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ÐÎÇÏÎ×ÀËÈÑß ñâÿòêîâ³ çàõî-
äè íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³. Òóò äëÿ
ãîñòåé îðãàí³çóâàëè äí³ òàíöþ,
ìóçèêè òà ñï³âó. Ï³ä åã³äîþ
ÞÍÅÑÊÎ, UNICEF ³ ÊÌÄÀ ó ñòî-
ëèö³ âæå âòðåòº ïðîâåëè Ì³æíà-
ðîäíèé ôåñòèâàëü «Anne de Kiev
Fest». Ó éîãî ðàìêàõ â³äáóâñÿ
îïåðíèé êîíöåðò «×îòèðè Êîðî-
ëåâè», äåìîíñòðàö³ÿ â³äåîîïåðè
«Àííà ßðîñëàâíà» òà ô³ëüìó-îïå-
ðè «ßðîñëàâ Ìóäðèé». Òàêîæ áó-
ëî çàêëàäåíî Ñêâåð ôðàíêîôîí³¿
³ìåí³ Àííè Êè¿âñüêî¿, äå ïðåçåí-
òóâàëè ñîðòè òðîÿíä ³ç Ôðàíö³¿,
âèâåäåíèõ ñïåö³àëüíî íà ÷åñòü
êîðîëåâè Àííè Êè¿âñüêî¿. Îêð³ì
öüîãî, ç Íàö³îíàëüíîãî ïàðêó
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ñòàðòó-
âàëà ñâÿòêîâà õîäà, ÿêà çàê³í÷è-
ëàñÿ ðåêîðäíèì ìàñîâèì âèêî-
íàííÿì Ã³ìíó ñòîëèö³ «ßê òåáå
íå ëþáèòè, Êèºâå ì³é».

Ïðîòÿãîì âèõ³äíèõ â ïàðêó
«Ïåðåìîãà» äëÿ ãîñòåé ï³äãîòó-
âàëè ö³êàâó ð³çíîæàíðîâó êîí-
öåðòíó ïðîãðàìó òà âåëèêó
ê³ëüê³ñòü ³íòåðàêòèâ³â — òàíöþ-
âàëüí³ çìàãàííÿ, ìàéñòåð-êëàñè
äëÿ âñ³õ îõî÷èõ ³ç ñàëüñè, ëàòè-
íè, ôëàìåíêî, ñõ³äíèõ òàíö³â,
øêîëè áîéîâîãî ãîïàêó òîùî.

Âèäîâèùíîþ ïîä³ºþ â ö³ äí³
ñòàâ é ì³ñüêèé ôåñòèâàëü õîðî-
âîãî ìèñòåöòâà «Ï³ñíÿ íàä
Äí³ïðîì», ó ÿêîìó çìàãàëèñÿ ïî-
íàä 30 íàéêðàùèõ õîðîâèõ àìà-
òîðñüêèõ êîëåêòèâ³â ³ç óñ³º¿ Óê-
ðà¿íè. À íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³
â³äáóâñÿ ²²² Ôåñòèâàëü êóëüòóðè
íàðîä³â Ïîäîëó.Óñ³õ îõî÷èõ çíàéî-
ìèëè ç ³ñòîð³ºþ ¿õíüîãî æèòòÿ,
ïðèãîùàëè ñòðàâàìè íàö³îíàëü-
íî¿ êóõí³. Þí³ ó÷àñíèêè ñâÿòà
ìàëè íàãîäó âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñ-
òåð-êëàñàõ ç âèãîòîâëåííÿ äå-
ñåðò³â.

Íàñè÷åíèì ó ö³ äí³ áóëî é
ñïîðòèâíå æèòòÿ ñòîëèö³.Âèõ³äíè-
ìè ó ì³ñò³ â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé
áëàãîä³éíèé «Ïðîá³ã ï³ä êàøòà-
íàìè», ëåãêîàòëåòè÷íèé çàá³ã
«Kiev Euro Marathon», çìàãàííÿ
ç âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó —«Horizon
Park Women Challenge» òà «Race
Horizon Park Maidan», òîùî.

Ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ
ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Êèºâà íà
Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ó÷àñíèê³â
ä³éñòâà ïðèâ³òàâ ìåð ì³ñòà Â³òàë³é
Êëè÷êî.

«ß ðàäèé â³òàòè âñ³õ êèÿí òà
ãîñòåé ñòîëèö³, ÿê³ ç³áðàëèñÿ íà
öå ñâÿòî. Ê³íåöü òðàâíÿ — ÷óäî-
âèé ÷àñ, àáè ïðèâ³òàòè íàø óëþá-
ëåíèé Êè¿â ç Äíåì ì³ñòà. ß áàãà-
òî ïîäîðîæóâàâ, áà÷èâ áàãàòî
ì³ñò ó ð³çíèõ êóòî÷êàõ ñâ³òó, àëå
ìîæó âïåâíåíî ñêàçàòè: òàêîãî
ìàëüîâíè÷îãî òà ãîñòèííîãî, òà-
êîãî ãàðíîãî ÿê Êè¿â íåìàº í³äå»,
— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Âîëîäèìè-
ðîâè÷.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàéá³ëüøèì
áàãàòñòâîì Êèºâà º éîãî ìåø-
êàíö³. «Äóøà Êèºâà - öå éîãî ìåø-
êàíö³. Ìè ùèð³ ³ ãîñòèíí³, òàëà-
íîâèò³ ³ ç ãàðíèì ïî÷óòòÿì ãó-
ìîðó. ß áàæàþ âñ³ì ìèðó, ñèë,
çäîðîâ’ÿ òà ãàðíîãî íàñòðîþ. Áóäü-

òå ñì³ëèâèìè é ³í³ö³àòèâíèìè,
àäæå ñàìå çàâäÿêè âàì Êè¿â ñòàº
ºâðîïåéñüêèì ì³ñòîì, äå õî÷åòü-
ñÿ æèòè, ïðàöþâàòè, ðîçâàæàòè-
ñÿ, ïðîâîäèòè ÷àñ ç áëèçüêèìè
òà äðóçÿìè, à ãîëîâíå - ïîâ’ÿçó-
âàòè ñâî¿ ìð³¿ òà ìàéáóòíº ñàìå
ç Êèºâîì», — çâåðíóâñÿ äî êèÿí
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í äîäàâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà
äîêëàäàº âñ³õ çóñèëü, àáè çì³íþ-
âàòè ì³ñòî, ðîáèòè éîãî ùå ïðè-
âàáëèâ³øèì òà êîìôîðòíèì. Òàê
íà Îáîëîí³ â³äêðèëè çðàçêîâèé,
åòàëîííèé ïàðê «Íàòàëêà», íà
ÿêèé â³äòåïåð ð³âíÿòèìóòüñÿ óñ³
çåëåí³ çîíè Êèºâà. À ðàí³øå —
ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ — ³ñòîðè÷-
íèé Êè¿âñüêèé âåëîòðåê. Ïåðåä
«ªâðîáà÷åííÿì» êèÿíè ïîáà÷è-
ëè îíîâëåíó ï³øîõ³äíó çîíó íà
Ïîøòîâ³é ïëîù³, ñâ³òëîìóçè÷-
íèé ôîíòàííèé êîìïëåêñ íà Ìàé-
äàí³ òà áàãàòî ³íøîãî �

Äåíü Êèºâà: 
ñâÿòî íà âñ³ ñìàêè 
� Óïðîäîâæ òèæíÿ â ñòîëèö³ â³äáóëîñÿ 180 ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â 

Ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Êèºâà ñîòí³ òèñÿ÷ ìåøêàíö³â òà ãîñòåé ì³ñòà ñòàëè ñâ³äêàìè ³ ó÷àñíèêàìè ð³çíîìàí³òíèõ ôåñòèâàëåé,
êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ òà ñïîðòèâíèõ ïîä³é

Öüîãî ðîêó Äåíü Êèºâà
ïðîéøîâ ï³ä ãàñëîì
«×îòèðè äí³ òàíöþ, ìó-
çèêè òà êâ³ò³â». Ñîòí³
òèñÿ÷ êèÿí òà ãîñòåé
ì³ñòà ñòàëè ñâ³äêàìè ³
ó÷àñíèêàìè ÷èñëåííèõ
çàõîä³â: ð³çíîìàí³òíèõ
ôåñòèâàëåé, êóëüòóðíî-
ìèñòåöüêèõ òà ñïîð-
òèâíèõ ïîä³é. Îêð³ì
öüîãî, ç íàãîäè ñâÿòà
â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ
ðåêîíñòðóéîâàíîãî
ïàðêó «Íàòàëêà», ëå-
ãåíäàðíîãî âåëîòðåêó,
ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-
÷èê³â, äèòñàäêà.
Âèõ³äíèìè íà Ñîô³é-
ñüê³é ïëîù³ áóëî âñòà-
íîâëåíî íîâèé ðåêîðä
³ç ìàñîâîãî âèêîíàííÿ
Ã³ìíó Êèºâà.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ
«Õðåùàòèê»
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Ó Êèºâ³ çàïðîâàäæóþòü
²íñòèòóò îìáóäñìåíà –
àäâîêàòà äîâ³ðè 

Ñüîãîäí³, 30 òðàâíÿ, ó Êèºâ³ ñòàðòóº ïåð-

øèé åòàï ñòâîðåííÿ ²íñòèòóòó îìáóäñìå-

íà – àäâîêàòà äîâ³ðè, ÷èì çàêëàäàþòü

ïëàöäàðì äëÿ ïðîâåäåííÿ óñï³øíî¿ êàì-

ïàí³¿ ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ â îðãàíàõ

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Î 9.30 ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ï³ä

ïàòðîíàòîì í³ìåöüêîãî ñïåö³àë³ñòà ïî

áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ îìáóäñìåíà ì³ñòà

Áåðë³í Êð³ñòîôà Ïàð÷à, â³äáóäåòüñÿ îá-

ãîâîðåííÿ òà îêðåñëåííÿ ïîâíîâàæåíü

àäâîêàòà äîâ³ðè òà éîãî âçàºìîä³¿ ç ìóí³öè-

ïàë³òåòîì òà ì³ñòÿíàìè.Àäâîêàò äîâ³ðè –

íåçàëåæíèé åêñïåðò, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî

ñïðÿìîâàíà íà âèÿâëåííÿ ôàêò³â êîðóïö³¿

â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ïèòàííÿ äî îáãîâîðåííÿ: ÷îìó ì³ñòó

ïîòð³áåí ùå îäèí àíòèêîðóïö³éíèé îð-

ãàí? ßê³ êðèòåð³¿ â³äáîðó êàíäèäàòà íà ïî-

ñàäó îìáóäñìåíà – àäâîêàòà äîâ³ðè?

Íàñê³ëüêè íåçàëåæíîþ áóäå éîãî ä³ÿëüí³ñòü?

×è ãàðàíòîâàíà àíîí³ìí³ñòü ³íôîðìàòî-

ðàì ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ? Ñê³ëüêè îá³éäåòü-

ñÿ ñòîëèö³ ²íñòèòóò îìáóäñìåíà? 

Äî ó÷àñò³ â îáãîâîðåíí³ çàïðîøåí³:

çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàð

Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â, çàñòóï-

íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ,Óïîâ-

íîâàæåíèé Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç

ïðàâ ëþäèíè Âàëåð³ÿ Ëóòêîâñüêà, ãîëîâà

Íàöàãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàïîá³ãàí-

íÿ êîðóïö³¿ Íàòàë³ÿ Êîð÷àê òà ³íø³.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çàõîäó: Õðåùàòèê,36,

4 ïîâåðõ (êóëóàðè ñåñ³éíî¿ çàëè Êè¿âðàäè).

Ó ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ
çåìåëüí³ òîðãè 

22 ÷åðâíÿ î 12.00 â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³

òîðãè ç ïðîäàæó ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

çà ïðîçîðîþ â³äêðèòîþ ïðîöåäóðîþ.

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â Äåïàð-

òàìåíò³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ, íà

òîðãè âèñòàâëÿòü ä³ëÿíêó íà ïåðåòèí³ âóë.

Âèøíÿê³âñüêî¿ ³ âóë. Ðåâóöüêîãî (11-é

ì³êðîðàéîí æèòëîâîãî ìàñèâó Îñîêîð-

êè) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, ïëîùà ÿêî¿ –

0,9344 ãà. Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ – äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ êîìïëåêñó íàäàííÿ ïîñëóã îá’ºêòàì

òðàíñïîðòó ç áàãàòîïîâåðõîâèì ïàðê³íãîì.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâîê äëÿ

ó÷àñò³ â òîðãàõ – 16 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó.

Äåòàëüí³øå ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó:

https://kievcity.gov.ua/content/zemelni-

torgy.html.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ òîðã³â: ì. Êè¿â, âóë.

Ë.Òîëñòîãî,57,á³çíåñ-öåíòð «101 TOWER».

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ òà

îçíàéîìèòèñü ç äîêóìåíòàìè òà ìàòåð³àëà-

ìè íà ä³ëÿíêó ìîæíà ó Äåïàðòàìåíò³ çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â (ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,

32-À, êàá. 415, òåë.(044)-279-41-31) àáî ó

âèêîíàâöÿ òîðã³â –Òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Ïåð-

øà Óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà»,òåë.(099)-

269-16-31.

Çàÿâè íà ó÷àñòü ïðèéìàþòüñÿ çà àä-

ðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãàéäàðà, 50, á³çíåñ-

öåíòð «ªâðî-Ïàñàæ» ó ðîáî÷³ äí³ ç 10.00

äî 13.00.

íîâèíè
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про передачу громадянину Гавриленку Геннадію Федоровичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Лісній, 29"в в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 45/2267 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãàâ-

ðèëåíêó Ãåííàä³þ Ôåäîðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ë³ñí³é, 29-â

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà ¹ À-15455).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãàâðèëåíêó Ãåííà-

ä³þ Ôåäîðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:85:066:0022) äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ë³ñí³é, 

29-â â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãàâðèëåíêó Ãåííàä³þ Ôåäî-

ðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà âè-

êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòà-

íîâëåíîìó 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. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.07.2009

¹ 19-6770, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñ-

òðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 22.01.2016 ¹ 19-26-7777.31-

36/35-16.

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 передачу громадянці Борбот Ірині Анатоліївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Бродівській, 98"а у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 46/2268 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне"

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áîðáîò

²ðèí³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 98-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

¹ À-21049).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Áîðáîò ²ðèí³ Àíàòî-

ë³¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0466 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:130:0040) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 98-à ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Áîðáîò ²ðèí³ Àíàòîë³¿âí³:

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 îáìå-

æåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì 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. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³íæå-

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

òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,

ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äå-

ïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî

ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

10.10.2014 ¹ 9970/0/12-21/19-14 òà Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

22.07.2015 ¹ 19-26-7777.3-1161/20-15.

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 передачу громадянину Луцькому Леоніду Онисимовичу 
у приватну власність земельної ділянки 

для ведення індивідуального садівництва на вул. Садовій, 54, 
діл. 181 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 47/2269 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿

çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîð-

ìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòè-

í³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 (ç³ çì³íàìè), âè-

êëþ÷èâøè ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é, ùî

ðåçåðâóþòüñÿ äëÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ çåëåíèõ íàñà-

äæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà ïåð³îä ï³ñëÿ

2010 ðîêó, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-

êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 17), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0895 ãà íà âóë. Ñàäîâ³é,

54, ä³ë. 181 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëóöü-

êîìó Ëåîí³äó Îíèñèìîâè÷ó äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³-

äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 54, 

ä³ë. 181 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, ñïðàâà ¹ À-5874).

