковського, 8�в, під'їзд 1
(проектні роботи)

1

11 вул. Миколи Закревського, 33 (проектні
роботи)

1

12 вул. Оноре де Бальзака, 44 (проектні роботи) 1

Всього нових об'єктів 18

Разом по району 28

Дніпровський район

Перехідні об'єкти 2016 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житловго
фонду
Дніпровського
району 
м. Києва"

просп. Генерала Ватутіна, 24�а 1

2 просп. Возз'єднання, 13�а 1

3 бульв. Олексія Давидова, 2/7 1

4 вул. Празька, 19 1

5 вул. Райдужна, 5 1

6 вул. Олександра Мільчакова, 3�а 1

7 бульв. Верховної Ради, 19�а 1

8 вул. Амвросія Бучми, 6�в 1

9 вул. Райдужна, 22 1

10 Дніпровська набережна, 3 1

11 Дніпровська набережна, 7 1

12 вул. Ентузіастів, 9 2

Всього перехідних об'єктів 13

Нові об'єкти 2017 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслугову�
вання
житлового
фонду
Дніпровського
району 
м. Києва"

вул. Краківська, 18, під’їзд 1 1

2 вул. Празька, 3, під’їзд 11 1

3 вул. Микільсько�Слобідська, 4�б, під'їзд 2 1

4 вул. Алма�Атинська, 64�а, під'їзд 1 1

5 вул. Березняківська, 34�а, під'їзд 1 1

6 вул. Петра Запорожця, 15�б, під'їзд 1 1

7 бульв. Перова, 46/2, під'їзд 1 1

8 бульв. Ігоря Шамо, 2/7, під'їзд 1 1

9 вул. Олександра Бойченка, 16, під'їзд 4 1

10 вул. Райдужна, 16, під'їзд 1 1

11 вул. Юрія Шумського, 4�а, під'їзд 4 (проектні
роботи)

1

12 вул. Алма�Атинська, 68�а, під'їзд 1 (проектні
роботи)

1

13 вул. Генерала Жмаченка, 8, під'їзд 3 (проектні
роботи)

1

14 вул. Всеволода Нестайка, 3, під'їзд 1 (проектні
роботи)

1

15 вул. Райдужна, 3�а, під'їзд 4 (проектні роботи) 1

16 вул. Миколи Кибальчича, 21, під'їзд 1 (проектні
роботи)

1

17 Харківське шосе, 16, під'їзд 1 (проектні роботи) 1

Всього нових об'єктів 17

Разом по району 30

Оболонський район

Перехідні об'єкти 2016 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житловго
фонду
Оболонського
району 
м. Києва"

просп. Героїв Сталінграда, 9�а, під'їзд 2 2

2 вул. Мате Залки, 4�б, під'їзд 1 2

3 вул. Маршала Тимошенка, 1�б 2

4 просп. Оболонський, 5, під'їзди 1, 2 2

5 вул. Зої Гайдай, 7�а 1

Всього перехідних об'єктів 9

Нові об'єкти 2017 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслугову�
вання
житлового
фонду
Оболонського
району 
м. Києва"

вул. Північна, 2�а, під'їзд 1 1

2 вул. Приозерна, 2�б, під'їзд 1 1

3 вул. Маршала Малиновського, 3�а, під'їзд 1 1

4 пл. Оболонська, 1, під'їзд 1 2

5 просп. Героїв Сталінграда, 42�а, під'їзд 1 1

6 вул. Зої Гайдай, 7�б, підїзд 2 1

7 вул. Героїв Дніпра, 29, під'їзд 1 1

8 вул. Маршала Тимошенка, 29�а, під'їзд 2 1

9 просп. Оболонський, 37�а, під'їзд 1 1

10 пл. Оболонська, 3, під'їзд 1 (проектні роботи) 2

11 вул. Маршала Тимошенка, 4�а, під'їзди 1�6
(проектні роботи)

6

Всього нових об'єктів 18

Разом по району 27

Печерський район

Перехідні об'єкти 2016 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Печерського
району 
м. Києва"

пров. Лабораторний, 4 1

2 вул. Саперне Поле, 26, під'їзд 2 1

3 вул. Левандовська, 14 1

4 вул. Гусовського, 2, під'їзд 2 1

5 вул. Хрещатик, 15 1

6 вул. Велика Васильківська, 51 1

Всього перехідних об'єктів 6

Нові об'єкти 2017 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Печерського
району 
м. Києва"

вул. Гусовського, 2, під'їзд 1 1

2 вул. Панаса Мирного, 5, під'їзд 1 1

3 вул. Михайла Бойчука, 34�а, під'їзд 1 1

4 вул. Леоніда ГІервомайського, 4, під'їзди 1,2 2

5 вул. Менделєєва, 12, під'їзд 1 1

6 вул. Дарвіна, 1 1

7 вул. Лютеранська, 7/10, під'їзди 1�3 3

8 вул. Архітектора Городецького, 12/3 (проектні
роботи)

3

9 вул. Еспланадна, 2 (проектні роботи) 2

10 вул. Липська, 12/5, під'їзд 1 (проектні роботи) 1

Всього нових об'єктів 16

Разом по району 22

Подільський район

Перехідні об'єкти 2016 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслугову�
вання
житлового
фонду 

вул. Захарівська, 14, під'їзд 3 1

2 вул. Набережно�Хрещатицька, 11, під'їзд 3 1

3 вул. Сирецька, 36 1

4 вул. Полкова, 74 1
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10

Подільського
району 
м. Києва"

5 ЖБК "Верстат�
11"

просп. Свободи, 1/60�а, під'їзд 5 1

Всього перехідних об'єктів 5

Нові об'єкти 2017 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Подільського
району 
м. Києва"

просп. Георгія Гопгадзе, 3�а, під'їзд 1 1

2 просп. Георгія Гопгадзе, 20�к, під'їзд 1 1

3 просп. Правди, 37�б, під'їзд 2 1

4 просп. Правди, 72, під'їзд 1 1

5 вул. Полкова, 72, під'їзд 1 1

6 вул. Наталії Ужвій, 6�а, під'їзд 1 1

7 вул. Світлицького, 24�а, під'їзд 2 1

8 вул. Захарівська, 2, під'їзд 1 2

9 ЖБК "Волга�2" иросгі. Свободи, 34, під'їзд 2 1

10 ЖБК
"Моторист"

вул. Маршала Гречка, 22, під'їзд 4 1

11 Комупальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуванн
я житловго
фонду
Подільського
району м.
Києва"

вул. Наталії Ужвій, 4�в, під'їзд 2 (проектні
роботи)

1

12 вул. Полкова, 72, під'їзд 2 (проектні роботи) 1

13 вул. Петропавлівська, 12, під'їзд 1 (проектні
роботи)

1

14 вул. Василя Порика, 12, під'їзди 1, 2 (проекті
роботи)

1

15 ЖБК "Акаде�
мічний�7"

просп. Георгія Гонгадзе, 9�а, під'їзд 1 (проектні
роботи)

2

16 ЖБК "Верстат�
8"

просп. Георгія Гонгадзе, 18, під'їзд 1 (проектні
роботи)

1

Всього нових об'єктів 18

Всього по району 23

Святошинський район

Перехідні об'єкти 2016 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Святошинсько�
го району 
м. Києва"

вул. Гната Юри, 14, під'їзд 2 1

2 бульв. Ромена Роллана, 5/8, під'їзд 12 1

3 Кільцева дорога, 8 1

4 вул. Зодчих, 68/2 1

5 вул. Академіка Булаховського, 42/43 1

6 вул. Підлісна, 5/21 1

7 вул. Генерала Наумова, 23�а 1

8 вул. Академіка Доброхотова, 11�а 1

9 бульв. Академіка Вернадського, 83 1

10 вул. Семашка, 17 1

11 просп. Леся Курбаса, 5�б 1

12 бульв. Кольцова, 1 1

Всього перехідних об'єктів 12

Нові об'єкти 2017 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Святошинсько�
го району 
м. Києва"