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëóöüêîìó Ëåîí³äó

Îíèñèìîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüî-

ãî ð³øåííÿ, â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0992 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:887:0009) äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³-

äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 54, 

ä³ë. 181 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

4. Ãðîìàäÿíèíó Ëóöüêîìó Ëåîí³äó Îíèñèìî-

âè÷ó:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 14.10.2005

¹ 19-8770, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêà-

äàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 23.09.2015 ¹ 19-26-7777.31-

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВТП ЛАНГОРА» земельної ділянки для обслуговування 

та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу із знесенням, 
в межах червоних ліній, будівель і споруд 

та влаштування в’їздів, виїздів на вул. Сирецькій, 33 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 158/2380 від 6 квітня  2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен"

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз"
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÒÏ ËÀÍÃÎ-

ÐÀ» äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºê-

ò³â äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó ³ç çíåñåííÿì, â ìåæàõ

÷åðâîíèõ ë³í³é, áóä³âåëü ³ ñïîðóä òà âëàøòóâàí-

íÿ â’¿çä³â, âè¿çä³â íà âóë. Ñèðåöüê³é, 33 ó Ïîä³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà Ä-7802, çàÿâà ÄÖ ¹ 01062-000227443-014

â³ä 29.11.2016).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÒÏ ËÀÍÃÎÐÀ», çà óìîâè

âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà

10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1540 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:85:242:0073, âè-

òÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000385472016) äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â äîðîæ-

íüîãî ñåðâ³ñó ³ç çíåñåííÿì, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ

ë³í³é, áóä³âåëü ³ ñïîðóä òà âëàøòóâàííÿ â’¿çä³â,

âè¿çä³â íà âóë. Ñèðåöüê³é, 33 ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿç-

êó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äî-

ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 06.09.2012 ¹ 1861,

àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíà â³ä 06.09.2012).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÒÏ ËÀÍÃÎÐÀ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

22.09.2016 ¹ 9330/0/12-4/19-16.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова 

В. Кличко
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4.3. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëü-

í³é ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³ä-

íèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïè-

òàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

5. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-

ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
на вул. Річній, 4 у Шевченківському районі м. Києва від 14.05.2010

№ 91"6"00899 (з урахуванням договору від 28.05.2015 № 102)
Рішення Київської міської ради № 70/2292 від 4 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120 Земельного кодексу України, статей 2, 30 Закону України «Про оренду
землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе"
мель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце"
ве самоврядування в Україні», статей 512, 513, 521 Цивільного кодексу України, враховуючи листи ТОВАРИ"
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТО"БУД"ІНВЕСТ» від 02.02.2017 № 08/2147 та ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВЕР АРТБУД» від 02.02.2017 № 08/2148, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.05.2010 ¹ 91-6-00899 (ç óðà-

õóâàííÿì äîãîâîðó â³ä 28.05.2015 ¹ 102) ïëî-

ùåþ 0,4300 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:88:133:0006), óêëàäåíîãî ì³æ Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç

ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ì²ÑÒÎ-

ÁÓÄ-²ÍÂÅÑÒ» äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì òà

âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà

âóë. Ð³÷í³é, 4 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðó-

õîìå ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåçàâåð-

øåíîãî áóä³âíèöòâà â³ä 23.12.2016 ¹ 1561), à

ñàìå: çàì³íèòè ñòîðîíó ïî äîãîâîðó «ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«Ì²ÑÒÎ-ÁÓÄ-²ÍÂÅÑÒ» íà ñòîðîíó «ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ð²-

ÂÅÐ ÀÐÒÁÓÄ» (ñïðàâà À-23138).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ð²ÂÅÐ ÀÐÒÁÓÄ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ð²ÂÅÐ ÀÐÒÁÓÄ» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í

íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêó-

ìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ

óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.05.2010

¹ 91-6-00899 (ç óðàõóâàííÿì äîãîâîðó â³ä

28.05.2015 ¹ 102).

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Про продаж земельної ділянки підприємству 
громадського харчування у формі товариства 

з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» 
для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Лаврській, 13

(колишня вул. Січневого Повстання, 27) 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 55/2277 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр»

та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 3
прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245"VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та постано"
ви Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з роз"
строченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó îö³í-

êó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:074:0020) íà âóë. Ëàâðñüê³é, 13

(êîëèøíÿ âóë. Ñ³÷íåâîãî Ïîâñòàííÿ, 27) ó Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ ª-1210).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

ðîçì³ð³ 1502517,00 ãðí (îäèí ì³ëüéîí ï’ÿòñîò

äâ³ òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ñ³ìíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³-

éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñ-

íîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

29.03.2016).

3. Ïðîäàòè ï³äïðèºìñòâó ãðîìàäñüêîãî õàð-

÷óâàííÿ ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÇÅËÅÍÈÉ ÃÀÉ» çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:074:0020) ïëîùåþ 0,0261 ãà çà

1502517,00 ãðí (îäèí ì³ëüéîí ï’ÿòñîò äâ³ òèñÿ-

÷³ ï’ÿòñîò ñ³ìíàäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå íà âóë.

Ëàâðñüê³é, 13 (êîëèøíÿ âóë. Ñ³÷íåâîãî Ïîâñòàí-

íÿ, 27) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïå-

ðåáóâàº â îðåíä³ ó ï³äïðèºìñòâà ãðîìàäñüêî-

ãî õàð÷óâàííÿ ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÇÅËÅÍÈÉ ÃÀÉ» çã³äíî ç

äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

05.12.2000 ¹ 82-6-00011 òà óãîäè ïðî âíåñåí-

íÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

â³ä 25.02.2003 ¹ 82-6-00079, çàðåºñòðîâàíèõ

ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ï³äïðèºìñòâó

ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ó ôîðì³ òîâàðèñòâà

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÇÅËÅÍÈÉ ÃÀÉ»

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ëàâðñüê³é, 13 (êîëèø-

íÿ âóë. Ñ³÷íåâîãî Ïîâñòàííÿ, 27) ó Ïå÷åðñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Ï³äãîòóâàòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í íåîá-

õ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ îôîðìëåííÿ äîãîâîðó êó-

ï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:82:074:0020) ïëîùåþ 0,0261

ãà íà âóë. Ëàâðñüê³é, 13 (êîëèøíÿ âóë. Ñ³÷íåâî-

ãî Ïîâñòàííÿ, 27) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåí-

íÿì.

5.2. Âæèòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó çàõîäè ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ îá-

òÿæåíü ïðàâà âëàñíîñò³ ïîêóïöÿ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, ÿê³ ï³äëÿãàþòü âñòàíîâëåííþ äîãîâîðîì

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî

äî óìîâ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

6. Ï³äïðèºìñòâó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ó

ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÇÅËÅÍÈÉ ÃÀÉ»:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãîâ³ð

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç óðàõóâàííÿì îáòÿæåíü ïðà-

âà âëàñíîñò³ ïîêóïöÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âñòà-

íîâëåíèõ äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, çàòâåð-

äæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

7. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè âñòàíîâèòè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ ï³ñëÿ íî-

òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-

äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çà óìîâè äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ îáòÿæåíü ïðàâà âëàñíîñò³ ïîêóïöÿ

íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (çàáîðîíà íà ïðîäàæ àáî

³íøå â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà/àáî ³í-

øîãî ðå÷îâîãî ïðàâà íà íå¿ äî ïîâíîãî ðîçðà-

õóíêó çà íå¿), ñïëàòè ïîêóïöåì 50 â³äñîòê³â ÷àñ-

òèíè ïëàòåæó çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà ïåí³ (ó ðà-

ç³ íàÿâíîñò³) â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, çà-

òâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

8. Ïîïåðåäèòè ï³äïðèºìñòâî ãðîìàäñüêîãî

õàð÷óâàííÿ ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÇÅËÅÍÈÉ ÃÀÉ», ùî ïðàâî

âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðåõîäèòü äî

ïîêóïöÿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíê-

òîì 7 öüîãî ð³øåííÿ, òà çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõó-

âàííÿì îáòÿæåíü öüîãî ïðàâà, âñòàíîâëåíîãî

äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä-

ïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ öèì ð³-

øåííÿì.

9. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìî-

æå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 04.04.2017 ¹ 55/2277

УМОВИ
продажу підприємству громадського харчування у формі товариства 

з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» земельної ділянки 
на вул. Лаврській, 13 (колишня вул. Січневого Повстання, 27) 

у Печерському районі м. Києва
1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàí-

íÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñ-

ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåí-

íÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó íîð-

ìàòèâàìè çàáóäîâè ì. Êèºâà.

4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³ 273717,53

ãðí (äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ñ³ìíàäöÿòü ãðèâåíü 53 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî

äî äîãîâîðó ¹ 1 â³ä 16.05.2013, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì. Ðåøòà âàðòîñò³ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 1228 799,47 ãðí (îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³ äâàäöÿòü â³ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìñîò äåâ’ÿ-

íîñòî äåâ’ÿòü ãðèâåíü 47 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ó òàêîìó ïîðÿäêó:

— ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäà-

æó — 50 â³äñîòê³â ÷àñòèíè ïëàòåæó, ùî çàðàõîâóºòüñÿ äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó, ùî â ðîçðàõóí-

êó ñòàíîâèòü 614399,74 ãðí (ø³ñòñîò ÷îòèðíàäöÿòü òèñÿ÷ òðèñòà äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü ãðèâåíü

74 êîï³éêè). Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 614399,73 ãðí (ø³ñòñîò ÷îòèðíàäöÿòü òè-

ñÿ÷ òðèñòà äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü ãðèâåíü 73 êîï³éêè) ñïëà÷óºòüñÿ ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿãîì îäíî-

ãî ðîêó ð³âíèìè ÷àñòèíàìè ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ì³ñÿöåì, â ÿêîìó çä³éñíåíî ïåðøèé ïëàò³æ,

àëå íå ï³çí³øå í³æ äî 25 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ.

6. Ðîçì³ð ïëàòåæó âèçíà÷àºòüñÿ ³ç óðàõóâàííÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿, âñòàíîâëåíîãî Äåðæàâíîþ

ñëóæáîþ ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè çà ïåð³îä ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà òèì, â ÿêîìó âíåñåíî ïåðøèé

ïëàò³æ, ïî ì³ñÿöü, ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ âíåñåííÿ ïëàòåæó, ïðè öüîìó äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäà-

æó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî ÿêùî ó áóäü-ÿêîìó ì³ñÿö³ ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ ñêëàäàº ìåí-

øå 100 â³äñîòê³â, òî ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòåæó â³í âðàõîâóºòüñÿ çà òàêèé ì³ñÿöü íà

ð³âí³ 100 â³äñîòê³â.

7. Ïîêóïåöü ìàº ïðàâî äîñòðîêîâî ñïëàòèòè ðåøòó (çàëèøîê) âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ï³ñëÿ âíåñåííÿ ïåðøîãî àáî ÷åðãîâîãî ïëàòåæó.

Ó ðàç³ äîñòðîêîâî¿ ñïëàòè çîáîâ’ÿçàíü ïî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó íàðàõóâàííÿ ³íäåêñó ³í-

ôëÿö³¿ ïðèïèíÿºòüñÿ, à îñòàíí³é ïëàò³æ áóäå âèçíà÷àòèñÿ ç âðàõóâàííÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà

ïåð³îä ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàâ ï³ñëÿ ñïëàòè ïåðøîãî âíåñêó, ïî ì³ñÿöü, ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ âíå-

ñåííÿ îñòàííüîãî (äîñòðîêîâîãî) ïëàòåæó.

8. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ âè-

êîíàííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ, ïîêóïöþ íåîáõ³äíî ñïëàòèòè:

— çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó — ïåíþ ó ðîçì³ð³ 0,1 â³äñîòêà (íóëü ö³ëèõ îäíà äå-

ñÿòèõ â³äñîòêà) â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó (ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ). Íàðàõóâàííÿ ïå-

í³ çà ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà äåíü ôàêòè÷íîãî ïîãàøåííÿ áîð-

ãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü;

— ñóìó áîðãó ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíîãî ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà âåñü

÷àñ ïðîñòðî÷åííÿ;

— òðè â³äñîòêà ð³÷íèõ â³ä ïðîñòðî÷åíî¿ ñóìè.

9. Ïåíÿ çà ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ ïîêóïöåì ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì êóï³â-

ë³-ïðîäàæó ï³äëÿãàº ñïëàò³ ³ íàðàõîâóºòüñÿ äî ïîâíîãî ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ïîêóïöåì òàêî-

ãî ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ, àëå íå á³ëüøå îäíîãî ðîêó.

10. Ïðè ïðîñòðî÷åíí³ ïîãàøåííÿ ïëàòåæó íà äâà ì³ñÿö³, ïî÷èíàþ÷è ç 25 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, â ÿêî-

ìó çä³éñíþâàâñÿ ïåðøèé àáî ÷åðãîâèé ïëàò³æ, ðîçñòðî÷åííÿ ïëàòåæó çà ïðèäáàííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïðèïèíÿºòüñÿ. Â òàêîìó ðàç³ ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî äíÿ ç ìîìåíòó ïðèïèíåííÿ ðîç-

ñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ïîêóïåöü çîáîâ’ÿçàíèé ñïëàòèòè ðåøòó (çàëèøîê) âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè.

11. Ó äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè îáòÿæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³

ïîêóïöÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà ðîçïîðÿäæåííÿ çåìåëüíîþ ä³-
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ëÿíêîþ, â òîìó ÷èñë³ ïðîäàæ àáî ³íøå â³ä÷óæåííÿ ïîêóïöåì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà/àáî ³íøèõ

ðå÷îâèõ ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî ïîâíîãî ðîçðàõóíêó çà íå¿ çã³äíî ç óìîâàìè äîãîâîðó êó-

ï³âë³-ïðîäàæó, çîêðåìà çàáîðîíèòè:

— óêëàäàòè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó, ì³íè, äàðóâàííÿ àáî ³íøîãî â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, à òàêîæ ïåðåäàâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó â çàñòàâó (³ïîòåêó) òà äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó þðè-

äè÷íèõ îñ³á;

— ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ¿¿ îá’ºäíàííÿ ç ³íøèìè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè;

— ó ðàç³ ïåðåäà÷³ ïîêóïöåì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â îðåíäó íàäàâàòè çãîäó îðåíäàðÿì íà çàñòàâó

(³ïîòåêó) ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ íà ïåðåäà÷ó (âíåñåííÿ) ïðàâà îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó þðèäè÷íèõ îñ³á;

— óêëàäàòè äîãîâîðè ñóïåðô³ö³þ òà â÷èíÿòè áóäü-ÿê³ ³íø³ ä³¿ òà ïðàâî÷èíè, ÿê³ ìîæóòü ñïðè÷è-

íèòè ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ àáî ïîâ’ÿçàí³ ó ìàéáóòíüîìó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó äî ³íøèõ îñ³á.

Київський міський голова В. Кличко Про перейменування комунального підприємства 
«Київдорсервіс»

Рішення Київської міської ради № 21/2243 від 23 березня 2017 року
Відповідно до статей 57, 58, 63, 78 Господарського кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», статті 27 Закону України «Про дорожній рух», статей 1, 17 Закону України «Про ав"
томобільні дороги» та з метою приведення назви комунального підприємства «Київдорсервіс» у відповід"
ність з його основною діяльністю Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Êè¿âäîðñåðâ³ñ» â êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Öåíòð îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó».

2. Ï³äïîðÿäêóâàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Öåíòð îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó» Äåïàðòà-

ìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâî-

âèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 1

öüîãî ð³øåííÿ, òà çàòâåðäèòè çì³íè äî ñòàòóòó

ïåðåéìåíîâàíîãî ï³äïðèºìñòâà çà ïîãîäæåí-

íÿì ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè òà ïî-

ñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-

òàíü âëàñíîñò³.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу громадянину Бригуненку Сергію Володимировичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Бродівській, 152"в у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 43/2265 від 4 квітня  2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля"
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áðè-

ãóíåíêó Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é,

152-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, ñïðàâà ¹ À-13907).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Áðèãóíåíêó Ñåðã³þ

Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3

öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0612 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:90:053:0100) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 152-â ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Áðèãóíåíêó Ñåðã³þ Âîëîäè-

ìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì 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.

Про передачу громадянину Лапіну Віктору Анатолійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Вчительській, 22 у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 42/2264 від 4 квітня  2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëàï³íó Â³ê-

òîðó Àíàòîë³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Â÷èòåëüñüê³é, 22 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-22579).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëàï³íó Â³êòîðó Àíà-

òîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî

ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0995 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:531:0249) äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Â÷èòåëüñüê³é, 22 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëàï³íó Â³êòîðó Àíàòîë³éîâè-

÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

04.08.2016 ¹ 7995/0/12-4/19-16, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó â ²âàíî-Ôðàíê³â-

ñüê³é îáëàñò³ â³ä 30.11.2016 ¹ 29/82-16.

3.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-

ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî

äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.8. Äîòðèìóâàòèñÿ îáìåæåíü ó âèêîðèñòàí-

í³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ ç Äåð-

æàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

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

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 Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 09.06.2008

¹ 19-7107 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêà-

äàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 12.10.2015 ¹ 19-26-7777.31-

4359/20-15.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

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 порядок денний пленарного засідання IV сесії Київської
міської ради VIII скликання 06.04.2017

Рішення Київської міської ради № 119/2341 від 6 квітня  2017 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî çàñ³-

äàííÿ IV ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàí-

íÿ 06.04.2017 òàê³ ïèòàííÿ:

1) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ äåÿêèõ òåàòðàëüíî-âè-

äîâèùíèõ çàêëàä³â êóëüòóðè êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä

07.02.2017 ¹ 08/231-377/ÏÐ).

2) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò

«Âóëèöÿ Îëåêñ³ÿ Øîâêóíåíêà, 8/20» ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 01.03.2017 ¹ 08/231-

616/ÏÐ).

3) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ñâÿ-

òîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà. (Â³ä

24.03.2017 ¹ 08/231-804/ÏÐ).

4) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ïðèðîäîîõîðîí-

íèõ çàõîä³â ó ì³ñò³ Êèºâ³, ùî ô³íàíñóâàòèìóòüñÿ ç

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ôîíäó îõîðîíè íàâêîëèø-

íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ó 2017 ðîö³. (Â³ä

13.03.2016 ¹ 08/231-739/ÏÐ).

5) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 27 æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 384/6600 «Ïðî

çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñà-

äæåíü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà». (Â³ä 12.10.2016

¹ 08/231-4262/ÏÐ).

6) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà ïî ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêî-

ãî, 21-ã ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä

29.03.2016 ¹ 08/231-1515/ÏÐ).

7) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. Îíîðå äå Áàëüçà-

êà, ¹¹ 12, 14 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

(Â³ä 29.03.2016 ¹ 08/231-1516/ÏÐ).

8) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³ á³ëÿ áóäèíêó íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 38 ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 17.08.2016

¹ 08/231-3469/ÏÐ).

9) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³ íà âóë. Îëåêñàíäðà Ì³øóãè, 5 ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 28.11.2016 ¹ 08/231-

4759/ÏÐ).

10) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³ íà âóë. Âèøíÿê³âñüê³é, 12 ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 28.11.2016 ¹08/231-4758/ÏÐ).

11) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³ íà âóë. Ëàðèñè Ðóäåíêî, 8-à ó Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 28.11.2016 ¹ 08/231-

4757/ÏÐ).

12) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³ íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 20-à, 20-á, 20-â, 

22-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 26.12.2016

¹ 08/231-5075/ÏÐ).

13) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³ íà ïëîù³ Îáîëîíñüê³é, 6 â Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 15.12.2016 ¹08/231-4977/ÏÐ).

14) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà á³ëÿ áóäèíê³â ¹ 2-á, 

¹ 2-â òà ¹ 2-ã íà âóë. Ï³âí³÷í³é â Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 15.12.2016 ¹08/231-4976/ÏÐ).

15) Ïðî ñòâîðåííÿ ïàðêó â³äïî÷èíêó íà âóë. Áî-

ãàòèðñüê³é (íà ï³âí³÷ â³ä çàòîêè Âåðáëþä) â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 15.12.2016

¹ 08/231-4980/ÏÐ).

16) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.09.2016 ¹ 3/1007 «Ïðî ñòâî-

ðåííÿ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî ïåðåâ³ðêè ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñ-

ò³ (âíåñê³â) çàáóäîâíèê³â (³íâåñòîð³â) ó ñòâîðåíí³

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ

ï³ñëÿ 2006 ðîêó». (Â³ä 21.03.2017 ¹ 08/231-

776/ÏÐ).

17) Ïðî çàòâåðäæåííÿ çâ³òó òèì÷àñîâî¿ êîí-

òðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

ïåðåâ³ðêè ïðàâîì³ðíîñò³ çä³éñíåííÿ íàäáóäîâè

íà ùîéíî âèÿâëåíîìó îá’ºêò³ êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Òóðãåíºâñüêà, 55

òà ïðàâîì³ðíîñò³ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò

âëàñíèêàìè êâàðòèð ¹¹ 1, 3, 39, 40, 45, 47 íà

îá’ºêò³ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè çà àäðåñîþ: ì. Êè-

¿â, âóë. Õðåùàòèê, 23». (Â³ä 21.03.2017 ¹ 08/231-

776/ÏÐ).

18) Ì³ñöåâà ³í³ö³àòèâà ïðî ï³äòðèìêó ïðîåê-

ò³â ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî ³í³ö³þâàí-

íÿ ðîç³ðâàííÿ Äîãîâîðó ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíå-

ñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî Äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ðîçòàøîâàíèõ íà ïåðåòèí³

ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî òà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ¹ 78-6-00383 â³ä

27.07.2006, çàðåºñòðîâàíîãî çà ¹ 5782 â³ä

08.11.2013» òà «Ïðî ñêàñóâàííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ

óìîâ òà îáìåæåíü çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîì-

ïëåêñó ç ï³äçåìíèìè òîðãîâèìè òà òåõí³÷íèìè

ïðèì³ùåííÿìè íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Îáîëîíñüêî-

ãî òà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
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ì³ñòà Êèºâà â³ä 19.11.2013 ¹ 20198/0/12/009-

13.

19) Ïðî ³í³ö³þâàííÿ ðîç³ðâàííÿ Äîãîâîðó ïðî ïî-

íîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî Äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ðîçòàøîâàíèõ

íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî òà âóë. Ãåðî¿â

Äí³ïðà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ¹ 78-

6-00383 â³ä 27.07.2006, çàðåºñòðîâàíîãî çà ¹ 5782

â³ä 08.11.2013. (Â³ä 29.12.2016 ¹ 08/231-5122/ÏÐ).

20) Ïðî ñêàñóâàííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ òà îá-

ìåæåíü çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-

íèöòâà òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ç ï³ä-

çåìíèìè òîðãîâèìè òà òåõí³÷íèìè ïðèì³ùåííÿ-

ìè íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî òà âóë. Ãå-

ðî¿â Äí³ïðà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà

â³ä 19.11.2013 ¹20198/0/12/009-13. (Â³ä 29.12.2016

¹ 08/231-5123/ÏÐ).

21) Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíî-

îñâ³òíüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 2 ì. Êèºâà øëÿõîì

ïðèºäíàííÿ ¿¿ äî ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿

øêîëè «Íàä³ÿ» ì. Êèºâà. (Â³ä 04.11.2016 ¹ 08/231-

4793/ÏÐ) (äðóãå ÷èòàííÿ).

22) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³-

ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðà-

âî îðåíäè. (Â³ä 26.12.2016 ¹ 08/231-5074/ÏÐ).

23) Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðè-

òîð³¿ â ìåæàõ âóëèö³ Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêî¿, ïðîñ-

ïåêòó Íàóêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä

07.03.2017 ¹ 08/231-672/ÏÐ).

24) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Àðòåìåíêî Ãàëèí³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áóä³â-

íèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é,

189 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9420).

(Â³ä 25.10.2016 ¹ 08/231-4441/ÏÐ).

25) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ïåòðè÷åíêó Îëåêñàíäðó ²âàíîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åí-

êà, 82 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9525).

(Â³ä 21.10.2016 ¹ 08/231-4368/ÏÐ).

26) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ïåòðîâ³é Íàòàë³¿ Ïèëèï³âí³ äëÿ áóä³âíèö-

òâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîìóíàëüí³é, 62 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-6955). (Â³ä

04.02.2016 ¹ 08/231-699/ÏÐ).

27) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ñâèðèäåíêó Îëåêñ³þ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîçàöü-

ê³é, 100 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9328).

(Â³ä 07.04.2016 ¹ 08/231-1718/ÏÐ).

28) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Òåñåëüêó Âîëîäèìèðó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Õîðîëü-

ñüêîìó, 13 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-

9378). (Â³ä 28.09.2016 ¹ 08/231-4015/ÏÐ).

29) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Âåë³íîâ³é Îëåí³ Âîëîäèìèð³âí³, Êèðè-

÷åíêî Íàòàë³¿ Âîëîäèìèð³âí³ òà Òêà÷åíêó Àíäð³þ

Îëåêñ³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é, 59 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (Ï-9119). (Â³ä 11.04.2016 ¹ 08/231-

1751/ÏÐ).

30) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Íîâîõàöüêîìó Ìèêîë³ Àíòîíîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó âóë. Äèìèòðî-

âà, 13 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9108).

(Â³ä 06.03.2017 ¹ 08/231-658/ÏÐ).

31) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Êîñòþêó Ñåðã³þ Âàñèëüîâè÷ó, Êóêë³ Ëþä-

ìèë³ Ìèõàéë³âí³, ßðåì÷óê Îêñàí³ Þð³¿âí³ òà Êóêë³

Â’ÿ÷åñëàâó Þð³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Óðàëüñüê³é, 17 ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-8945). (Â³ä 29.02.2016

¹ 08/231-1182/ÏÐ).

32) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì Ìàòâ³ºíêî Îëü-

ç³ ²âàí³âí³ òà Àíäðóøåíêî Îëåí³ Âîëîäèìèð³âí³ ó

ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-

íèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïðàâîáåðåæ-

í³é, 18 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22078).

(Â³ä 18.04.2016 ¹ 08/231-1877/ÏÐ).

33) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êîáðèíñüêîìó

Âîëîäèìèðó Ïèëèïîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 224-á ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22598). (Â³ä 21.09.2016

¹ 08/231-3919/ÏÐ).

34) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ìèõàéëþêó Àð-

òåìó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî, áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Ö³ëèíí³é, 59-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà. (À-12401). (Â³ä 11.08.2016 ¹ 08/231-

3422/ÏÐ).

35) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Áàæàíîâ³é Ãàëè-

í³ Ñåðã³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåí-

íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 156

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22416).

(Â³ä 27.09.2016 ¹ 08/231-3964/ÏÐ).

36) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ãóñàð Ñâ³òëàí³

Â³êòîð³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñòàä³îíí³é, 1-à ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-21949). (Â³ä 17.10.2016

¹ 08/231-4317/ÏÐ).

37) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ìåõò³-çàäå Øà-

õ³íó Ô³êðàò îãëè ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Áðîä³âñüê³é, 141-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà. (À-10788). (Â³ä 24.10.2016 ¹ 08/231-

4389/ÏÐ).

38) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ìàðòèíþêó Àíà-

òîë³þ ²âàíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.

2-ãà Ë³í³ÿ, ä³ë. 64-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà. (À-22658). (Â³ä 22.09.2016 ¹ 08/231-3933/ÏÐ).

39) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Îìåëÿí÷óê Îêñà-

í³ ²âàí³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà

âóë. Ñàäîâ³é, 73, á³ëÿ ä³ë. 7 òà ä³ë. 8 ó Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22578). (Â³ä 27.02.2017

¹ 08/231-552/ÏÐ).

40) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ìàéñòðóê ²íí³

Àíàòîë³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè äëÿ âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà íà

âóë. Ñàäîâ³é, 73, ä³ë. 8 òà ä³ë. 9 ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22577). (Â³ä 02.03.2017

¹ 08/231-621/ÏÐ).

41) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.09.2012 ¹ 200/8484 «Ïðî âè-

çíà÷åííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ îïðà-

öþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ íà çåìåëüíèõ

òîðãàõ». (ª-1369). (Â³ä 04.01.2017 ¹ 08/231-

33/ÏÐ).

42) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.08.2008 ¹ 135/135 «Ïðî çà-

òâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà-

÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

íàõ ç ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî ïðàâà ¿õ

îðåíäè) ï³ä çàáóäîâó». (ª-1376). (Â³ä 08.11.2016

¹ 08/231-4546/ÏÐ). (ïîâòîðíî)

43) Ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿ-

íîê äëÿ îïðàöþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ (àáî

ïðàâà îðåíäè íà íèõ) íà çåìåëüíèõ òîðãàõ. (ª-

1348). (Â³ä 11.10.2016 ¹ 08/231-4235/ÏÐ).

44) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÓÏÅÐÌÀØ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-

òèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à,

2 (ë³ò. Å) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-2445)

(Â³ä 31.08.2016 ¹ 08/231-3645/ÏÐ).

45) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ Ô²ÐÌ² «ÏÐÅÑÒÎ, ËÒÄ»

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó ãðîìàäñüêîãî ïðè-

çíà÷åííÿ íà âóë. Âîëèíñüê³é, 60 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-7605). (Â³ä 25.08.2016

¹ 08/231-3534/ÏÐ).

46) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Íàóêîâî-âèðîáíè-

÷èé öåíòð «Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷-

íèé çàâîä» äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà

ðåìîíòó îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿, òðàíñïîðòíî¿, åíåð-

ãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â çâ’ÿçêó òà äîðîæ-

íüîãî ãîñïîäàðñòâà íà âóë. Ìèðó, 12, 17 ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-6620). (Â³ä 25.10.2016

¹ 08/231-4428/ÏÐ).

47) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîìïëåêñ Ðèáàëüñüêèé» çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè íà âóë. Åëåêòðèê³â, 21 — 23 Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà. (Ä-8019). (Â³ä 15.02.2017 ¹ 08/231-

406/ÏÐ).

48) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ Ô²ÐÌ² «ÂÒÏ ËÀÍÃÎ-

ÐÀ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëó-

ãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â äîðîæíüîãî

ñåðâ³ñó ³ç çíåñåííÿì, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é, áó-

ä³âåëü òà ñïîðóä òà âëàøòóâàííÿ â’¿çä³â, âè¿çä³â

íà âóë. Ñèðåöüê³é, 33 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà. (Ä-7802). (Â³ä 15.12.2016 ¹ 08/231-

4975/ÏÐ).

49) Ïðî íàäàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàí-

íÿ åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíî-ïðè-

áóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðè-

çíà÷åííÿ òà îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 29

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-7892). (Â³ä

30.11.2016 ¹ 08/231-4764/ÏÐ).

50) Ïðî çì³íó âèäó âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà «ÀÒËÀÍÒ-98» äëÿ

áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ó ñêëàä³ îô³ñíî-

ãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì íà âóë. Ñïàñüê³é, 35 ó

Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22734). (Â³ä

27.12.2016 ¹ 08/231-5113/ÏÐ).

51) Ïðî ïîíîâëåííÿ ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó ô³ðì³ «ÄÓÊÀÒ» äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ êàôå (ïðèáóäîâà äî æèòëîâîãî áóäèíêó) íà

ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118/1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî. 

(À-20427). (Â³ä 25.01.2016 ¹ 08/231-506/ÏÐ).

52) Ïðî ïîíîâëåííÿ ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºì-

öþ Ïðóäí³êîâ³é ²ðèí³ Àíàòîë³¿âí³ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ çîíè êîðîòêî÷àñíîãî â³äïî-

÷èíêó ç çàêëàäîì ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ (êà-

ôå-øàøëè÷íà) íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 9-â ó Äåñ-

íÿñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî

íüîãî. (À-19306). (Â³ä 12.09.2016 ¹ 08/231-

3796/ÏÐ).

53) Ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîð³â îðåí-

äè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, óêëàäåíèõ ì³æ Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÐÎÄÀÃÐÎÑÅÐÂ²Ñ».

(À-23258). (Â³ä 27.02.2017 ¹ 08/231-551/ÏÐ).

54) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåðæàâíîìó

æèòëîâî-êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó Íàö³îíàëü-

íî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòêó íà âóë. Åæåíà Ïîòüº, 9

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-8783). (Â³ä

18.05.2016 ¹ 08/231-2221/ÏÐ).

55) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñ-

öåâîñò³), íà ÿêó ïîøèðþºòüñÿ ïðàâî ñóáîðåíäè,

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÅÏ²ÖÅÍÒÐ Í» íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (â ìåæàõ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì

8000000000:75:489:0001). (À-22388). (Â³ä 27.12.2016

¹ 08/231-5113/ÏÐ).

56) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñ-

öåâîñò³), íà ÿêó ïîøèðþºòüñÿ ïðàâî ñóáîðåíäè,

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÅÏ²ÖÅÍÒÐ Ê» íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (â ìåæàõ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì

8000000000:75:489:0018). (À-22390). (Â³ä 27.12.2016

¹ 08/231-5112/ÏÐ).

57) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñ-

öåâîñò³), íà ÿêó ïîøèðþºòüñÿ ïðàâî ñóáîðåíäè,

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÅÏ²ÖÅÍÒÐ Í» íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 6 ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (â ìåæàõ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì

8000000000:75:489:0014). (À-22387). (Â³ä 21.06.2016

¹ 08/231-2672/ÏÐ).

58) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ì³æíàðîäíèé àåðî-

ïîðò «Êè¿â» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà ³íæåíåð-

íèõ ñïîðóä â àåðîïîðò³ «Êè¿â» (Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-21471). (Â³ä 09.03.2017

¹ 08/231-700/ÏÐ).

59) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÀÍÒÎÍÎÂ»

íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 4-á ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ÄÍÇ ¹ 329. (Ê-25592).

(Â³ä 10.11.2016 ¹ 08/231-4584/ÏÐ).

60) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷-

íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Ô³ðìà «Äåâåëîïåð» íà òåðèòîð³¿ ì³ê-

ðîðàéîí³â ¹ 2, 3, 4 æèòëîâîãî ìàñèâó Îñîêîð-

êè-Ï³âí³÷í³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîì-

ïëåêñó áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ç

îá’ºêòàìè êóëüòóðíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ (Ê-

27216). (Â³ä 05.09.2016 ¹ 08/231-3701/ÏÐ).

61) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó «Ë³-

âîáåðåæíèé-2» íà âóë. Ñòåïàíà Ñàãàéäàêà, 114,

115 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â (Ê-26081). (Â³ä

20.04.2016 ¹ 08/231-1936/ÏÐ).

62) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÀÐÃÎÍ» íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 31/7 (ë³ò. «À») ó

Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿

ç ïðèáóäîâîþ ³ íàäáóäîâîþ òà ïîäàëüøîþ åêñ-

ïëóàòàö³ºþ áóä³âë³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî, îô³ñíîãî,

âèðîáíè÷îãî òà ñêëàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. (Ê-

16129). (Â³ä 22.03.2016 ¹ 08/231-1405/ÏÐ). (ïî-

âòîðíî).

63) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàð-

òèðíîãî áóäèíêó «ÃÅÍÅÐÀËÀ ÍÀÓÌÎÂÀ» íà âóë. Ãå-

íåðàëà Íàóìîâà, 66 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áà-

ãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó. (Ê-26626).

(Â³ä 05.07.2016 ¹ 08/231-2842/ÏÐ).

64) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè-

¿âñüêèé çàâîä «ÐÀÄÀÐ» ó ïðîâ. Ìîòîðíîìó, 3 ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä. (Ê-24054). (Â³ä 06.04.2017

¹ 08/231-1684/ÏÐ).

65) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâ-

ëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöå-

âîñò³) ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Â²ÀË» íà âóë. Ñòåïàíà Ñàãàéäàêà, 114

ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì’ÿñîêîì-

á³íàòó. (Ê-27162). (Â³ä 28.09.2016 ¹ 08/231-

4007/ÏÐ).

66) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà âóë. Éîð-

äàíñüê³é, 24-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü, ñïî-

ðóä ³ ñòàä³îíó çàêëàäó îñâ³òè (ÑÄÞØÎÐ ç ôóòáî-

ëó «Çì³íà»). (Ê-27730). (Â³ä 07.11.2016 ¹ 08/231-

4528/ÏÐ).

67) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà ó ïàðêó «Âåðáîâèé ãàé» âçäîâæ Äí³ïðîâ-

ñüêî¿ íàáåðåæíî¿ ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà äëÿ óòðèìàííÿ ïàðêó. (Ê-26967). (Â³ä 10.08.2016

¹ 08/231-3405/ÏÐ).

68) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â (â òîìó ÷èñë³ çàêàç-

íèê «Óðî÷èùå Áîáðîâíÿ») ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåëå-

íèõ çîí ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà îáñëóãîâóâàííÿ

òåðèòîð³¿ ïàðêó. (Ê-26632). (Â³ä 24.05.2016 ¹08/231-

2317/ÏÐ).

69) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-

ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó
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ì. Êèºâà íà Ïàðêîâ³é äîðîç³ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ ïàðêó-ïàì’ÿòêè ñà-

äîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà «Àñêîëüäîâà ìîãè-

ëà». (Ê-27156). (Â³ä 10.08.2016 ¹ 08/231-

3402/ÏÐ).

70) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà íà âóë. Ðèçüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàð-

êó «Ñèðåöüêèé ßð». (Ê-27181). (Â³ä 31.08.2016

¹ 08/231-3652/ÏÐ).

71) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷-

íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-

ðèñòâó «Îñîêîð» íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, 7-ã ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿ áàçè. (Ê-25950).

(Â³ä 06.12.2016 ¹ 08/231-4827/ÏÐ).

72) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅÍÅ-

ÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎ-

ÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ» íà âóë. Áîãäàíà

Õìåëüíèöüêîãî, 60 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íå-

æèòëîâîãî áóäèíêó äèïëîìàòè÷íîãî ïðèçíà÷åí-

íÿ. (Ê-28842). (Â³ä 16.02.2016 ¹ 08/231-423/ÏÐ).

73) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Øóï³ê Ëþäìèë³ ²âàí³âí³ íà âóë.

Ïàðíèêîâ³é, 23 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27545).

(Â³ä 12.09.2016 ¹ 08/231-3803/ÏÐ).

74) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ×óá³ðö³ Ëþäìèë³ Âàñèë³âí³ íà

âóë. Âàòóò³íà, 109-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 

(Ê-27585). (Â³ä 21.09.2016 ¹ 08/231-3921/ÏÐ).

75) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïåòðàê³âñüê³é Îëüç³ Ìèõàé-

ë³âí³ íà âóë. Ðîá³òíè÷³é, 1 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

(Ê-26937). (Â³ä 15.08.2016 ¹ 08/231-3431/ÏÐ).

76) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè Ôðèçîðåíêî Ëþäìèë³ ²âàí³âí³ íà âóë. 4-òà

Ë³í³ÿ, ä³ë. 65, Ñ/Ò «Á³ëüøîâèê» ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà. 

(Ê-26557). (Â³ä 31.08.2016 ¹ 08/231-3654/ÏÐ).

77) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìèêèò÷èêó Âàñèëþ Âàñè-

ëüîâè÷ó íà âóë. Ëåâàäí³é, 35-á ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-26589). (Â³ä 06.07.2016 ¹ 08/231-2884/ÏÐ).

78) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ òåõ-

í³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòà-

íîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â

íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿíö³ Ìîðîç Îêñàí³ Ñåð-

ã³¿âí³ ó ïðîâ. Ïàíô³ëîâö³â, 10 â Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-25716). (Â³ä

30.08.2016 ¹ 08/231-3619/ÏÐ).

79) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Øèõíåíêî Îëåí³ ²âàí³âí³ íà

âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä. (Ê-23826). (Â³ä 31.08.2016 ¹ 08/231-

3659/ÏÐ).

80) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñàïðîíîâó Îëåêñàíäðó

Îëåêñàíäðîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 19-ã ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-23845). (Â³ä 21.04.2016 ¹08/231-

1950/ÏÐ).

81) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãîí÷àðåíêó Âÿ÷åñëàâó Îëåê-

ñàíäðîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 19-ì ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä. (Ê-22703). (Â³ä 20.04.2016 ¹ 08/231-

1926/ÏÐ).

82) Ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 08.12.2003 ¹ 79-6-00168 (ç³ çì³-

íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðàìè â³ä 26.01.2005

¹ 79-6-00280 òà â³ä 01.10.2012 ¹ 79-6-00871),

óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-

âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³ð-

ìà Óêðòîðã» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç

ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åí-

íÿ íà ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 92-á ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-23294) (Â³ä 09.03.2017

¹ 08/231-699/ÏÐ).

83) Ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.07.2005 ¹ 78-6-00287, óêëà-

äåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïðîôñï³ëîê äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ äèòÿ÷î-

þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåð-

âó ç â³òðèëüíîãî ñïîðòó íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 30 (çà-

òîêà «Ñîáà÷å ãèðëî») â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà. (À-22656). (Â³ä 28.09.2016 ¹ 08/231-

4008/ÏÐ).

84) Ïðî â³äìîâó Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «Âèðîáíè÷î-áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ

«Ãðàäîáóä» ó ïîíîâëåíí³ äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-

ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî,

ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåì-

íèì ïàðê³íãîì, ïëîùåþ 5270 êâ. ì íà âóë. Àíð³

Áàðáþñà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä

17.01.2017 ¹ 08/231-189/ÏÐ).

85) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Þð÷åíêî Êàòåðèí³

Ìèõàéë³âí³ íà âóë. Áàòóðèíñüê³é, 12 ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä. (Ê-20762). (Â³ä 09.02.2017 ¹ 08/231-

387/ÏÐ).

86) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Þð÷åíêî Òåòÿí³ Ìè-

õàéë³âí³ íà âóë. Áàòóðèíñüê³é, 12 ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä. (Ê-20767). (Â³ä 07.02.2017 ¹ 08/231-374/ÏÐ).

87) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Þð÷åíêó Ìèõàéëó

²âàíîâè÷ó íà âóë. Áàòóðèíñüê³é, 12 ó Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä. (Ê-20764). (Â³ä 09.02.2017 ¹ 08/231-

388/ÏÐ).

88) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðîêóðàòóð³ ì³ñòà Êèºâà íà âóë.

Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 29 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà. (Ê-23277).

(Â³ä 25.08.2016 ¹ 08/231-3559/ÏÐ).

89) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãåðàùåíêó ²ãîðþ

Ìèêîëàéîâè÷ó íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî

áóä³âíèöòâà òà ãàðàæà. (Ê-26595). (Â³ä 25.08.2016

¹ 08/231-3542/ÏÐ).

90) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Øåéêî Êàòåðèí³ Îëåê-

ñàíäð³âí³ íà âóë. Õîðò³âñüê³é, 15 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä. (Ê-24471). (Â³ä 25.08.2016 ¹ 08/231-

3562/ÏÐ).

91) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîâàëåíêó Îëåê-

ñàíäðó Þð³éîâè÷ó íà ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêî-

âà, 22-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ðîç-

ì³ùåííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ — òîðãîâîãî ïàâ³ëü-

éîíó. (Ê-26948). (Â³ä 25.08.2016 ¹ 08/231-

3543/ÏÐ).

92) Ïðî â³äìîâó ãðîìàäÿíèíó Êóëåºâó Ñåðã³þ

Îëåêñàíäðîâè÷ó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä. (À-22735). (Â³ä 10.10.2016 ¹ 08/231-4219/ÏÐ).

93) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áà÷åêó Îëåêñ³þ

Îëåêñàíäðîâè÷ó íà âóë. Êåð÷åíñüê³é ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³-

äóàëüíîãî ãàðàæà. (Ê-26734). (Â³ä 25.05.2016

¹ 08/231-2362/ÏÐ).

94) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æîâòàí³þ ªâãåí³þ

Ìèõàéëîâè÷ó íà âóë. ×àáàí³âñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ãàðàæà. 

(Ê-27315). (Â³ä 13.09.2016 ¹ 08/231-3822/ÏÐ).

95) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Îðÿáèíñüê³é ªëèçà-

âåò³ ²âàí³âí³ íà âóë. Áàðèêàäí³é, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä. (Ê-26490). (Â³ä 21.02.2017 ¹ 08/231-

470/ÏÐ).

96) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîâðèæåíêó Àíäð³þ

Â³òàë³éîâè÷ó íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ìèêîëè Êðàñíî-

âà òà Îãàðüîâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27327).

(Â³ä 20.09.2016 ¹ 08/231-3888/ÏÐ).

97) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Öèáóë³íó Ñåðã³þ

Áîðèñîâè÷ó íà óçâîç³ Ôðîìåò³âñüêîìó, 24-á ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-23661). (Â³ä 07.09.2016

¹ 08/231-3752/ÏÐ).

98) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îâåð÷óêó Â³òàë³þ

Ïåòðîâè÷ó íà âóë. Êðàñíîäîíñüê³é, 42-á ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27469). (Â³ä 20.09.2016 ¹08/231-

3887/ÏÐ).

99) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êèñëèíñüê³é Àíàñòà-

ñ³¿ Ìèêîëà¿âí³ íà âóë. Ë³ñí³é, 30 â Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä. (Ê-27452). (Â³ä 07.09.2016 ¹ 08/231-3749/ÏÐ).

100) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êèñëèíñüêîìó Àí-

äð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó íà âóë. Ë³ñí³é, 30 â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27453). (Â³ä 07.09.2016 ¹ 08/231-

3755/ÏÐ).

101) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàâðèíþêó ²âàíó

Äìèòðîâè÷ó íà âóë. Ñïîðòèâí³é, 12-à ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà.

(Ê-27457). (Â³ä 21.09.2016 ¹ 08/231-3917/ÏÐ).

102) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Óñòèíîâ³é ²ðèí³ Ïåò-

ð³âí³ íà âóë. Ïîëüîâ³é, 33 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

(Ê-27006). (Â³ä 05.09.2016 ¹ 08/231-3688/ÏÐ).

103) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåêñàí-

äðó Â³êòîðîâè÷ó íà Ñìîðîäèíñüêîìó óçâîç³ ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27082). (Â³ä 07.09.2016

¹ 08/231-3750/ÏÐ).

104) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êóïð³ÿíîâó Âîëî-

äèìèðó Îëåêñàíäðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28613). (Â³ä 21.12.2016

¹ 08/231-5046/ÏÐ).

105) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßêèì÷óêó ²ãîðþ Ìè-

õàéëîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä. (Ê-28648). (Â³ä 11.01.2017 ¹ 08/231-

120/ÏÐ).

106) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êóïàâèõ Îëåãó Ìè-

êîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28624). (Â³ä 21.12.2016 ¹ 08/231-

5038/ÏÐ).

107) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Øóïèêó Ôåä³ðó ²âà-

íîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä. (Ê-28723). (Â³ä 11.01.2017 ¹ 08/231-119/ÏÐ).

108) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áàëèö³ Îëåêñàíäðó

Âàñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28665). (Â³ä 05.01.2017 ¹ 08/231-

60/ÏÐ).

109) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãàâóö³ Ïàâëó Âàñè-

ëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä. (Ê-28622). (Â³ä 21.12.2016 ¹ 08/231-

5043/ÏÐ).

110) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Õàíåíêó Ðîìàíó

Ìèõàéëîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28620). (Â³ä 21.12.2016 ¹ 08/231-

5045/ÏÐ).

111) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Þçüêîâó Âàëåð³þ

Âàëåíòèíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28771). (Â³ä 17.01.2017 ¹ 08/231-

201/ÏÐ).

112) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áîðîâèêó Ðóñëàíó

Àíàòîë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28592). (Â³ä 21.12.2016 ¹ 08/231-

5052/ÏÐ).

113) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëàâðèêó Ñåðã³þ Âà-

ñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä. (Ê-28641). (Â³ä 21.12.2016 ¹ 08/231-

5053/ÏÐ).

114) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñìèðíîìó Â³êòîðó

Ìèõàéëîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28612). (Â³ä 21.12.2016 ¹ 08/231-

5044/ÏÐ).

115) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàìè÷åíêó Âëàäè-

ñëàâó Ëåîí³äîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28625). (Â³ä 21.12.2016 ¹08/231-

5048/ÏÐ).

116) Ïðî çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî ñêàñóâàííÿ àáî-

íåíòñüêî¿ ïëàòè çà ãàç. (Â³ä 03.04.2017 ¹ 08/231-

875/ÏÐ).
Київський міський голова

В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зміни у складі комісії 
з питань розміщення тимчасових споруд, торговельного, 

побутового, соціально!культурного чи іншого призначення 
для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної

дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів 

ресторанного господарства
Розпорядження № 486 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», врахову!
ючи рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київ!
ської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайо!
вої участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально!культурного чи іншо!
го призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговель!
ної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської
ради» та деяких рішень Київської міської ради» та від 25 грудня 2014 № 746/746 «Про особливості застосу!
вання Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально!культурного чи іншо!
го призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві»:

Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîç-

ì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïî-

áóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðè-

çíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-

ÿëüíîñò³, çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿

òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³, ìàéäàí÷èê³â äëÿ õàð÷ó-

âàííÿ á³ëÿ ñòàö³îíàðíèõ çàêëàä³â ðåñòîðàííî-

ãî ãîñïîäàðñòâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-

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

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

28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ¹ 1391 (â ðåäàêö³¿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 07 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹967, âèêëàâøè

éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.04.2017 ð. ¹ 486

Склад
комісії з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,

соціально!культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних 
закладів ресторанного господарства

ПЛІС 
Геннадій Володимирович

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, співголова
комісії

СПАСИБКО 
Олександр Валерійович

заступник голови Київської міської державної адміністрації, співголова комісії

БОНДАР 
Ганна В'ячеславівна

заступник директора Департаменту - начальник управління ландшафтної
архітектури, комплексного благоустрою Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), заступник голови комісії

ПАНЧІЙ 
Тарас Михайлович

перший заступник директора Департаменту - начальник управління контролю за
благоустроєм Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища, заступник голови комісії

ГОРБАЧ 
Олександр Олександрович

заступник начальника управління ландшафтної архітектури, комплексного
благоустрою - начальник відділу з питань розміщення тимчасових споруд та
погоджень місць розташування рекламних засобів Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), секретар комісії

АВРАМЕНКО 
Сергій Петрович

заступник генерального директора з корпоративного управління ПАТ "АК
"Київводоканал" (за згодою)

АНДРЄЄВ 
Андрій Сергійович

перший заступник директора КП "Київблагоустрій"

АНДРУЩЕНКО Андрій
Валерійович

виконуючий обов'язки директора КП "Міський магазин"

БОЙКО 
Світлана Яківна

голова місцевого осередку громадської організації "Всеукраїнське об'єднання
підприємців малого та середнього бізнесу "Фортеця" у м. Києві та Київській області"
(за згодою)

БРОДСЬКИЙ 
Олександр Якович

депутат Київської міської ради (за згодою)

БУСАЄВ 
Олексій Вікторович

представник громадськості та підприємництва при комісії (за згодою)

ГАПОНЕНКО 
Вікторія Василівна

представник робочої групи представників громадськості та підприємництва при
комісії (за згодою)

КЛІПА 
Іван Анатолійович

директор КП "Київблагоустрій"

ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

депутат Київської міської ради (за згодою)

РЕДЬКІНА 
Тетяна Сергіївна

інженер землевпорядник ПАТ "Київгаз" (за згодою)

ПОПОВ 
Денис В’ячеславович

депутат Київської міської ради (за згодою)

ТЕРЕЩЕНКО Юрій
Анатолійович

головний спеціаліст відділу художнього оформлення, ландшафтної архітектури,
розвитку безбар'єрного середовища та велоінфраструктури управління
ландшафтної архітектури, комплексного благоустрою Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

ЯМКОВИЙ 
Богдан Петрович

фахівець І категорії відділу з аналізу експлуатації обладнання дирекції з технічного
розвитку ПАТ "Київенерго"

ФІЩУК 
Андрій Вікторович

директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.05.2017 ¹ 562

Програма
культурно!масових заходів під час проведення тематичного ярмарку

«Феєричний блюз на схилах Дніпра»

Дата проведення Найменування заходу

15 травня 2017 року Відкриття ярмарку та святкування Міжнародного дня сім'ї

28-29 травня 2017 року Святкування Дня Києва

15 травня - 30 вересня 2017 року Кожні вихідні в період з 18.00 до 20.00 виступи на сцені музикантів
"Блюзу" та "Джазу"

15 травня - 30 вересня 2017 року Кожні вихідні майстер-класи з латиноамериканських танців

03-05 червня 2017 року Святкування Трійці

17 червня - 02 липня 2017 року Трансляція матчів з футболу кубку "Конфедерації"

28 червня 2017 року Святкування дня Конституції України

07 липня - 25 серпня 2017 року Щоп'ятниці фестиваль кінопоказів в період з 20.00 до 22.00

15-16 липня 2017 року 19-20 серпня 2017 року Фестиваль морозива

23 серпня 2017 року 24 серпня 2017 року Святкування Дня Прапору України Святкування Дня Незалежності
України

01 вересня 2017 року День Знань Святкова програма та майстер-класи для дітей від 6 до
12 років з 14.00 до 16.00

01-30 вересня 2017 року Виступи живої - вуличної музики

16-17 вересня 2017 року Змагання з "Workout"

01-30 вересня 2017 року Змагання з танців в стилі "Freestyle"

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про проведення тематичного ярмарку 
«Феєричний блюз на схилах Дніпра» на Поштовій площі, З

Розпорядження № 562 від 11 травня 2017 року
Відповідно до підпункту 8 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду!

вання в Україні», пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто!герой Київ», рішення Ки!
ївської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально!культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності у м. Києві», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507 «Про проведення ярмарків у міс!
ті Києві», звернення комунального підприємства «Поділ!Нерухомість» від 01 лютого 2017 року № 16, публіч!
ного акціонерного товариства «Київський річковий порт» від 01 лютого 2017 року № 01!29!28, спільне звер!
нення комунального підприємства «Поділ!Нерухомість», публічного акціонерного товариства «Київський
річковий порт» та товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Евент» від 23 лютого 2017 року № 01!29!
63, з метою забезпечення дозвілля киян та гостей столиці:

1. Ïðîâåñòè ç 15 òðàâíÿ 2017 ðîêó äî 30 âå-

ðåñíÿ 2017 ðîêó òåìàòè÷íèé ÿðìàðîê «Ôåºðè÷-

íèé áëþç íà ñõèëàõ Äí³ïðà» íà Ïîøòîâ³é ïëî-

ù³, 3 ó ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — ÿðìàðîê).

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ïî-

ä³ë-Íåðóõîì³ñòü», ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðè-

ñòâî «Êè¿âñüêèé ð³÷êîâèé ïîðò» òà òîâàðèñòâî

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ãðàíä Åâåíò»

îðãàí³çàòîðàìè ÿðìàðêó.

3. Îðãàí³çàòîðàì ÿðìàðêó:

3.1. Ðîçðîáèòè ñõåìó ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â

òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ñöåíè, ñïîð-

òèâíî-ðîçâàæàëüíèõ çîí ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ

ÿðìàðêó òà ïîãîäèòè ¿¿ ç Äåïàðòàìåíòîì ïðî-

ìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.2. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-

íÿ ÿðìàðêó, à òàêîæ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî

áëàãîóñòðîþ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷èòè âñòà-

íîâëåííÿ äîäàòêîâèõ óðí, êîíòåéíåð³â äëÿ çáî-

ðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, òóàëåòíèõ ìîäóëüíèõ êà-

á³í, ¿õ íàëåæíå óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ,

ñâîº÷àñíå âèâåçåííÿ ñì³òòÿ òà ïðèáèðàííÿ òå-

ðèòîð³¿.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìà-

ñîâèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÿðìàðêó â³ä-

ïîâ³äíî äî ïðîãðàìè êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõî-

ä³â çã³äíî ç äîäàòêîì.

3.4 Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ âèìîã ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî

äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³á-

íî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè

íàïîÿìè, âèíîì ñòîëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàë-

êîãîëüíîãî) òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè» ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ ÿðìàðêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè ìîíòàæ îá’ºêò³â òîðã³âë³,

ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ñöåíè, ñïîðòèâíî-

ðîçâàæàëüíèõ çîí òà ³íøèõ îá’ºêò³â ³ êîíñòðóê-

ö³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ ÿð-

ìàðêó, ç 05 òðàâíÿ 2017 ðîêó, à äåìîíòàæ — äî

10 æîâòíÿ 2017 ðîêó.

4. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðî ïðî-

âåäåííÿ ÿðìàðêó â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñî-

âî¿ ³íôîðìàö³¿. 

5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷óâàòè

â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïî-

ðÿäêó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ÿðìàð-

êó, à òàêîæ ìîíòàæó ³ äåìîíòàæó îá’ºêò³â ³ êîíñ-

òðóêö³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåí-

íÿ ÿðìàðêó.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко 
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ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

24.03.2015 ¹ 257/1

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 05.05.2017 ¹ 522)

СТРУКТУРА
управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ

2. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ

3. Â³ää³ë çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿

2.1. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó

2.2. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó

2.3. Ãîëîâí³ ñïåö³àë³ñòè

4. Â³ää³ë ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç³ ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèìè ñóá’ºêòàìè ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóï-

ö³¿

4.1. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó

4.2. Ãîëîâí³ ñïåö³àë³ñòè
Керівник апарату В. Бондаренко

1. Ïðèïèíèòè Ì³í³ñòåðñòâó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

ÓÐÑÐ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ

ïëîùåþ 8,6562 ãà, â³äâåäåíîþ ð³øåííÿì âèêî-

íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîä-

íèõ äåïóòàò³â â³ä 29 ãðóäíÿ 1984 ðîêó ¹ 1117/1

«Ïðî â³äâåäåííÿ Ì³í³ñòåðñòâó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

ÓÐÑÐ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà Êè¿â-

ñüêî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ç ïîë³êë³-

í³êîþ ïî âóë. Êðè÷åâñüêîãî â Ëåí³íãðàäñüêîìó

ðàéîí³» òà äîäàòêîì 3 äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî

êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äå-

ïóòàò³â â³ä 29 ÷åðâíÿ 1989 ðîêó ¹ 571 «Ïðî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³äïðèºìñòâàì, óñ-

òàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºê-

ò³â», ó çâ’ÿçêó ³ç çàêð³ïëåííÿì ìàéíà íà ïðàâ³

îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà äåðæàâíîþ óñòà-

íîâîþ «Íàö³îíàëüíèé íàóêîâèé öåíòð ðàä³àö³é-

íî¿ ìåäèöèíè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ

íàóê Óêðà¿íè» (äîâ³äêà óñòàíîâè â³ä 28 æîâòíÿ

2013 ðîêó ¹ 09/976, ëèñò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå-

ì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè â³ä 03 ëþòîãî 2014

ðîêó ¹ 3-07/204 òà âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó

îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ùîäî äåðæàâíî-

ãî ìàéíà, íàäàíèé ëèñòîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàé-

íà Óêðà¿íè â³ä 16 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 10-15-

5078) òà â³äíåñòè öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çå-

ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè.

2. Íàäàòè äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Íàö³îíàëüíèé

íàóêîâèé öåíòð ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè Íàö³î-

íàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè» çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â

ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 7,3113 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:177:0022) äëÿ åêñïëóàòàö³¿, îá-

ñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ êîðïóñ³â íà ïðîñï. Ïåðå-

Про надання земельної ділянки державній установі 
«Національний науковий центр радіаційної медицини 

Національної академії медичних наук України» 
для експлуатації, обслуговування існуючих корпусів 

на просп. Перемоги, 119!121 у Святошинському районі м. Києва
Розпорядження № 586 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен!
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас!
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист державної ус!
танови «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук Укра!
їни» від 31 серпня 2016 року № 07!51/700 та враховуючи рішення Київської міської ради від 21 липня 2016 ро!
ку № 843/843 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державній ус!
танові «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»
для експлуатації, обслуговування існуючих корпусів на просп. Перемоги, 119!121 у Святошинському районі 
м. Києва», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî ñïîðóäè ôëàãøòî-

êó Äåðæàâíîãî ïðàïîðó Óêðà¿íè íà òåðèòîð³¿

Ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó «Íàö³îíàëüíèé ìó-

çåé ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³» íà âóë.