вул. Якуба Коласа, 6, під'їзд 1 1

2 вул. Зодчих, 44 1

3 вул. Генерала Наумова, 23�а, під'їзд 1 1

4 вул. Академіка Туполєва, 17/19, під'їзд 2 І

5 вул. Кулібіна, 6�а, під'їзд 3 1

6 вул. Академіка Доброхотова, 11, під'їзд 1 1

7 вул. Сім'ї Сосніних, 6�а, під'їзд 1 1

8 вул. Якуба Коласа, 9, під'їзд 1 1

9 ЖБК бульв. Кольцова, 11�а і

10 ОСББ просп. Перемоги, 93 1

11 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Святошинсько�
го району 
м. Києва"

вул. Якуба Коласа, 5, під'їзд 1 (проектні роботи) 1

12 вул. Зодчих, 64 (проектні роботи) 1

13 просп. Леся Курбаса, 15, під'їзд 2 (проектні
роботи)

1

14 вул. Чорнобильська, 11, під'їзди 3, 4 (проекті
роботи)

2

15 вул. Зодчих, 66, під'їзд 1 (проектні роботи) 1

16 вул. Зодчих, 32�б (проектні роботи) 1

Всього нових об'єктів 17

Всього по району 29

Солом'янський район

Перехідні об'єкти 2016 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житловго
фонду
Солом'янського
району 
м. Києва"

вул. Донецька, 57�а, під'їзд 4 1

2 вул. Мартиросяна, 25, під'їзд 1 1

3 вул. Преображенська, 16, під'їзди 1,2 2

4 вул. Олексіївська, 11, під'їзд 1 1

5 вул. Михайла Донця, 21�а, під'їзди 1, 2 2

Всього перехідних об'єктів 6 1

Нові об'єкти 2017 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду Солом
'янського
району 
м. Києва"

вул. Виборзька, 41/23, під'їзд 1 1

2 вул. Мартиросяна, 8, під'їзд 1 1

3 вул. Борщагівська, 210, під'їзд 1 1

4 вул. Метробудівська, 1/35, під'їзд 1 1

5 вул. Ніжинська, 7, під'їзд 6 1

6 вул. Волгоградська, 25�а, під'їзд 1 2

7 вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 7, під'їзд 1 1

8 вул. Андрія Головка, 31, під'їзди 1, 2 2

9 просп. Валерія Лобановського, 5�а, під'їзд 3 1

10 вул. Михайла Донця, 21�а, під'їзди 3, 4
(проектні роботи)

2

11 вул. Авіаконструктора Антонова, 13, під'їзди 1�3
(проектні роботи)

3

12 бульв. Чоколівський, 10, під'їзди 1,2 (проектні
роботи)

2

Всього нових об'єктів 18

Всього по району 24 1

Шевченківський район

Перехідні об'єкти 2016 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житловго
фонду
Шевченківсь�
кого району 
м. Києва"

пров. Чеховський, 11, під'їзд 1 1

2 вул. Олеся Гончара, 62 1

3 вул. Миколи Кравченка, 23, під'їзд 2 1

4 пров. Делегатський, 2/18 1

5 вул. Подвойського, 9�а 1

6 вул. Льва Толстого, 22, під'їзд 1 1

7 вул. Щусєва, 34/1 1

8 вул. Миколи Мурашка, 4 1

Всього перехідних об'єктів 8

Нові об'єкти 2017 року

1 Комунальне
підприємство
"Керуюча
компанія з
обслуговуван�
ня житлового
фонду
Шевченківсь�
кого району 
м. Києва"

пров.Чеховський, 11, підїзд 2 1

2 вул. Ванди Василевської, 12/16, під'їзд 3 1

3 вул. Орловська, 15/17, під'їзд 1 1

4 вул. Ризька, 18, під'їзд 1 1

5 вул. Мельникова, 49, під'їзд 1 1

6 вул. Борщагівська, 14�а, під'їзди 1,2 2

7 вул. Олеся Гончара, 52, під'їзди 1,2 2

8 вул. Мала Житомирська, 20�в, під'їзд 2 1

9 просп. Перемоги, 58, під'їзд 1 1

10 вул. Льва Толстого, 22, під'їзд 2 (проектні
роботи)

1

11 вул. Миколи Пимоненка, 3, під'їзд 2 (проектні
роботи)

1

12 вул. Дегтярівська, 58, під'їзди 7, 8 (проектні
роботи)

2

13 вул. Вавілових, 13�а, під'їзд 2 (проектні роботи) 1

14 вул. Данила Щербаківського, 54 (проектні
роботи)

1

15 вул. Олени Теліги, 5�а (проектні роботи) 1

Всього нових об'єктів 18

Всього по району 26

По місту перехідних об'єктів 82 2

ГІо місту нових об'єктів 174

Разом по місту 256 2

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про перезатвердження проекту «Реконструкція транспортної
розв’язки на Поштовій площі м. Києва. (Коригування проекту.

Перша черга будівництва)»
Розпорядження № 326 від 23 березня 2017 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ»:

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ ì. Êè-

ºâà. (Êîðèãóâàííÿ ïðîåêòó. Ïåðøà ÷åðãà áóä³âíèöòâà)», âðàõîâóþ÷è åêñïåðòí³ çâ³òè äåðæàâíîãî

ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿í-

ñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» ÄÏ «Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà» â³ä 25 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ¹ 00-

0139- 13/ÏÁ òà â³ä 23 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-0060-16/ÊÄ, ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàç-

íèêàìè:

Показники Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва Реконструкція

Клас розв'язки III

Вулиця Набережно�Хрещатицька (магістральна вулиця загальноміського значення безперервного руху)

Розрахункова швидкість км/год 100

Перспективна інтенсивність руху пр.авт./добу 105575

Довжина м 506,93

Кількість смуг руху шт. 7; 8; 9

Ширина смуги руху м 3,50

Ширина проїзної частини м 24,50; 28,00; 31,50

Ширина запобіжної смуги м 0,50

Ширина розділювальної смуги м 2,30

Мінімальний радіус у плані м 1000

Максимальний поздовжній ухил % 17

Вулиця Набережне шосе (магістральна вулиця загальноміського значення безперервного руху) 

Розрахункова швидкість км/год 100

Перспективна інтенсивність руху пр.авт./добу 77500
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2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ) òà êîøò³â íà ïîêðèòòÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç

³íôëÿö³éíèìè ïðîöåñàìè (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòî-

ñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îáãðóíòóâàëüíèõ äîêóìåíò³â

òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ðîáîòè ç ïåðåêëàäêè ³íæåíåðíèõ ìåðåæ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àä-

ì³í³ñòðàö³ÿ Ð³÷êîâèõ ïîðò³â» áóäå âèêîíóâàòèñÿ çà êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àäì³í³ñòðà-

ö³ÿ Ð³÷êîâèõ ïîðò³â».