Ëàâðñüê³é, 27 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óò-

ðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» (äà-

ë³ — ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä») çàìîâíèêîì ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

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

ïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâ-

ñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Îäåðæàòè äîçâîëè öåíòðàëüíîãî îðãà-

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

ë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè —

Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè òà Äåïàðòàìåí-

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

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

ö³¿) íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò.

3.7. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ³ñòîðèêî-ì³ñòî-

áóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ òà çà íåîáõ³äíîñò³ ïî³íôîð-

ìóâàòè Öåíòð âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ.

4. Çåìåëüí³ òà ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ, ïî-

â’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèð³øèòè ó âñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â 2017

ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

6. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêî-

íîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïà-

ñèáêà Î. Â.
Голова В. Кличко

Про будівництво споруди флагштоку Державного прапору 
України на території Меморіального комплексу «Національний
музей історії України у Другій світовій війні» на вул. Лаврській,

27 у Печерському районі
Розпорядження № 585 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про ре!
гулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини»:

1. Âíåñòè çì³íè äî ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ ç ïè-

òàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ àïàðà-

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

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

òâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 áåðåçíÿ 2015 ðîêó

¹ 257/1 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ

2016 ðîêó ¹ 293), âèêëàâøè ¿¿ â íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïóíêò 5 ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåð-

íåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåí-

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

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

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

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 293) äîïîâíè-

òè íîâèì ï³äïóíêòîì òàêîãî çì³ñòó:

«5.3. Ïðîâ³äíèé ³íñïåêòîð».

3. Êåð³âíèêîâ³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêó Â. Â. ðîçðî-

áèòè òà ïîäàòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ çì³-

íè äî øòàòíîãî ðîçïèñó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 24 березня 2015 року № 257/1 
«Про затвердження структур управлінь, відділів та секторів 

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

Розпорядження № 522 від 5 травня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто —

герой Київ», «Про місцеві державні адміністрації», з метою упорядкування структури структурних підрозді!
лів апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Керівник апарату В. Бондаренко

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî êâàðòèðó â³ä Äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè ¿¿ äî ñôåðè óïðàâ-

ë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çà-

çíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà

íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) êîï³þ àêòà 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.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про безоплатне прийняття квартири від Державної служби
України з надзвичайних ситуацій до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передачу її до сфери
управління Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації
Розпорядження № 507 від 27 квітня 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», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанов Ка!
бінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення про порядок пере!
дачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні
або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 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 лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 28 листопада 2016 року № 03!17559/214 та
наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 21 листопада 2016 року № 161 «Про безоплат!
ну передачу квартири у комунальну власність м. Києва»:

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.04.2017 ¹ 507

Квартира, що безоплатно приймається від Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій до комунальної власності територіальної громади

міста Києва та передається до сфери управління Солом’янської районної 
в місті Києві державної адміністрації

№ Адреса будинку №
квар-
тири

Кіль-
кість
кімнат

Загальна
площа,
кв. м

Житлова
площа,
кв. м

Ринкова
вартість
квартири,
тис. грн

Дата
свідоцтва
про право
власності

Дата державної
реєстрації та
номер запису
про право
власності (дата,
номер)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Просп. Валерія Лобановського
(просп. Червонозоряний), 6-а

88 2 96,2 49,2 2423,0 17.06.2015 04.06.2015 
№ 10067005
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1. Óíåñòè äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä

10 ëþòîãî 1992 ðîêó ¹ 119 «Ïðî ðåºñòðàö³þ

ñòàòóòó íåçàëåæíî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè «Òðóáà Ñ³îíà» â Ì³íñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ð³øåííÿ ñëîâà

«íåçàëåæíî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè

«Òðóáà Ñ³îíà» â Ì³íñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³-

íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà

ãðîìàäà ªâàíãåëüñüêî¿ Öåðêâè Áëàãîäàòü «Õðèñ-

òèÿíñüêå Ñâ³òëî» ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó Ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè ªâàíãåëüñüêî¿ Öåðêâè Áëàãîäàòü

«Õðèñòèÿíñüêå Ñâ³òëî» ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ð³øåííÿì âèêîíàâ-

÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ

äåïóòàò³â â³ä 10 ëþòîãî 1992 ðîêó ¹ 119 (ó ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 24 áåðåçíÿ 2004 ðîêó

¹ 470), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради народних депутатів від 10 лютого 1992 року № 119
«Про реєстрацію статуту незалежної християнської релігійної

громади «Труба Сіона» в Мінському районі м. Києва»
Розпорядження № 472 від 19 квітня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» враховуючи заяву пас!
тора Релігійної громади Євангельської Церкви Благодать «Християнське світло» у Подільському районі м. Ки!
єва від 14 лютого 2017 року № 06/17 та протокол засідання Загальних зборів членів релігійної громади Єван!
гельської Церкви Благодать «Християнське Світло» у Подільському районі м. Києва від 02 жовтня 2016 року 
№ 1

1. Ïðèïèíèòè çàâîäó ¹ 473 ïðàâî êîðèñòóâàí-

íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 403,3810 ãà,

â³äâåäåíîþ çã³äíî ç ð³øåííÿìè âèêîíàâ÷îãî êî-

ì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿ-

ùèõ â³ä 26 æîâòíÿ 1944 ðîêó ¹ 256/5 «Ïðî ïî-

íîâëåííÿ â³äâîäó çàâîäó ¹ 473 ï³ä áóä³âíèö-

òâî àåðîäðîìó ïî Ãîñòîìåëüñüêîìó øîñå», çâó-

æåíîãî çàñ³äàííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 16

òðàâíÿ 1958 ðîêó ¹ 17 «Î äîïîëíèòåëüíîé ïðè-

ðåçêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî

Àýðîäðîìà çàâîäó ¹ 473 äëÿ ñîâìåñòíîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ñ îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèì Áþðî

¹ 473, â Îêòÿáðüñêîì ðàéîíå ãîðîäà Êèåâà»,

îðãàí³çàö³¿ ï/ñ 11 ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 1,2469 ãà, â³äâåäåíîþ

çã³äíî ç ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 18

÷åðâíÿ 1963 ðîêó ¹ 858 «Ïðî â³äâîä çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè îðãàí³çàö³¿ ï/ñ 11 ï³ä áóä³âíèöòâî

ïðèâîäíî¿ ðàä³îñòàíö³¿», òà Êè¿âñüêîìó àâ³àö³é-

íîìó âèðîáíè÷îìó îá’ºäíàííþ ³ìåí³ 50-ð³÷÷ÿ

Æîâòíÿ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ ïëîùåþ 1,00 ãà, â³äâåäåíîþ çã³äíî ç ðîç-

ïîðÿäæåííÿì Ðàäè Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ

â³ä 09 ñåðïíÿ 1985 ðîêó ¹ 475-ð äëÿ ðîçì³ùåí-

íÿ ðàä³îñòàíö³¿, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ ìàéíà ó

ãîñïîäàðñüêå â³äàííÿ (ëèñò ÄÏ «ÀÍÒÎÍÎÂ» â³ä

25 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 167/11706, âèòÿãè ç

ªäèíîãî ðåºñòðó îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³

ùîäî äåðæàâíîãî ìàéíà, íàäàí³ ëèñòàìè Ôîí-

äó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 21 æîâòíÿ 2016

ðîêó ¹ 10-15-20200 òà â³ä 05 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó

¹ 10-15-208), òà â³äíåñòè ö³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

äî çåìåëü çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó,

çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà-

÷åííÿ.

2. Íàäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÀÍ-

ÒÎÍÎÂ» çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüí³

ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,0000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:575:0001), ïëîùåþ 1,1688 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:300:0003),

ïëîùåþ 361,1260 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:383:0055) òà ïëîùåþ 0,7348 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:383:0133)

Про надання земельних ділянок ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«АНТОНОВ» для експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд підприємства та привідних радіостанцій 
на вул. Академіка Туполєва, 1, просп. Академіка Палладіна, 60 

та у 56!му кварталі Київського лісництва 
у Святошинському районі м. Києва

Розпорядження № 587 від 18 травня 2017 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України від 06.09.2012

№ 5245!VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав!
ної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», врахову!
ючи рішення Київської міської ради від 21 липня 2016 року № 842/842 «Про затвердження проекту землеуст!
рою щодо відведення земельних ділянок ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АНТОНОВ» для експлуатації та об!
слуговування будівель і споруд підприємства та привідних радіостанцій на вул. Академіка Туполєва, 1, просп.
Академіка Палладіна, 60 та у 56!му кварталі Київського лісництва у Святошинському районі м. Києва», вра!
ховуючи лист ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АНТОНОВ» від 16 серпня 2016 року № 46/9002, в межах функ!
цій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì Óêðà¿íñüêèì ã³äðî-

ìåòåîðîëîã³÷íèì öåíòðîì Äåðæàâíî¿ ñëóæáè

Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íà áàëàíñ àä-

ì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó (íàêàç Êîì³òåòó Óêðà-

¿íè ç ïèòàíü ã³äðîìåòåîðîëîã³¿ â³ä 21 áåðåçíÿ

2000 ðîêó ¹ 15, àêò ïðî ïåðåäà÷ó-ïðèéìàííÿ íå-

ðóõîìîãî ìàéíà â³ä 23 áåðåçíÿ 2000 ðîêó) ïðè-

ïèíèòè:

1.1. Óïðàâë³ííþ ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íî¿ ñëóæ-

áè ÓÐÑÐ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ ïëîùåþ 0,1111 ãà, â³äâåäåíî¿ çã³äíî ç ð³-

øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 02 ëþòîãî 1976 ðî-

êó ¹ 79/4 «Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

óïðàâë³ííþ ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè ÓÐÑÐ

ï³ä áóä³âíèöòâî áóäèíêó Ðåñïóáë³êàíñüêîãî òå-

ðèòîð³àëüíîãî ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íîãî öåíòðó

øëÿõîì éîãî äîáóäîâè äî ³ñíóþ÷îãî áóäèíêó»

òà â³äíåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

1.2. Öåíòðàëüí³é ÊÅ× ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÷àñ-

òèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0094 ãà, â³ä-

âåäåíî¿ çã³äíî ç ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-

òó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä

22 òðàâíÿ 1956 ðîêó ¹ 726 «Ïðî äîçâ³ë íà ïðè-

áóäîâó òà â³äâîä äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

70 êâ. ì Êè¿âñüê³é Â³éñüêîâ³é Îêðóç³ äëÿ áóä³â-

íèöòâà ï’ÿòèïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó â

ì. Êèºâ³ ïî âóë. Çîëîòîâîð³òñüê³é ¹ 2-à» òà â³ä-

íåñòè ¿¿ äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Íàäàòè Óêðà¿íñüêîìó ã³äðîìåòåîðîëîã³÷-

íîìó öåíòðó Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàä-

çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó

3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàí-

íÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1306 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:76:011:0030) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-

íîãî áóäèíêó íà âóë. Çîëîòîâîð³òñüê³é, 6-â ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü äåð-

æàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ó çâ’ÿçêó ç ïðèé-

íÿòòÿì íà áàëàíñ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó

(íàêàç Êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ã³äðîìåòåî-

ðîëîã³¿ â³ä 21 áåðåçíÿ 2000 ðîêó ¹ 15, àêò ïðî

ïåðåäà÷ó-ïðèéìàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä 23

áåðåçíÿ 2000 ðîêó) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

À-7063).

3. Óêðà¿íñüêîìó ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íîìó öåí-

òðó Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ

ñèòóàö³é:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08 ëèï-

íÿ 2005 ðîêó ¹ 19-5463, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç

ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä

03 ãðóäíÿ 2009 ðîêó ¹ 22-3742/35, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 25

ëèïíÿ 2013 ðîêó ¹ 2608.

3.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêî-

íîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå-

÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿ-

æåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü ð³-

øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 02 ëþòîãî 1976

ðîêó ¹ 79/4 «Ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè óïðàâë³ííþ ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè

ÓÐÑÐ ï³ä áóä³âíèöòâî áóäèíêó Ðåñïóáë³êàí-

ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íî-

ãî öåíòðó øëÿõîì éîãî äîáóäîâè äî ³ñíóþ÷î-

ãî áóäèíêó».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про надання земельної ділянки Українському 
гідрометеорологічному центру Державної служби України 

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

у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 589 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен!
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас!
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішення Київської
міської ради від 20 листопада 2014 року № 502/502 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відве!
дення земельної ділянки Українському гідрометеорологічному центру Державної служби України з надзви!
чайних ситуацій для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Золотоворітській, 
6!в у Шевченківському районі м. Києва» та розглянувши лист Українського гідрометеоролічного центру Дер!
жавної служби України з надзвичайних ситуацій від 30 січня 2015 року № 01!16/89, в межах функцій місце!
вого органу виконавчої влади:

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³

ñïîðóä ï³äïðèºìñòâà òà ïðèâ³äíèõ ðàä³îñòàí-

ö³é íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 1, ïðîñï. Àêà-

äåì³êà Ïàëëàä³íà, 60 òà ó 56-ìó êâàðòàë³ Êè¿â-

ñüêîãî ë³ñíèöòâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðà-

õóíîê çåìåëü çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîð-

òó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðè-

çíà÷åííÿ (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ïðîìèñëî-

âîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðî-

íè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22759).

3. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÀÍÒÎ-

ÍÎÂ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. 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.

3.6. 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 05

ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ¹ 19426/0/12/19-13, â³ä

21 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 513/0/12/19-14,

¹ 514/0/12/19-14, ¹ 515/0/12/19-14.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè

ä³ëÿíêàìè, çàçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ, ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç Çàêîíîì Óêðà-

¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà

íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ìîãè, 119-121 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê

çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðî-

ìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-22780).

3. Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Íàö³îíàëüíèé íàóêî-

âèé öåíòð ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè Íàö³îíàëüíî¿

àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

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

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âè-

ð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 18 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó ¹ 7901/0/18-3/19-

12 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà

ó ì. Êèºâ³ â³ä 29 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 19-26-0.3-

7985/2-14.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ, çàçíà÷åíîþ ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
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Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки державної власності, 

яка перебуває в тимчасовому користуванні 
Державної пенітенціарної служби України 

для експлуатації та обслуговування комплексу будівель 
і споруд військового містечка № 116 на вул. Мельникова, 81 

у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 575 від 16 травня 2017 року

Відповідно до статей 17, 84, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеуст!
рій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розглянувши лист Державної пенітенціарної служби України від 12 липня 2016 року № УКБ!2552!Ом/2!16 та
технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, в межах функцій місцевого органу ви!
конавчої влади:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåðæàâ-

íî¿ âëàñíîñò³, ùî ïåðåáóâàº â òèì÷àñîâîìó êî-

ðèñòóâàíí³ Äåðæàâíî¿ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè

Óêðà¿íè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîì-

ïëåêñó áóä³âåëü ³ ñïîðóä â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà

¹ 116 íà âóë. Ìåëüíèêîâà, 81 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïëîùåþ

1,8262 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:088:0005), ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî

ôîðìóâàííÿ äâîõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùàìè

1,7431 ãà òà 0,0831 ãà (ñïðàâà À-22719).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-

ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

(для ОПТИКО!МЕХАНІЧНОГО КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА) 

на право провадження освітньої діяльності 
у сфері загальної середньої освіти

Розпорядження № 572 від 15 травня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про!