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèïíÿ 2013 ðîêó ¹ 1141 «Ïðî ïåðåçàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà. (Êîðèãóâàííÿ ïðîåêòó. Ïåðøà ÷åðãà áóä³âíèöòâà)».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко 

Довжина, у тому числі: 
шляхопровід тунельного типу 
лівий проїзд 
правий проїзд

м 
м 
м

370,56 
193,04 
164,64

Кількість смуг руху шт. 6

Ширина смуги руху м 3,50

Ширина проїзної частини м 21,00

Ширина запобіжної смуги м 0,50; 0,75

Ширина розділювальної смуги м 3,00; 0

Мінімальний радіус у плані м 227

Максимальний поздовжній ухил % 17

Вулиця Боричів узвіз (магістральна вулиця районного значення)

Розрахункова швидкість км/год 80

Перспективна інтенсивність руху пр. авт./добу 19906

Довжина м 150,00

Кількість смуг руху шт. 3

Ширина смуги руху м 3,50

Ширина проїзної частини м 10,50

Ширина запобіжної смуги м 0,50

Максимальний поздовжній ухил % 48

З'їзд з вул. Володимирський узвіз на вул. Набережне шосе (правоповоротний)

Розрахункова швидкість км/год 30

Перспективна інтенсивність руху пр.авт./добу 1427

Довжина м 412

Ширина проїзної частини м 5,50

Ширина запобіжної смуги м 0,5

Мінімальний радіус в плані м 15

Максимальний поздовжній ухил % 56

З'їзд з вул. Володимирський узвіз на вул. Набережно�Хрещатицьку (лівоповоротний)

Розрахункова швидкість км/год 40

Перспективна інтенсивність руху пр.авт./добу 9596

Довжина, в тому числі: 
підходи до естакади

м 
м

386,00 
153,93

Ширина проїзної частини м 8,40

Мінімальний радіус в плані м 24,2

Максимальний поздовжній ухил % 50

Тип покриття на вулицях
транспортної розв'язки

щебенево�мастиковий 
асфальтобетон (ЩМА�
20) на бітумі БМП
60/90�52

Штучні споруди (вул. Набережно�Хрещатицька � вул. Набережне шосе)

Шляхопровід тунельного типу:

поперечна схема м 19,25�18,30

довжина (прогін 19,25 м) м 193,04

довжина (прогін 18,30 м) м 164,64

Підпірні стінки:
Довжина:
ПС�1 (ділянка 1)
ПС�4 (ділянка 1,2,3)
ПС�6

шт.

м
м
м

3

262,915
305,23 
193,04

Очисні споруди:
річна потужність тис.м3/рік 39,875

Трансформаторна підстанція:
потужність

шт.
кВА

1
2 х 630

Фонтан:
електрична потужність
водопостачання фонтану добове

кВт
м3/добу 

22,60
16,60

Штучні споруди (вул. Боричів узвіз)

Підземний пішохідний перехід:
тунельна частина шириною 6,0 м
пандусний вихід шириною 4,0 м
(у тунелі)
пандусний вихід шириною 4,0 м
(відкритий) 
сходи шириною 6,6 м
сходи шириною 4,0 м

шт.
м
м

м

м
м

1
79,17
8,34

28,93

10,40
17,60

Підпірні стінки:
довжина
ПС�5

шт.

м

1

92,0

Штучні споруди (з'їзд з вул. Володимирський узвіз на вул. Набережно� Хрешатицьку)

Естакада:
схема

довжина
габарит

м

м
м

23,665+24,050+
26,855+26,225+
28,945+28,530+
24,050+24,050+23,7

232,07
8,40

Підпірні стінки: 
довжина: 
ПС�1 (ділянка 2) 
ПС�2
ПС�3 
ПС�4 (ділянка 4)

шт.. 

м
м
м
м

4 

60,38 
97,32
52,64 
46,21

Штучні споруди (вул. Володимирський узвіз)

Підпірні стінки: 

довжина 
ПС�7

шт. 

м

1 

41,07

Поштовий будинок

Вид будівництва Реставрація

Площа забудови м2 254,30

Інженерні мережі до будівлі Поштової станції

Загальна довжина водопроводу, 
у тому числі: 
діаметром 100 мм 
діаметром 57 мм 
Загальна довжина каналізації, 
у тому числі: 
діаметром 200 мм 
діаметром 150 мм 
діаметром 100 мм 
Загальна довжина теплової мережі

м 

м 
м 
м 

м 
м 
м 
м

85,5 

80,0 
5,5 
61,0 

17,0 
35,5 
8,5 
188,0

Інженерні мережі Адміністрації Річкових портів України

Водопровід д= 100 мм м 68,0

Каналізація д= 100 мм м 60,5

Електричні мережі км 0,84

Тривалість реконструкції місяць 35,0

Тривалість завершення реконструкції місяць 3,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом
на 20.12.2016, 
у тому числі: 
будівельні роботи 
устаткування 
інші витрати 
Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 20.12.2016, 
у тому числі: 
будівельні роботи 
устаткування 
інші витрати

тис. грн 

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн

496888,743 

355730,555 
7174,006 
133984,182 
426 068,333 

326236,250 
1871,890 
97960,193

Про закріплення за комунальним підприємством 
«Київжитлоспецексплуатація» комунікаційних колекторів

Розпорядження № 332 від 23 березня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, стат$

ті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міс$
та Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», врахову$
ючи звернення комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» (лист від 14 грудня 2016 року
№ 155/1/23$7431), з метою надійного утримання та якісного обслуговування комунікаційних колекторів:

1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-

íÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âæèò-

ëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» êîìóí³êàö³éí³ êîëåêòîðè

çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.03.2017 ¹ 332

Комунікаційні колектори, 
що закріплюються на праві господарського відання 

за комунальним підприємством 
«Київжитлоспецексплуатація»

Адреса (місцезнаходження) комунікаційного колектора Рік
побудови

Довжина
(пог. м)

Вартість комунікаційних
колекторів (ринкова
вартість)

Вул. Митрополита Василя Липківського ТК101 �ТК 101а � 86 Експертна оцінка

Вул. Митрополита Василя Липківського ТК103�ТК103/5 � 258 Експертна оцінка

Вул. Радченка ТК120/28�1а�8а�4П5 � 723 Експертна оцінка

Чоколівський бульвар ТК449�У372 (Чоколівський
комунікаційний колектор)

1980 1584 Експертна оцінка

Вул. Георгія Кірпи Вул. Івана Огієнка ТК103�ТК114
(Привокзальна площа)

� 708 Експертна оцінка

Вул. Генерала Вітрука, 7�а (ЦТП) � вул. Депутатська, 6 � 107 Експертна оцінка

Вул. Євгена Коновальця, 32 � 100 Експертна оцінка

Вул. Орловська, 15 � 100 Експертна оцінка
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Назва об'єкта та адреса розташування Рік
побудови

Балансова вартість
об'єктів передачі,

грн (без ПДВ)

Обладнання насосної станції "Сирецька" на вул. Танковій, 1 згідно із
специфікацією, в тому числі: 

1) Насос Grundfos НS�150�483 5/1�F�A�BBVP з електродвигуном SIEMENS 1 10 Kw,
50Hr � 2 шт. 
2) Засувка коротка KEULAHUETTE PN 16 D400 з електроприводом � 2 шт. 
3) Засувка коротка KEULAHUETTE PN 16 D350 з електроприводом � 1 шт. 
4) Засувка коротка KEULAHUETTE PN 16 D200 з електроприводом � 1 шт. 
5) Засувка коротка KEULAHUETTE PN 16 D150 з електроприводом � 2 шт. 
6) Зворотній клапан KEULAHUETTE PN 16 D150, L=400 � 2 шт. 
7) Шафа управління насосами ШУН� 1 шт. 
8) Шафа управління із засувками НА № 1 ШУЗ�1 � 1 шт. 
9) Шафа управління із засувками НА № 2 ШУЗ�2 � 1 шт.
10) Шафа управління із засувками на напірному трубопроводі ШУ3�3 � 1 шт. 
11) Шафа розподільча ШP � 1 шт. 
12) Датчик тиску 0�16 бар MBS� 1 шт. 
13) Насос із заглибленим електродвигуном DAB.SM� 8G10+TR875 
(артезіанська свердловина № 58) 
14) Насос із заглибленим електродвигуном DAB.SM� 6LG18+TR875 
(артезіанська свердловина № 60)

2013 1441114,80

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва обладнання насосної станції публічного
акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій 

ім. Світлани Ковальської»
Розпорядження № 330 від 23 березня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийнят$
тя до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженер$
них мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення публічного акціонерного товари$
ства «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» (листи від 23 вересня 2016 року № 858 та
від 01 лютого 2017 року № 144), протокол засідання Наглядової ради від 24 грудня 2014 року № 30, з метою
надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, у межах функцій органу місцевого са$
моврядування:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè ó âî-

ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿â-

âîäîêàíàë» îáëàäíàííÿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿ ïóá-

ë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Çàâîä çàë³-

çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é ³ì. Ñâ³òëàíè Êîâàëü-

ñüêî¿» çã³äíî ç äîäàòêîì ó ìåæàõ òà íà óìîâàõ,

âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ

â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³î-

íåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º

êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà, â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â

ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàí-

íÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ

«ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ îá-

ëàäíàííÿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö¿¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 05 грудня 2005 року № 2230 
«Про реєстрацію Статуту 

релігійної громади Спасо$Преображенської парафії 
у Голосіївському районі м. Києва 

Української Православної Церкви»
Розпорядження № 338 від 24 березня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву на$
стоятеля релігійної громади Спасо$Преображенської парафії у Голосіївському районі м. Києва Української
Православної Церкви від 23 січня 2017 року та протокол Парафіяльних зборів релігійної громади Спасо$Пре$
ображенської парафії у Голосіївському районі м. Києва Української Православної Церкви від 01 листопада
2016 року № 2:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05 ãðóäíÿ 2005

ðîêó ¹ 2230 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêî¿ ïàðàô³¿ ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðà-

âîñëàâíî¿ Öåðêâè» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ñëîâà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ñïàñî-Ïðåîáðà-

æåíñüêî¿ ïàðàô³¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè» çàì³íè-

òè ñëîâàìè «Ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà

ãðîìàäà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ñïà-

ñî-Ïðåîáðàæåíñüêî¿ ïàðàô³¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêî¿ ïàðà-

ô³¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Óêðà¿í-

ñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, çàðåºñòðîâàíî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05 ãðóäíÿ 2005 ðîêó

¹ 2230, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Дзенбуддистська релігійна громада махаятського толку

«ШЛЯХ» у Печерському районі м. Києва»
Розпорядження № 340 від 24 березня 2017 року

Відповідно до стаггі 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 06 грудня 2016 року та протокол Загальних зборів віруючих громадян від 05 грудня 2016 року № 1:

Çàðåºñòðóâàòè Ñòàòóò ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Äçåíáóääèñòñüêà ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ìàõàÿòñüêî-

ãî òîëêó «ØËßÕ» ó Ã²å÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до Положення 
про управління контрольно$аналітичного забезпечення 

керівництва апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 343 від 27 березня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу» та з метою приведення у відповідність із законо$

давством:

Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâ-

ë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

êåð³âíèöòâà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-

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

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

27 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 294, âèêëàñòè â òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«Íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ïðèçíà-

÷àºòüñÿ îñîáà, ÿê³é ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿

îñâ³òè íå íèæ÷å ìàã³ñòðà òà äîñâ³ä ðîáîòè íà

ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â»

àáî äîñâ³ä ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïî-

ñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íå-

çàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ

ðîê³â, â³ëüíî âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ.»

Голова В. Кличко

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

(Київської міської державної адміністрації) 
від 31 березня 2015 року № 274 
«Про утворення робочої групи 

з питань вивчення можливості впровадження 
та експлуатації в місті Києві пілотного проекту 

«Система електронних закупівель»
Розпорядження № 345 від 27 березня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та з метою приведення у відповідність до вимог за$
конодавства України:

Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 274 «Ïðî óòâîðåí-

íÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü âèâ÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âïðîâàäæåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ï³ëîò-

íîãî ïðîåêòó «Ñèñòåìà åëåêòðîííèõ çàêóï³âåëü».

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва зовнішніх водопровідних 
та каналізаційних мереж 

на вул. Милославській
Розпорядження № 351 від 27 березня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря$
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван$
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення комунального підприєм$
ства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд$УКБ» (лист від 05 вересня 2016 року № 114/5203),
з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місце$
вого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³ òà

êàíàë³çàö³éí³ ìåðåæ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â

«Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» çã³äíî ç äîäàòêîì â ìå-

æàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïå-

ðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-

íàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñ-

òîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëî-

ä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëà-

äåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.03.2017 ¹ 330

Обладнання насосної станції, 
що приймається від публічного акціонерного товариства 

«Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передається у володіння та користування 
публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія 

«Київводоканал»

Керівник апарату В. Бондаренко 
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Показник Од. виміру До реконструкції Після реконструкції

Вид будівництва реконструкція

Зовнішній діаметр чаш
фонтанів м 7,8 7,8

Висота чаш фонтанів м 0,4 0,4

Річна потреба 
електрична енергія
вода

тис.кВт/год
тис. м3

93,6
2,38

167,73
2,38

Тривалість реконструкції місяць 4,0

Кошторисна вартість
будівництва тис. грн 13582,594

у тому числі будівельних
робіт тис. грн 6695,364

устаткування тис. грн 4163,181

інші витрати тис. грн 2724,049

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 357 від 27 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

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

1. Ñêàñóâàòè 5 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про затвердження робочого проекту 
«Реконструкція фонтана «Великий» 

на Майдані Незалежності 
(парна сторона вулиці Хрещатик)»
Розпорядження № 352 від 27 березня 2017 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ» та постано$
ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про$
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

Про затвердження робочого проекту 
«Реконструкція фонтанів «Малі» 

на Майдані Незалежності 
(парна сторона вулиці Хрещатик)»
Розпорядження № 353 від 27 березня 2017 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ» та постано$
ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про$
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

1. Çàòâåðäèòè ðîáî÷èé ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ ôîíòàíà «Âåëèêèé» íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³

(ïàðíà ñòîðîíà âóëèö³ Õðåùàòèê)», âðàõîâóþ÷è ñï³ëüíèé ëèñò çàìîâíèêà ðåêîíñòðóêö³¿ ÑÂÊÏ «Êè-

¿ââîäôîíä» òà ïðîåêòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÒÎÂ «Åíåðãî-²íâåñò» â³ä 04 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 1-1744/1, åêñ-

ïåðòíèé çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó êîøòîðèñíî¿ ÷àñòèíè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ (ïîçèòèâíèé) â³ä 16

ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 885/16-ÊÄ/Ï òà ëèñò â³ä 16 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 8/2 Á³ëîöåðê³âñüêîãî ô³ë³-

àëó Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äåðæàâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüíèé ³í-

ñòèòóò «ÍÄ²ÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß», ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëüíèõ

äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко 

Керівник апарату В. Бондаренко 

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.03.2017 ¹ 351

Зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі, 
що безоплатно приймаються від комунального підприємства 

з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд$УКБ» 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передаються у володіння і користування публічному акціонерному 
товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» 1. Çàòâåðäèòè ðîáî÷èé ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ ôîíòàí³â «Ìàë³» íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ (ïàð-

íà ñòîðîíà âóëèö³ Õðåùàòèê)», âðàõîâóþ÷è ñï³ëüíèé ëèñò çàìîâíèêà ðåêîíñòðóêö³¿ ÑÂÊÏ «Êè¿â-

âîäôîíä» òà ïðîåêòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÒÎÂ «Åíåðãî-²íâåñò» â³ä 04 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 1-1744/1, åêñ-

ïåðòíèé çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó êîøòîðèñíî¿ ÷àñòèíè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ (ïîçèòèâíèé) â³ä 16

ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 884/16-ÊÄ/Ï òà ëèñòè â³ä 10 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 1/2, â³ä 16 ëþòîãî 2017 ðîêó

¹ 7/2 Á³ëîöåðê³âñüêîãî ô³ë³àëó Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äåðæàâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ã³-

ðîåêòíî-âèøóêóâàëüíèé ³íñòèòóò «ÍÄ²ÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß», ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íè-

ìè ïîêàçíèêàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îáãðóíòóâàëüíèõ

äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Показник Од. виміру До реконструкції Після реконструкції

Вид будівництва реконструкція

Зовнішній діаметр чаші
фонтана м 39,4 39,4

Висота чаші фонтана м 0,6 0,6

Річна потреба 
електрична енергія
вода

тис.кВт/год
тис. м3

93,6
2,38

607,66
2,38

Тривалість реконструкції місяць 4,0

Кошторисна вартість
будівництва, тис. грн 20032,440

у тому числі будівельних
робіт тис. грн 8733,924

устаткування тис. грн 7511,519

інші витрати тис. грн 3786,997

Адреса та назва мережі Діаметр
труб, мм

Довжина, м Матеріал
труб

Кількість
колодязів

Рік
побудови

Середня
глибина

Вартість
об'єктів
передачі
(ринкова
вартість),
грн 
(без ПДВ)

Каналізаційна мережа (вулична
магістраль) на вул.
Милославській, 2 від К�4 до 
К�існ. рек.

300 99,99 ВЧШГ 5 2014 2,5 194 735,00

Каналізаційна мережа від
жилого будинку на вул.
Милославській, 2�В (буд.1)

200 105,53 ВЧШГ 6 2014 2,5 151 740,00

Каналізаційна мережа від
жилого будинку на вул.
Милославській, 2�Б (буд.2)

200 96,96 ВЧШГ 6 2014 2,5 139 908,00

Каналізаційна мережа від
жилого будинку на вул.
Милославській, 2 (буд.З)

200 
300

79,38 
38,32

ВЧШГ
ВЧШГ

8 
3

2014 
2014

2.5 
2.5

138 217,00 
74 630,00

Водопровідна мережа (внутрі�
шньоквартальна) на вул.
Милославській від В існ.рек.�
1/ПГ до В�2/ПГ

150 151,66 ВЧШГ � 2014 � 252 264,00

Водопровідна мережа до
жилого будинку на вул.
Милославській, 2�В (буд. 1)

2 D 100 5 1,46x2=
102,92

ВЧШГ � 2014 � 60 216,00

Водопровідна мережа до
жилого будинку на вул.
Милославській, 2�Б (буд.2)

2 D 100 13,93x2=
27,86

ВЧШГ � 2014 � 28 087,00

Водопровідна мережа до
жилого будинку на вул.
Милославській, 2 (буд.З)

2 D 100 65,1x2=
130,2

ВЧШГ � 2014 � 122 334,00

Всього: � � � � � � 1 162 131,00

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.03.2017 ¹ 357

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м 

Місце розташування рекламного засобу

1 32926�13�П�1 ФОП Калабішка
Юлія Сергіївна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,76 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 83�д

2 33235�13 ПАТ
"Прокредитбанк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,104 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська (вул.Червоноармійська),
72 літ. А

3 33453�13 ПАТ
"Прокредитбанк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,072 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська (вул.Червоноармійська),
72 літ. А

4 33236�13 ПАТ
"Прокредитбанк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,928 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська (вул.Червоноармійська),
72 літ. А

5 52438�15 ПАТ
"Прокредитбанк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,575 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська (вул.Червоноармійська),
72 літ. А
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Про відмову в продовженні строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами

Розпорядження № 356 від 27 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

12 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 358 від 27 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

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

1. Ñêàñóâàòè 4 äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва нерухомого майна, 

яке належить окремим громадянам 
на праві приватної власності

Розпорядження № 365 від 30 березня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря$

дування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080«Про впо$
рядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гур$
тожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», розпорядження виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 вересня 2014 року № 1017 «Про деякі
питання розподілу житлової площі в місті Києві», розпорядження Дарницької районної в місті Києві держав$
ної адміністрації від 14 грудня 2016 року № 826 «Про надання житла», заяву Пасхаліної Світлани Василівни:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íå-

ðóõîìå ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàò-

íî¿ âëàñíîñò³ îêðåìèì ãðîìàäÿíàì, òà ïåðåäà-

òè éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî

ç äîäàòêîì.

2. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

2.1. Çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî â ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà íàäàòè äî Äåïàð-

òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîï³¿ àê-

ò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

2.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî ðåºñòðàö³¿ ïðàâà

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

íà ìàéíî, çàçíà÷åíå â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
від 11 січня 2017 року № 13 «Про проведення 

виставок$презентацій промислової продукції 
київських виробників «Зроблено в Києві»

Розпорядження № 360 від 28 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра$

їні», Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та
споживчого ринку на 2015$2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 квітня 2015 року
№ 409/1274, з метою популяризації промислової продукції київських виробників, ефективної підготовки та
якісного проведення виставок$презентацій:

Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó

¹ 13 «Ïðî ïðîâåäåííÿ âèñòàâîê-ïðåçåíòàö³é

ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ êè¿âñüêèõ âèðîáíèê³â

«Çðîáëåíî â Êèºâ³» íîâèìè ïóíêòàìè 5, 6 òàêî-

ãî çì³ñòó:

«5. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèò-

êó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè âèäàòêè, ïîâ’ÿçàí³ ç

îðãàí³çàö³ºþ òà ïðîâåäåííÿì Âèñòàâêè, çà ðà-

õóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ éîìó â áþäæåò³ ì³ñ-

òà Êèºâà íà 2017 ð³ê çà êîäîì ïðîãðàìíî¿ êëà-

ñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ

áþäæåò³â 5117450 «Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìàëîãî

òà ñåðåäíüîãî ï³äïðèºìíèöòâà» ó ñóì³ 1 662 000

ãðí (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³

ãðèâåíü).

6. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó

ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) âðàõîâóâàòè ïîòðåáó êîøò³â íà ïðî-

âåäåííÿ Âèñòàâêè ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíîãî

çàïèòó íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 5-7 ââàæàòè ïóíêòàìè

7-9 â³äïîâ³äíî.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами 

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1 28700�11 Приватний
нотаріус Личина
Олена
Володимирівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,95 Голосіївський район, вул. Жилянська,
34

2 32906�13 ПАТ
"Прокредитбанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,2 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 24

3 33909�13 ПАТ
"Прокредитбанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,992 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 24

4 50398�15 ПАТ
"Прокредитбанк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,888 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська (вул.
Червоноармійська), 24

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 10158�05 ДП "Фільман Гмбх" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2,24 Дарницький район,
Харківське шосе, 156

2. 10157�05 ДП "Фільман Гмбх" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1 Дарницький район,
Харківське шосе, 156

3. 06190�04�ЗМ�1 Приватне акціонерне
товариство
"МЕДТЕХНІКА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,895 Шевченківський район,
вул. Рейтарська, 2

4. 10159�05 ДП "Фільман Гмбх" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1 Дарницький район,
Харківське шосе, 156

5. 28814�11�П�1 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СБЕРБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

12,1 Шевченківський район, 
пл. Львівська, 8�б

6. 27977�1 1 Публічне акціонерне
товариство "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,4 Шевченківський район,
вул. Пушкінська, 42/4

7. 28454�11�П�1 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СБЕРБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

20,9 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська
/вул.Гарматна, 195/43

8. 11812�06�П�1 ФО�П Башкирова
Наталія Павлівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,95 Печерський район, 
вул. Саксаганського, 5

9. 26371�10 ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЦЕНТР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

21,25 Дніпровський район, 
вул. Окіпної Раїси, 8�а

10. 28758�11 СПД Мандрик Нінель
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

15,615 Толосіївський район, 
вул. Велика Васильківська
(вул. Червоноармійська),
134

11. 27978�11 Публічне акціонерне
товариство "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК"

Електронне табло, "рядок,
що біжить", на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2,058 Шевченківський район,
вул. Пушкінська, 42/4

12. 27863�11 Фізична особа�
підприємець
Супруненко Сергій
Петрович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,6 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 21

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

27.03.2017 ð. ¹ 356

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

Керівник апарату В. Бондаренко 

Керівник апарату В. Бондаренко 

Керівник апарату В. Бондаренко 

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

27.03.2017 ð. ¹ 358

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

30.03.2017 ð. ¹ 365

Перелік нерухомого майна, 
яке приймається безоплатно до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва і передається до сфери управління 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

№ Власник, що
передає
майно

Назва
нерухомого

майна

Адреса
нерухомого

майна

Кількість
кімнат

Загальна
площа
(кв. м)

Житлова
площа
(кв. м)

Документ, що
підтверджує право

власності па
нерухоме майно

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Пасхаліна
Світлана
Василівна 

Пасхалін Юрій
Юрійович

4/100 частин
квартири

вул.
Севастопольська,
7/13, кв. 8

1 (кімната
№ 123)

31,20 20,00 Свідоцтво про право
власності від
06.11.2014 № 55413,
видане управлінням
житлово�
комунального
господарства
Дарницької
районної в місті
Києві державної
адміністрації



ÐÅÊËÀÌÀ
5 êâ³òíÿ 2017 ð.