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

1. Âèäàòè ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ

ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ² ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ (äëÿ

ÎÏÒÈÊÎ-ÌÅÕÀÍ²×ÍÎÃÎ ÊÎËÅÄÆÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ-

ÃÎ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ² ÒÀ-

ÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ) (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

02070944, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01033, ì. Êè¿â,

âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, áóäèíîê 60) ë³öåíç³þ

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó

ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïîâíî¿ çà-

ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà

ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÓÍ²ÂÅÐ-

ÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ² ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ íå ï³çí³øå

10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà

â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê çàçíà÷å-

íèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïî-

ñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîç-

øèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó

ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæå-

í³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

(для Коледжу геологорозвідувальних технологій 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

на право провадження освітньої діяльності 
у сфері загальної середньої освіти

Розпорядження № 571 від 15 травня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про!

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

1. Âèäàòè ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ

ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ² ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ (äëÿ

Êîëåäæó ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèõ òåõíîëîã³é Êè-

¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òà-

ðàñà Øåâ÷åíêà) (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 02070944,

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01033, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Âî-

ëîäèìèðñüêà, áóäèíîê 60) ë³öåíç³þ íà ïðàâî

ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çà-

ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà

ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÓÍ²ÂÅÐ-

ÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ² ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ íå ï³çí³øå

10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà

â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê çàçíà÷å-

íèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïî-

ñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîç-

øèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó

ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæå-

í³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про схвалення проекту рішення 
Київської міської ради 

«Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 

«Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
Розпорядження № 569 від 13 травня 2017 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само!
врядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Ñõâàëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó

¹ 554/1558 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2017

ð³ê», ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè íà ðîçãëÿä òà çà-

òâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò ð³-

øåííÿ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 554/1558

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження
Київської міської державної адміністрації 

від 22 травня 2001 року № 1004 «Про реєстрацію 
Статуту релігійної громади Української Православної

Церкви парафії Ікони Божої Матері «Знамення» 
у Залізничному районі м. Києва»
Розпорядження № 567 від 12 травня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву
Голови релігійної громади Української Православної Церкви парафії Ікони Божої Матері «Знамення» у Со!
лом’янському районі м. Києва від 03 вересня 2016 року та протокол Парафіяльних зборів релігійної громади
Української Православної Церкви парафії Ікони Божої Матері «Знамення» у Солом’янському районі м. Ки!
єва від 02 вересня 2016 року № 1:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22 òðàâíÿ 2001 ðî-

êó ¹ 1004 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðê-

âè ïàðàô³¿ ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ «Çíàìåííÿ» ó

Çàë³çíè÷íîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ñëîâà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿

Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ïàðàô³¿ ²êîíè Áîæî¿ Ìà-

òåð³ «Çíàìåííÿ» ó Çàë³çíè÷íîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «Ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿

«Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿

Öåðêâè ïàðàô³¿ ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ «Çíàìåí-

íÿ» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»;

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðê-

âè ïàðàô³¿ ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ «Çíàìåííÿ» ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðî-

âàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä â³ä 22 òðàâíÿ 2001 ðî-

êó ¹ 1004, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 29 січня 1999 року № 112 «Про реєстрацію 
Статуту Християнської релігійної громади 

у Дніпровському районі м. Києва»
Розпорядження № 565 від 12 травня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го!
лови Ради Громади Християнської релігійної громади у Дніпровському районі м. Києва від 21 лютого 2017 ро!
ку № 02 та протокол Загальних Зборів членів Християнської релігійної громади у Дніпровському районі 
м. Києва від 20 лютого 2017 року:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29 ñ³÷íÿ 1999 ðî-

êó ¹ 112 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó Õðèñòèÿí-

ñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ñëîâà «Õðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëî-

âàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Õðèñòèÿíñüêà ðå-

ë³ã³éíà ãðîìàäà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó Õðèñòè-

ÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ â³ä 29 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó ¹ 112, âèêëàâøè

éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

Про уповноваження заступника голови 
Київської міської державної адміністрації 

Поворозника М. Ю. на підписання Меморандуму 
про співробітництво між виконавчим органом 

Київської міської ради (Київською міською 
державною адміністрацією) та «China Railway 

International Group та China Pacific Construction Group»
Розпорядження № 563 від 11 травня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра!
їні», з метою реалізації заходів, спрямованих на будівництво 4!ої лінії метро в м. Києві:

1. Óïîâíîâàæèòè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà

Ì. Þ. íà ï³äïèñàííÿ Ìåìîðàíäóìó ïðî ñï³âðî-

á³òíèöòâî ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ

àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà «China Railway International

Group òà China Pacific Construction Group».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко
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Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва
Розпорядження № 492 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», підпункту 17.8 пункту 17 рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 ро!
ку № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року
№ 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»:

Про перезатвердження робочого проекту 
«Добудова вулиці Милославської від перетину Милославської —

Лісківської до вулиці Леніна в с. Троєщина»
(коригування)

Розпорядження № 503 від 27 квітня 2017 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження По!

рядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чин!
ність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», у зв’язку з коригуванням робочого проекту «Добудова
вулиці Милославської від перетину Милославської — Лісківської до вулиці Леніна в с. Троєщина» (коригуван!
ня):

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìåæàõ

àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ áþäæåò-

íèõ êîøò³â ì³æ îá’ºêòàìè áóä³âíèöòâà, ðåêîí-

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

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

òî÷í³ êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ, ïðèäáàííÿ îáëàä-

íàííÿ òîùî), ïåðåäáà÷åíèõ äîäàòêîì 4 äî Ïðî-

ãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

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

¹ 553/1557, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìåæàõ

àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ áþäæåò-

íèõ êîøò³â ì³æ íàïðÿìàìè âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êà-

ï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ïåðåäáà÷åíèõ äîäàòêîì 5

äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîç-

âèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 553/1557, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîç-

âèòêó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíè-

êàì áþäæåòíèõ êîøò³â íà 2017 ð³ê ó ñïåö³àëü-

íîìó ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çà-

ãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³-

íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, ùî äîäàº-

òüñÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà 2017 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îá-

ñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³íàíñóâàííÿ

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ùî äîäàºòüñÿ.

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

ïîðÿäæåííÿ âíåñòè çì³íè äî ïîêàçíèê³â Ïðî-

ãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê, äîâåäåíèõ äî äåïàðòà-

ìåíò³â, óïðàâë³íü, ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-

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

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

ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-

ö³é çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó

¹ 3 «Ïðî Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî

ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê» (â ðåäàêö³¿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) â³ä 21 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 487), à ñàìå:

çâåäåíî¿ ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó;

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëü-

íèõ âêëàäåíü;

çâåäåíîãî ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñó-

âàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó;

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëü-

íîãî ðåìîíòó, âèêëàâøè ¿õ â íîâèõ ðåäàêö³ÿõ,

ùî äîäàþòüñÿ.

6. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ðîáî÷èé ïðîåêò «Äîáóäîâà âóëèö³ Ìèëîñëàâñüêî¿ â³ä ïåðåòèíó Ìèëîñëàâ-

ñüêî¿ — Ë³ñê³âñüêî¿ äî âóëèö³ Ëåí³íà â ñ. Òðîºùèíà» (êîðèãóâàííÿ), âðàõîâóþ÷è ïîçèòèâíèé âèñ-

íîâîê êîìïëåêñíî¿ äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè ðîáî÷îãî ïðîåêòó ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ îðãàí³çà-

ö³¿ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè (Ñëóæáà «Êè¿âäåðæåêñïåðòè-

çà»)» â³ä 24 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó ¹ 4630 òà åêñïåðòíèé çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó êîøòîðèñíî¿ ÷àñòè-

íè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çà ðîáî÷èì ïðîåêòîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåð-

æàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòè-

çè» (ÄÏ «Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà») â³ä 14 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 00-1427-16/ÊÄ, ç òàêèìè òåõí³-

êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëüíèõ

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

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

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 561 «Ïðî ïåðåçàòâåðäæåííÿ

ñêîðèãîâàíîãî ïðîåêòó áóä³âíèöòâà Äðóãî¿ íèòêè ãîëîâíîãî ì³ñüêîãî êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà

ó ì. Êèºâ³».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï. Î.
Голова В. Кличко

Про перезатвердження скоригованого проекту 
«Будівництво Другої нитки головного міського каналізаційного

колектора у м. Києві»
Розпорядження № 496 від 25 квітня 2017 року

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

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ñêîðèãîâàíèé ïðîåêò «Áóä³âíèöòâî Äðóãî¿ íèòêè ãîëîâíîãî ì³ñüêîãî êàíà-

ë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà ó ì. Êèºâ³», âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ â³ä 15 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 00-1455-16/²Ç Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåð-

æàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòè-

çè», ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 10 серпня 2007 року № 1033 

«Про реєстрацію Статуту релігійної громади євангельських 
християн!баптистів «Печерська» у Дарницькому районі м. Києва»

Розпорядження № 497 від 26 квітня 2017 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву го!

лови релігійної громади євангельських християн!баптистів «Печерська» у Дарницькому районі м. Києва від
10 грудня 2016 року та протокол Загальних зборів членів релігійної громади євангельських християн!баптис!
тів «Печерська» у Дарницькому районі м. Києва від 10 грудня 2016 року № 1:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10 ñåðïíÿ 2007

ðîêó ¹ 1033 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â

«Ïå÷åðñüêà» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëî-

âà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòè-

ÿí-áàïòèñò³â «Ïå÷åðñüêà» ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãà-

í³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ºâàíãåëüñüêèõ õðèñ-

òèÿí-áàïòèñò³â «Ïå÷åðñüêà» ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â «Ïå-

÷åðñüêà» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðå-

ºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10 ñåðïíÿ 2007

ðîêó ¹ 1033, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс

Показники Одиниця виміру Кількість

Проїжджа частина вулиці: 
довжина 
ширина 
площа покриття

км 
м 
м2

0,32 
7,5-22,5 
5380,0

Тротуари:
довжина 
ширина 
площа покриття

км 
м 
м2

0,65 
1,5 
990,0

Світлофорні об'єкти шт. 2

Опори зовнішнього освітлення шт. 17

Трубопровід дощової каналізації м 57

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах
станом на 20 жовтня 2016 року, у тому числі:

тис.грн 3877,088

- будівельні роботи тис.грн 2627,294

- устаткування тис.грн 254,496

- інші витрати тис.грн 995,298

Показники Один.
виміру

Всього Кількість 

1 черга 2 черга 3 черга

1 2 3 4 5 6

Вид будівництва нове будівництво

Протяжність колектора м 9770,0 4179,0 3550,0 2041,0

у тому числі:

D 2760 мм м 8749,5 4179,0 3550,0 1020,5

D 2600 мм м 1020,5 - - 1020,5

Протяжність переключень м 885,5 149,0 55,0 681,5

у тому числі:

самопливних м 719,0 149,0 55,0 515,0

у тому числі:

bxh=3000x2000 мм м 39,0 39,0 - -

D 2600 мм м 171,0 - - 171,0

D 1800 мм м 84,0 84,0 - -

D 1400 мм м 81,0 26,0 55,0 -

D 1200 мм м 344,0 - - 344,0

напірних м 166,5 - - 166,5

у тому числі:

D 1400 мм м 18,5 - - 18,5

D 1200 мм м 131,0 - - 131,0

D 900 мм м 17,0 - - 17,0

Пропускна спроможність колектора л/сек 7420

Тривалість будівництва місяць 26,0 8.0 14,0 26,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в
поточних цінах станом на 01.03.2017,

тис. грн 1262612,089 390921,820 323885,663 547804,606

у тому числі:

будівельні роботи тис. грн 1054068,522 327750,026 279624,767 446693,729

устаткування тис. грн 8688,862 2866,001 3000,414 2822,447

інші витрати тис. грн 199854,705 60305,793 41260,482 98288,430

Із загальної кошторисної вартості виконано
станом на 01.06.2016.

тис. грн 759447,073 305834,188 249320,767 204292,118

у тому числі:

будівельні роботи тис. грн 663630,700 262150,834 222614,650 178865,216

устаткування тис. грн 110,743 0,000 0,000 110,743

інші витрати тис. грн 95705,630 43683,354 26706,1 17 25316,159

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

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îáãðóíòó-

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

3. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ çàìîâíèêîì äîãîâîðó ï³äðÿäó íà äîáóäîâó îá’ºêòà îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà-

÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³

ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

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

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

Виконуючий обов’язки голови Г. Пліс
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Про затвердження проекту 
«Будівництво житлового будинку, 

в тому числі за програмою доступного житла, 
з дитячим дошкільним закладом у 9!у мікрорайоні 

житлового масиву Позняки 9, діл. 15 
у Дарницькому районі м. Києва» 

(Перша черга будівництва. Дитячий дошкільний заклад)
Розпорядження № 518 від 3 травня 2017 року

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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò «Áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó, â òîìó ÷èñë³ çà ïðîãðàìîþ äîñòóïíî-

ãî æèòëà, ç äèòÿ÷èì äîøê³ëüíèì çàêëàäîì ó 9-ó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè 9, ä³ë. 15

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» (Ïåðøà ÷åðãà áóä³âíèöòâà. Äèòÿ÷èé äîøê³ëüíèé çàêëàä), âðàõî-

âóþ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïå-

ö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³-

âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» â³ä 16 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-1444-16/ÖÁ, 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 ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Голова В. Кличко

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва — нове будівництво

Ступінь вогнестійкості будівлі - II

Площа ділянки, у тому числі: га 1,3484

дошкільного закладу га 1,0460

Площа забудови м2 2722,20

Поверховість поверх 3

Загальна площа м2 8096,70

Корисна площа м2 6548,90

Будівельний об'єм м3 28097,30

Місткість дошкільного закладу місце 260

Кількість груп група 14

Кількість створених робочих місць місце 31

Річна потреба:

води тис. м3 6,996

електричної енергії тис.кВт/год 792,0

теплової енергії Гкал 1458,23

Тривалість будівництва місяць 12,5

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 12.12.2016, 
у тому числі:

тис. грн 119338,192

будівельні роботи тис. грн 77527,708

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 15340,324

інші витрати тис. грн 26470,160

Про видачу ліцензії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І!ІІІ СТУПЕНІВ

«КАПІТАЛ ЮНІОН» у сфері загальної середньої освіти
Розпорядження № 513 від 28 квітня 2017 року

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

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ

²-²²² ÑÒÓÏÅÍ²Â «ÊÀÏ²ÒÀË ÞÍ²ÎÍ» (³äåíòèô³êà-

ö³éíèé êîä 41162861, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03022,

ì. Êè¿â, ïðîâóëîê Êîëîìèéñüêèé, áóäèíîê 20)

ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïî÷àò-

êîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè).