¹38 (4951)

15

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (IV êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðî-
ôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàö-
äåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³
äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâ-
ëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãà-
íàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêà-
ìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿
òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-
ðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êî-
âî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî
äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2016 ð³ê (äåêëà-
ðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é;
êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîç-
ì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â - 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²í-
ôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

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

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà òà ïåðåäàíèé äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü -
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" - íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà
àäðåñîþ: âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 20 (ï³äâàë), çàãàëüíîþ ïëîùåþ 288,5 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ -
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü íà ïëîùó 50 êâ.ì - 1% íà ÷àñòèíó ïëîù³, ùî ïåðåâèùóº 50 êâ.ì - 7%.Òåðì³í îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.
Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.07.2016 ñòàíîâèòü - 2 870 900,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
ñòàíîâèòü 14 259, 14 ãðí (áåç ÏÄÂ).

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, 207-09-34, 207-09-30.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ
íà ïðàâî îðåíäè íàñòóïíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:

- ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 81,2 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 9 íà âóë.
Ãðóøåâñüêîãî (áóäèíîê º ïàì'ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ),
äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ
äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;

- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 172,9 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 13 ó ïðîâ.
Ìàð'ÿíåíêà, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ
áåçêîøòîâíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿, ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, ðåàá³ë³òàö³¿ òà
àäàïòàö³¿ ä³òåé ³íâàë³ä³â, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á - ó÷àñíèêà ÀÒÎ;

- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 39,4 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 18 íà âóë.
Ìå÷íèêîâà, äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;

- ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 42,6 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 4 íà âóë.
Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ïðîäîâîëü÷èé
ìàãàçèí);

- ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 35,8 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 6-à íà âóë.
Ñòàðîíàâîäíèöüê³é,äëÿ ðîçì³ùåííÿ: ïåðóêàðí³; ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó (íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã ó ñôåð³ êóëüòóðè).

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 10.30 26 êâ³òíÿ 2017 ðîêó â ïðèì³ùåíí³
Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à - Ïàâëåíêà
(êîëèøíÿ âóë. Ñóâîðîâà), 15, çàë çàñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹ 415/1280.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë.
Ì. Îìåëÿíîâè÷à - Ïàâëåíêà, 15 ê³ì. 210 (ïí. - ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç
9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 20
êâ³òíÿ 2017 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ïî îá'ºêòó:
- ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 81,2 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 9 íà âóë.

Ãðóøåâñüêîãî - 4970,43 ãðí áåç ÏÄÂ;
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 172,9 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 13 ó ïðîâ.

Ìàð'ÿíåíêà - 9488,15 ãðí áåç ÏÄÂ;
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 39,4 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 18 íà âóë.

Ìå÷íèêîâà - 9112,50 ãðí áåç ÏÄÂ;
- ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 42,6 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 4 íà âóë.

Ñòàðîíàâîäíèöüê³é - 7777,33 ãðí áåç ÏÄÂ;
- ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 35,8 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 6-à íà âóë.

Ñòàðîíàâîäíèöüê³é - 12947,50 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ñòðîê îðåíäè:
- ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 81,2 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 9 íà âóë.

Ãðóøåâñüêîãî - 2 ðîêè 364 äí³;
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 172,9 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 13 ó ïðîâ.

Ìàð'ÿíåíêà - 2 ðîêè 364 äí³;
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 39,4 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 18 íà âóë.

Ìå÷íèêîâà - 2 ðîêè;
- ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 42,6 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 4 íà âóë.

Ñòàðîíàâîäíèöüê³é - 2 ðîêè 364 äí³;
- ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 35,8 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 6-à íà âóë.

Ñòàðîíàâîäíèöüê³é - 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïî îá'ºêòó:
- ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 81,2 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 9 íà âóë.

Ãðóøåâñüêîãî - 9940,86 ãðí áåç ÏÄÂ;
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 172,9 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 13 ó ïðîâ.

Ìàð'ÿíåíêà - 18976,30 ãðí áåç ÏÄÂ;
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 39,4 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 18 íà âóë.

Ìå÷íèêîâà - 18225,00 ãðí. áåç ÏÄÂ;
- ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 42,6 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 4 íà âóë.

Ñòàðîíàâîäíèöüê³é - 15554,66 ãðí áåç ÏÄÂ;

- ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 35,8 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 6-à íà âóë.
Ñòàðîíàâîäíèöüê³é - 25895,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ðåêâ³çèòè äëÿ âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè:
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³

íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", ð/ð
26001192399100 Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÓêðÑèááàíê",ÌÔÎ:
351005, ªÄÐÏÎÓ: 35692211

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ,

àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿; 
- êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:
-ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó,âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè, äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà
äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ ïëàòîþ;

-êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿
òåðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåíäîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó,
âèâ³ç ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî
îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó,
óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì - áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

-åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà -áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî
äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì -
áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

- ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó
îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé çàñòðàõóâàòè îá'ºêò îðåíäè íà êîðèñòü
ï³äïðèºìñòâà - áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð
ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê îá'ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé);

- îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì
êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿
çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü;

-êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº
óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî
êîíêóðñ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà îðåíäè;
- çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ'ÿçàííÿ ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè

ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà
çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè
ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);

- 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 äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïåðåìîæöÿ
êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;

- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ
îñîáàì,ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì -áàëàíñîóòðèìóâà÷åì
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

- àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì
ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè,
ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè;

- óêëàäàííÿ îðåíäàðåì îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò îðåíäè -
ïàì'ÿòêó àðõ³òåêòóðè òà îáîâ'ÿçêîâå äîòðèìàííÿ éîãî óìîâ.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua
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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
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Ì²ÑÒÎ

QR-ÊÎÄ â ïåðåêëàä³ ðîçøèôðî-
âóºòüñÿ ÿê «Øâèäêà â³äïîâ³äü»,
òîáòî ïîêëèêàíèé îïåðàòèâíî äî-
íîñèòè çàøèôðîâàíó ³íôîðìàö³þ
äî êîðèñòóâà÷à. QR-êîäè ìîæíà
ðîçì³ñòèòè íà â³çèòíèõ êàðòî÷-
êàõ, ÷èòàöüêèõ êâèòêàõ, êíèæêî-
âèõ êèøåíüêàõ,íà áåéäæèêàõ ó÷àñ-
íèê³â ð³çíèõ çàõîä³â. Êîðèñíèì òà
åôåêòèâíèì â³í º ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ á³áë³îòåêîþ ð³çíèõ åñòàôåò,
³ãîð, â³êòîðèí. Çàâäÿêè íîâèíö³
ìîæíà îðãàí³çîâóâàòè îíëàéí ÷è-
òàííÿ íå ò³ëüêè åëåêòðîííèõ êíèã
³ æóðíàë³â, à é îôîðìèòè âèñòàâ-
êó, ñòâîðèòè äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè
ç ïîñèëàííÿìè íà ð³çí³ äæåðåëà
³íôîðìàö³¿. QR-êîäóâàííÿ º åôåê-
òèâíèì ñåðâ³ñîì, îñê³ëüêè çàáåç-
ïå÷óº çâ’ÿçîê ì³æ ïàïåðîâèìè êíè-
ãàìè òà îíëàéí-ñâ³òîì, äîïîìà-
ãàº êîðèñòóâà÷àì øâèäêî îòðè-
ìóâàòè äîñòóï äî ïîòð³áíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ áåç íåîáõ³äíîñò³ âðó÷-
íó ââîäèòè çàïèò íà êîìï’þòåð³.
Âàðòî ëèøå çàâàíòàæèòè íà ñâ³é

ìîá³ëüíèé òåëåôîí öþ ïðîãðàìó
é íàâ÷èòèñÿ êîðèñòóâàòèñÿ íåþ.

Äíÿìè äëÿ á³áë³îòåêàð³â ì³ñ-
òà áóëî ïðîâåäåíî òðåí³íã «ßê
ç÷èòóâàòè QR- êîäè». ßê ðîçïî-
â³ëà çàâ³äóâà÷ íàóêîâî-ìåòîäè÷-
íîãî â³ää³ëó Ïóáë³÷íî¿ á³áë³îòå-
êè ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè Îëåíà Ðàá³é,
«ñôåðè âèêîðèñòàííÿ QR-êîä³â
ñïðàâä³ íåîáìåæåí³. Áóðõëèâèé
ðîçâèòîê ö³º¿ òåõíîëîã³¿ êîäóâàí-
íÿ ïîÿñíþºòüñÿ ¿¿ ïðàêòè÷í³ñòþ,
çàòðåáóâàí³ñòþ â óìîâàõ ñó÷àñ-
íîãî äèíàì³÷íîãî ðèíêó».

Àëå ðîäçèíêîþ ñåì³íàðó ñòàëà
ïðåçåíòàö³ÿ àâòîðñüêèõ ðîá³ò äè-
ðåêòîðà Ìóçåþ âèøèâêè Òåòÿíè
Ïðîò÷åâî¿ â ñòèë³ GLOV ART (ñÿ-
þ÷å ìèñòåöòâî). Çà äîïîìîãîþ
ïëàíøåòà ç âáóäîâàíèì ïðîåêòî-
ðîì ¿¿ âèøèò³ QR-êîäè âèãëÿäà-
þòü äóæå íåçâè÷íî. ²íòåëåêòóàëü-
íà âèøèâêà ïàí³ Òåòÿíè çì³íèëà
óÿâëåííÿ ïðî ïîíÿòòÿ óêðà¿íñüêî-
ãî ðåìåñëà. ¯¿ ðîáîòè òàíöþþòü,
ñï³âàþòü ³ ñâ³òÿòüñÿ â òåìðÿâ³,ñòâî-

ðþþ÷è íåïîâòîðíèé åìîö³éíèé
åôåêò. Îáðàçè ²³ñóñà Õðèñòà, Òàðà-
ñà Øåâ÷åíêà, Ëåîíàðäî äà Â³í÷³,
Åéíøòåéíà...ïðîÿâëÿþòüñÿ â òåì-
ðÿâ³ é ñòàþòü ñï³âðîçìîâíèêàìè
ç â³äâ³äóâà÷åì. À ì³ñÿ÷íå ñÿéâî
Îðàíòè,âèøèòî¿ çà ìîòèâàìè ôðå-
ñêè ÕI ñòîë³òòÿ,ñòâîðþº íåïîâòîð-
íèé åìîö³éíèé åôåêò.Ó çàëàõ Æè-
âî¿ ãàëåðå¿,ÿêó ìàéñòðèíÿ â³äêðè-
ëà ó Êèºâ³, ç’ÿâëÿºòüñÿ íàòõíåííÿ
³ íàðîäæóþòüñÿ íîâ³ ³äå¿. ¯¿ áðåíä
âíåñåíî äî «Êíèãè Ðåêîðä³â Óêðà-
¿íè». Ó ïîäàðóíîê á³áë³îòåö³ ïàí³
Òåòÿíà çãåíåðóâàëà òà âèøèëà QR-
êîä ç ïîñèëàííÿì íà â³äåîðîëèê
ïðî Ëåñþ Óêðà¿íêó.Ìàéñòðèíÿ åêñ-
ïîíóâàëà ñâî¿ ðîáîòè â áàãàòüî¿
êðà¿íàõ ñâ³òó, ñòâîðþþ÷è ïîçè-
òèâíèé ³ì³äæ äåðæàâè.

«Âèøèâêà õðåñòèêîì ãàðìî-
í³çóº ïðîñò³ð íàâêîëî ëþäèíè çà
ðàõóíîê ³íôîðìàö³¿, çàêëàäåíî¿
â îðíàìåíò³. Ñàìå òîìó íàö³î-
íàëüí³ òðàäèö³éí³ âèøèâêè äî
ñüîãîäí³ çàëèøèëèñü íåçì³ííèìè»,
— ïåðåêîíàíà ïàí³ Ïðîò÷åâà.

Âîíà ïîä³ëèëàñÿ ñâî¿ì ïðîåê-
òîì öèôðîâî¿ âèøèâêè «Óêðà-
¿íà — ì³é ä³ì», â ÿêîìó çàêîäî-
âàíî ã³ìí, êàðòó, êðàºâèäè, ñòðà-
âè, êâ³òè íàøî¿ êðà¿íè. Ìàéñòðè-
íåþ âèøèò³ äâà QR-êîäè Ãåðî¿â
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ é äàâí³é îáåðå-
ãîâèé ðóøíèê, íà ÿêîìó âîíà â
2014 ðîö³ çîáðàçèëà îõîðîíöÿ Êè-
ºâà Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà.

Ï³ä ÷àñ ñåì³íàðó â á³áë³îòåö³
íàðîäèâñÿ íîâèé ïðîåêò — «Ïà-
ìÿòü âèøèâàíà: Ãåðî¿ Íåáåñíî¿
Ñîòí³» — óâ³÷íèòè â âèøèâö³ é
çàêîäóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî êèÿí,
ÿê³ â³ääàëè ñâîº æèòòÿ ï³ä ÷àñ Ðå-
âîëþö³¿ Ã³äíîñò³ �

Äî Ôîíä³â êíèãîçá³ðí³ —
÷åðåç ìîá³ëêó
� Ó Ïóáë³÷í³é á³áë³îòåö³ ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè çíàéîìèëèñÿ 

ç àëüòåðíàòèâíèìè òåõíîëîã³ÿìè, çîêðåìà ç QR-êîäóâàííÿì

²Ç ÌÅÒÎÞ çä³éñíåííÿ îõîðîíè
ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ, óìîâ ðîç-
ìíîæåííÿ òà øëÿõ³â ì³ãðàö³¿ äè-
êèõ òâàðèí, íà ïåð³îä ¿õ ìàñîâîãî
ðîçìíîæåííÿ, ç 1 êâ³òíÿ äî 15 ÷åðâ-
íÿ òðèâàòèìå «ñåçîí òèø³».

ßê ïîâ³äîìèëè ó Äåïàðòàìåíò³
ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà
çàáåçïå÷åííÿ ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà, ó öåé ïåð³îä çàáî-
ðîíÿºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ çà-
õîä³â ó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³,
ÿê³ º äæåðåëîì ï³äâèùåíîãî øó-
ìó òà íåñïîêîþ (ñòð³ëüáà, ïðî-

âåäåííÿ âèáóõîâèõ ðîá³ò, ôåºð-
âåðê³â, ñàí³òàðíèõ ðóáîê ë³ñó, âè-
êîðèñòàííÿ ìîòîðíèõ ìàëîì³ð-
íèõ ñóäåí, ïðîâåäåííÿ ðàë³ òà ³í-
øèõ çìàãàíü íà òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîáàõ).

Çà ïîðóøåííÿ öèõ âèìîã âèí-
íèõ îñ³á áóäå ïðèòÿãíåíî äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ òà íàêëàäåíî àä-
ì³íñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ øòðàôó â³ä
òðèäöÿòè äî ï’ÿòäåñÿòè, à íà ïî-
ñàäîâèõ îñ³á — â³ä ï’ÿòäåñÿòè äî
ñ³ìäåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ
ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí �

Íà ïåð³îä ìàñîâîãî ðîçìíîæåííÿ äèêèõ
òâàðèí çàïðîâàäæåíî «ñåçîí òèø³»

²Ç 8 ÊÂ²ÒÍß â ðàìêàõ Âåëèêîäí³õ
ñâÿòêóâàíü ó öåíòð³ ñòîëèö³ ñòàð-
òóº VII Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü
ïèñàíîê, ÿêèé îõîïèòü 3 ëîêàö³¿:
Ñîô³éñüêó ³ Ìèõàéë³âñüêó ïëîù³
òà Âîëîäèìèðñüêèé ïðî¿çä. Öüî-
ãî ðîêó áóäå ïðåäñòàâëåíî ðåêîðä-
íå ÷èñëî ïèñàíîê-ìàëüîâàíîê —
585 îäèíèöü.

Òàê, íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ïðå-
çåíòóþòü 374 ðîáîòè ó íàïðÿì³
«àâòîðñüêà ïèñàíêà-ìàëüîâàí-
êà». Íà ãîñòåé òàêîæ ÷åêàòèìå
Âñåóêðà¿íñüêà êîëåêö³ÿ òðàäè-
ö³éíèõ ïèñàíîê, ùî ïðåäñòàâëÿ-
òèìå ðåã³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ êðà-
¿íè. Âîíà ðîçì³ñòèòüñÿ ï³ä øàò-
ðàìè òà íàðàõîâóâàòèìå ïîíàä
50 000 ïèñàíîê, âèêîíàíèõ ìèò-
öÿìè òà ä³òüìè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè.
Îêð³ì òîãî, â ðàìêàõ ïðîåêòó áó-
äóòü ïðåäñòàâëåí³ ïðèâàòí³ êî-
ëåêö³¿. Òàêîæ ìîæíà áóäå â³äâ³äà-
òè ìóçåé ³ç òåìàòè÷íèìè êðèæà-
íèìè ñêóëüïòóðàìè òà íàâ÷èòè-
ñÿ ðîçïèñóâàòè ïèñàíêè â çîí³

ìàéñòåð-êëàñ³â. Òðèâàòèìå ôåñ-
òèâàëü íà Ñîô³éñüê³é ³ç 8 äî 23
êâ³òíÿ.

Ó Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî¿çä³
ïðåçåíòóþòü 100 ïèñàíîê-ìàëüî-
âàíîê, âèêîíàíèõ òðàäèö³éíèìè
àâòåíòè÷íèìè â³çåðóíêàìè. Â³ä-
â³äóâà÷³ ì³ñòå÷êà çìîæóòü çàâ³òà-
òè íà Âåëèêîäí³é ÿðìàðîê,äå ìîæ-
íà áóäå ïðèäáàòè ñóâåí³ðè, ñìà-
êîëèêè, ïîëàñóâàòè ð³çíîìàí³ò-
íèìè ñòðàâàìè. Çàõ³ä íà âêàçàí³é
ëîêàö³¿ òðèâàòèìå ç 14 êâ³òíÿ äî
13 òðàâíÿ.

Îêð³ì òîãî, 111 ïèñàíîê-ìà-
ëüîâàíîê, àâòîðàìè ÿêèõ º ìàëå÷à,
ðîçì³ñòÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ äèòÿ-
÷îãî ì³ñòå÷êà íà Ìèõàéë³âñüê³é
ïëîù³. Äëÿ ôåñòèâàëþ òóò çáó-
äóþòü «Âåëèêîäí³é òóíåëü áà-
æàíü». Êîæíîãî ðîêó éîãî äîâ-
æèíà çðîñòàº íà ìåòð. Öüîãîð³÷
âîíà ñÿãàòèìå 22 ìåòðè â äîâ-
æèíó. Çàçíà÷åíèé çàõ³ä òðèâà-
òèìå íà ö³é ëîêàö³¿ ç 15 êâ³òíÿ
äî 14 òðàâíÿ �

Â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü ïèñàíîê

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Òðèâàº ðåºñòðàö³ÿ íà Ôîðóì ñï³âïðàö³
òà ðîçâèòêó ãðîìàäè Êèºâà

23 ÒÐÀÂÍß ï³ä ïàòðîíàòîì ìåðà
Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà â ñòîëèö³
â³äáóäåòüñÿ Ïåðøèé ùîð³÷íèé Ôî-
ðóì ñï³âïðàö³ òà ðîçâèòêó ãðîìà-
äè ì³ñòà, ³íôîðìóº Äåïàðòàìåíò
ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ.

Ìåòà çàõîäó — ñïðèÿííÿ íàëà-
ãîäæåííþ ä³àëîãó ì³æ ïðåäñòàâ-
íèêàìè ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè
òà ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà,
íàïðàöþâàííÿ íîâèõ ìîäåëåé
ïàðòíåðñòâà ì³æ ÃÎ òà ³íñòèòóö³-
ÿìè âëàäè, à òàêîæ âèðîáëåííÿ
÷³òêèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî çàëó÷åí-
íÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ôîðìóâàííÿ
òà ðåàë³çàö³¿ ì³ñüêî¿ ïîë³òèêè çà
ð³çíèìè ãàëóçÿìè ðîçâèòêó.

Ó õîä³ Ôîðóìó â³äáóäåòüñÿ îá-
ãîâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé ñï³âïðà-

ö³ ãðîìàäñüêîñò³ é â³äïîâ³äíèõ
ï³äðîçä³ë³â (äåïàðòàìåíò³â) ÊÌÄÀ,
ïðåçåíòàö³ÿ ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³-
äæåííÿ ïîòðåá êèÿí, àêòèâíîñò³
äëÿ ðîçâèòêó ñïðîìîæíîñòåé ³í³-
ö³àòèâ ìåøêàíö³â (âèñòàâêà-ÿð-
ìàðîê, òðåí³íãè, çóñòð³÷³ ç äîíîð-
ñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè).

Äåïàðòàìåíò ñóñï³ëüíèõ êî-
ìóí³êàö³é çàïðîøóº âñ³õ çàö³êàâ-
ëåíèõ ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³çà-
ö³é ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
äëÿ ó÷àñò³ ó Ôîðóì³ çàðåºñòðóâà-
òèñÿ çà ïîñèëàííÿì: http://bit.
ly/Kyiv-forum. Äåäëàéí — äî 18
êâ³òíÿ.

Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.
(044) 235-07-80, Â³ää³ë êîìóí³êà-
ö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ �

Äåäàë³ ÷àñò³øå ó á³áë³îòå÷íîìó ñåðåäîâèù³ âèêîðèñòîâóºòü-

ñÿ òåðì³í «ìîá³ëüíà êíèãîçá³ðíÿ».Äèíàì³÷íå çðîñòàííÿ ê³ëü-

êîñò³ êîðèñòóâà÷³â ³ç ìîá³ëüíèìè ãàäæåòàìè ñóòòºâî ðîçøè-

ðþº ìîæëèâîñò³ ðîáîòè ç ³íôîðìàö³ºþ. Òîìó âàæëèâèì

çàâäàííÿì äëÿ ÷èòàöüêèõ çàêëàä³â º îïàíóâàííÿ ³ííîâàö³é-

íèìè òåõíîëîã³ÿìè òà ðîçøèðåííÿ ñïåêòðó äèñòàíö³éíèõ ³í-

òåðíåò-ïîñëóã.Ó öüîìó êîíòåêñò³ á³áë³îòåêè àêòèâíî äîëó÷àþ-

òüñÿ äî ïðîöåñó âïðîâàäæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ QR-êîä³â ÿê

åôåêòèâíîãî ñïîñîáó íàäàííÿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ êîðèñ-

òóâà÷àì, äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ êíèã, àâòîð³â ³ ñàìî¿ êíèãîçá³ðí³.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ðîäçèíêîþ ñåì³íàðó ñòàëà ïðåçåíòàö³ÿ àâòîðñüêèõ ðîá³ò äèðåêòîðà Ìóçåþ âèøèâêè Òåòÿíè Ïðîò÷åâî¿ â ñòèë³ GLOV ART
(ñÿþ÷å ìèñòåöòâî)
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