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà

ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-

Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ²-²²²

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

від 25 жовтня 2016 року № 1040 «Про закріплення 
нежилих приміщень за комунальним концерном 

«Центр комунального сервісу» для організації роботи 
районних сервісних центрів обслуговування 

з надання житлово!комунальних послуг крокової 
досяжності для прийому споживачів 

житлово!комунальних послуг»
Розпорядження № 447 від 12 квітня 2017 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи Го!
лосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 листопада 2016 року № 100!17734, Поділь!
ської районної в місті Києві державної адміністрації від 24 січня 2017 року № 10634!292, Деснянської район!
ної в місті Києві державної адміністрації від 16 листопада 2016 року № 102/03/46!10356, Печерської район!
ної в місті Києві державної адміністрації від 16 листопада 2016 року № 105/01!3928/В!04 та з метою забез!
печення населення міста Києва житлово!комунальними послугами необхідного рівня та якості:

Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 25 æîâòíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 1040 «Ïðî çàêð³ïëåííÿ íåæèëèõ ïðèì³-

ùåíü çà êîìóíàëüíèì êîíöåðíîì «Öåíòð êîìó-

íàëüíîãî ñåðâ³ñó» äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ðàéîí-

íèõ ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ ç íàäàí-

íÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã êðîêîâî¿ äî-

ñÿæíîñò³ äëÿ ïðèéîìó ñïîæèâà÷³â æèòëîâî-êî-

ìóíàëüíèõ ïîñëóã» òàê³ çì³íè:

ïóíêò 2 ï³ñëÿ ñë³â «êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèò-

ëîâîãî ôîíäó Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà» äîïîâíèòè ñëîâàìè «êîìóíàëüíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà»;

äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

25 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1040 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 12.04.2017 ¹ 447

Перелік нежилих приміщень, які належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, що закріплюються на праві

господарського відання за комунальним концерном 
«Центр комунального сервісу» для розміщення районних 

сервісних центрів обслуговування з надання
житлово!комунальних послуг крокової досяжності для прийому 

споживачів житлово!комунальних послуг
№ Адреса Площа, кв. м

1 Просп. Науки, 11

1 поверх, прим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 150,0

2 Вул. Костянтина Заслонова, 22

1 поверх, прим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 272,6

3 Просп. Володимира Маяковського, 26

підвальний поверх, прим. № XXV, XXVI, XXVII, XXVIII 399,0

1 поверх, прим.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

4 Вул. Миропільська, 13-а

2 поверх, прим. 4, 18, 19, 20, 21,26, 27, 28, 29, 30 152,2

5 Просп. Героїв Сталінграда, 57

2 поверх, прим. 6, 9, 10, 16, 17, б/н 217,35

6 Просп. Георгія Гонгадзе, 20-е

1 поверх, прим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 345,2

коридор (частина приміщень 22) 13,0

тамбур І 9,1

сходові клітки II 7,85

комора III 3,55

7 Вул. Михайла Донця, 21-6

1 поверх, прим, б/н 83,5

2 поверх, прим. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 182,51

8 Кловський узвіз, 24

підвальний поверх, прим. 1, 2, 3, 4, 5, 6 197,1

1 поверх, прим. 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 39

частина приміщень 36 9,7

частина приміщень 37 3,55

Керівник апарату В. Бондаренко 

ÑÒÓÏÅÍ²Â «ÊÀÏ²ÒÀË ÞÍ²ÎÍ» íå ï³çí³øå 10 ðî-

áî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³ä-

ïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà÷åíèé

ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëó-

ãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîç-

øèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó

ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæå-

íî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

4. Êîíòðîë³ çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

÷èòè ïîäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ïîãî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó.

7. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó, ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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Керівник апарату В. Бондаренко 

Керівник апарату В. Бондаренко 

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про перерозподіл коштів між об’єктами будівництва, 
реконструкції, капітального ремонту, 

а також видами оплачуваних робіт
Розпорядження № 487 від 21 квітня 2017 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, підпункту 17.8 пункту 17 рішення Київської міської ради від 12
грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», рішення Київської міської ради від 12
грудня 2016 року № 553/1557 «Про Програму економічного і соціапьного розвитку м. Києва на 2017 рік»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìå-

æàõ àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ

áþäæåòíèõ êîøò³â ì³æ îá’ºêòàìè áóä³âíèö-

òâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òîùî, à òàêîæ âèäàìè îïëà-

÷óâàíèõ ðîá³ò (ïðîåêòí³ ðîáîòè, îïëàòà çà ìè-

íóë³ ðîêè, ïîòî÷í³ êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ, ïðèäáàí-

íÿ îáëàäíàííÿ òîùî), ïåðåäáà÷åíèìè äîäàò-

êîì 4 äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíî-

ãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê, çàòâåðäæå-

íî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12

Про прийняття 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва об’єктів теплопостачання 
та газопровідної мережі 
ФІРМИ «Т. М. М.» — ТОВ

Розпорядження № 491 від 24 квітня 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 прий!
няття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженер!
них мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ФІРМИ «Т. М. М.» — ТОВ (листи від
13 липня 2016 року № 27.0.!02236 від 16 серпня 2016 року № 3502.27.0.!02271, від 20 жовтня 2016 року № 3502.27.0!
02352 та від 22 березня 2017 року № 3502.27.0!02477), протоколи загальних зборів учасників ФІРМИ «Т. М.
М.» — ТОВ від 07 липня 2016 року N№ 161, 162, 163, з метою надійного утримання та якісного обслуговування
інженерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè ó âî-

ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» îá’ºêòè òåïëî-

ïîñòà÷àííÿ Ô²ÐÌÈ «Ò. Ì. Ì.» — ÒÎÂ çã³äíî ç äî-

äàòêîì 1 â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãî-

äîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðå-

ôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êè-

ºâà â³ä 27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè), óêëà-

äåíîþ ì³æ ÀÊ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»

îá’ºêòè òåïëîïîñòà÷àííÿ Ô²ÐÌÈ «Ò. Ì. Ì.» —

ÒÎÂ çã³äíî ç äîäàòêîì 2 â ìåæàõ òà íà óìîâàõ,

âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó

óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî

êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó

(ç³ çì³íàìè), óêëàäåíîþ ì³æ ÀÊ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»

òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-

ö³ºþ.

3. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè ó âî-

ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «Êè¿âãàç» ãàçîïðîâ³äíó ìåðå-

æó Ô²ÐÌÈ «Ò. Ì. Ì.» — ÒÎÂ çã³äíî ç äîäàòêîì 3

â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ äîãîâîðîì

íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, óêëàäåíèì 21

êâ³òíÿ 2006 ðîêó ì³æ â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òî-

âàðèñòâîì «Êè¿âãàç» òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

ö³¿) âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³

îá’ºêò³â òåïëîïîñòà÷àííÿ òà ãàçîïðîâ³äíî¿ ìå-

ðåæ³, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2, 3 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

5. 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

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

24.04.2017 ð. ¹ 491

Об’єкти теплопостачання, 
що приймаються від ФІРМИ «Т.М.М.» — ТОВ 

до комунальної власності територіальної громади  міста Києва 
і передаються у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству 
«КИЇВЕНЕРГО» 

Äîäàòîê 2

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

24.04.2017 ð. ¹ 491

Об'єкти теплопостачання, 
що приймаються безоплатно від ФІРМИ «Т.М.М.» — ТОВ 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва і
передаються у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Äîäàòîê 3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

24.04.2017 ð. ¹ 491

Газопровідна мережа, 
що приймається від ФІРМИ «Т.М.М.» — ТОВ 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
і передається у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству «Київгаз»

Назва мережі та адреса
розташування

Довжина, пог. м Діаметр труб, мм Рік побудови Балансова вартість
об'єкта передачі, грн.
(без ПДВ)

Підземний газопровід середнього
тиску до ГРП 1250 котельні РК
"Московська-1" на вул.
Васильківській, 96

213,0 355 2013 859555,00

Назва об'єкта теплопостачання Рік
побудови

Довжина
теплових/газових
мереж, пог. м

Діаметр труб, мм Балансова
вартість
об'єкта
передачі, грн
(без ПДВ)ЦО ГВП ЦО ГВП

Районна котельня на вул.
Васильківській, 96 (потужність
мВт/год) в тому числі:

22299681,00

Реконструкція будівлі котельні РК
"Московська-1"

2015 - - - - 1644925,00

Шумозахисна кабіна (операторна) 2015 - - - - 40263,00

Димові труби металеві окремо
розташовані 11=30 (3 шт.)

2015 - - - - 1199384,00

Обладнання котельні (з котлами ASGX
- 3 шт.)

2015 - - - - 12836175,00

Газорозподільний пункт ГРП-1250
(реконструктивні роботи) з вузлом
обліку газу "Norval" DN-150, DN-100

2015 - - - - 632633,00

Підземний газопровід середнього
тиску від ГРП до котельні

2013 42 - D315 - 462806,00

Газові мережі середнього тиску
(понижений) надземні

2013 53 
1 
2

- D273
D478
D325

- 1 14858,00

Внутрішній газопровід середнього
тиску в котельні

2014 18.4 
11.4
9.4
67

- D219 
D159
D133 
D108

- 2485376,00

Магістральна теплова мережа від
котельні РК "Московська-1" ТК 201У до
ТК 201а-У

2010 226,6 
42 
386,2

- 2D426/560 
2D219/315 
2D325/450

- 1712471,00

Магістральна теплова мережа від УТ-
1(І К 202-У) до УТ-2 (ТК 203-У)

2010 73,3 2D325/450 - 103534,00

Магістральна теплова мережа від УТ-2
(ТК 203-У) до УТ-6 (ТК 205/2-У)

2010 168,7 2D273/400 - 361995,00

Магістральна теплова мережа від УТ-6
(ТК 205/2-У) до УТ-9(ТК 205/5У)

2010 180,7 - 2D219/315 - 705261,00

Назва мережі та адреса розташування Рік
побудови

Довжина
теплових/ газових
мереж, пог. м

Діаметр труб, мм Вартість
об'єкта
передачі
(ринкова
вартість), грн
(без ПДВ)

ЦО ГВП ЦО ГВП

Теплова мережа до житлових будинків
на вул. Ломоносова, 73-79, в тому
числі:

1986166,00

Магістральна теплова мережа від УТ-1
(ТК 202-У) до УТ-13 (ТК 202/3-У)

2014 182,28 - 2 D 219/315 - 1139426,00

Теплова мережа від УТ-11 (ТК 202/1-У)
до нежитлового будинку № 16 на вул.
Ломоносова, 73-79

2014 10,8 - 2 D 89/160 - 67510,00

Теплова мережа від УТ-12 (ТК 202/2-У)
до житлового будинку № 14 на вул.
Ломоносова, 73-е

2014 10,3 - 2 D 108/200 - 64385,00

Теплова мережа від УТ-13 (ТК 202/3-
У) до житлового будинку № 7 на вул.
Ломоносова, 73-79

2014 6,6 - 2 D 133/250 - 41256,00

Теплова мережа від ВТ-2 (ТК 203-У) до
житлового будинку № 12 на вул.
Ломоносова, 71-з

2010 20,6 - 2 D133/225 - 71378,00

Теплова мережа від ВТ-3 (ТК 204-У)
до житлового будинку № 11 на вул.
Ломоносова, 73-ж

2010 20,8 - 2 D133/225 - 72071,00

Теплова мережа від ВТ-5 (ТК 205/1 У)
до житлового будинку № 8 на вул.
Ломоносова, 75-а

2010 39,9 - 2 D133/225 - 138252,00

Теплова мережа від ВТ-6 (ТК 205/2У)
до житлового будинку № 15 на вул.
Ломоносова, 73-з

2010 14,7 - 2 D89/160 - 50935,00

Теплова мережа від ВТ-7 (ТК 205/ЗУ)
до житлового будинку № 9 на вул.
Ломоносова, 73-е

2010 14,7 - 2 D108/200 - 50935,00

Теплова мережа від ВТ-8 (ТК 205/4У)
до житлового будинку № 4 на вул.
Ломоносова, 73-г

2010 14,7 - 2 D108/200 - 50935,00

Теплова мережа від ВТ-9 (ТК 205/1 У)
до житлового будинку № 5 на вул.
Ломоносова, 73-в

2010 12,8 - 2 D159/250 - 44352,00

Теплова мережа від ВТ-10 (ТК 205/5У)
до "Фуршету" на вул. Ломоносова, 
73-а

2010 19,8 - 2 D133/225 - 68606,00

Теплова мережа від ВТ-10 (ТК 205/5У)
до житлового будинку № 1 на вул.
Ломоносова, 73-а

2010 36,4 - 2 D133/225 - 126125,00
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ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 553/1557, ùî äîäàºòü-

ñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìåæàõ

àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ áþäæåò-

íèõ êîøò³â ì³æ íàïðÿìàìè âèäàòê³â íà êàï³òàëü-

íèé ðåìîíò, ïåðåäáà÷åíèìè äîäàòêîì 5 äî Ïðî-

ãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

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

¹ 553/1557, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âíåñòè çì³íè äî ïîêàçíèê³â Ïðîãðàìè

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2017 ð³ê, äîâåäåíèõ äî äåïàðòàìåíò³â, óïðàâ-

ë³íü, ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çã³äíî ç ðîçïî-

ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) â³ä 06 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 3 «Ïðî Ïðîãðà-

ìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êè-

ºâà íà 2017 ð³ê» (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22 áå-

ðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 302), à ñàìå:

çâåäåíî¿ ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó; 

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíèõ âêëàäåíü; 

çâåäåíîãî ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñó-

âàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó; 

ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó; 

ïåðåë³êó îá’ºêò³â êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà,

ùî çä³éñíþºòüñÿ çà çàìîâëåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðàõóíîê âëàñíèõ

êîøò³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, êðå-

äèò³â, ë³çèíã³â òà ³íøèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ,

íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, êð³ì áþäæåò-

íèõ êîøò³â, âèêëàâøè ¿õ â íîâèõ ðåäàêö³ÿõ, ùî äî-

äàþòüñÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ïîäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ïîãî-

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

äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про внесення змін 
до Положення про регіональний відділ адміністрування

Державного реєстру виборців апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)
Розпорядження № 489 від 21 квітня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Центральної виборчої комісії від 09 квіт!
ня 2013 року № 73 «Про Порядок доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування Держав!
ного реєстру виборців до бази данних Державного реєстру виборців» та з метою приведення у відповідність
до законодавства:

Âíåñòè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ðåã³îíàëüíèé â³ä-

ä³ë àäì³í³ñòðóâàííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âè-

áîðö³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 êâ³ò-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 294, òàê³ çì³íè:

1. Ïóíêò 8 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«8. Ðåã³îíàëüíèé â³ää³ë àäì³í³ñòðóâàííÿ Äåð-

æàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â î÷îëþº íà÷àëüíèê,

ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿºòüñÿ

ç ïîñàäè Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

Íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëó

àäì³í³ñòðóâàííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîð-

ö³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) ïðèçíà÷àºòüñÿ ïîâíîë³òí³é ãðîìàäÿíèí

Óêðà¿íè, ÿêèé â³ëüíî âîëîä³º äåðæàâíîþ ìî-

âîþ òà ÿêîìó ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè

íå íèæ÷å ìàã³ñòðà, ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ïîñà-

äàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî

äîñâ³äîì ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, àáî äîñâ³äîì ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïî-

ñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íå-

çàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ

ðîê³â».

2. Ïóíêò 9 ï³ñëÿ ï³äïóíêòó 2 äîïîâíèòè íîâèì

ï³äïóíêòîì 3 òàêîãî çì³ñòó: 

«3) âèêîíóº ôóíêö³¿ îïåðàòîðà àâòîìàòèçî-

âàíî¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòå-

ìè «Äåðæàâíèé ðåºñòð âèáîðö³â» â³äïîâ³äíî äî

²íñòðóêö³¿ îïåðàòîðà ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëó àä-

ì³í³ñòðóâàííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêò 3 ââàæàòè ï³äïóíê-

òîì 4.

3. Ó ïóíêò³ 12 ñëîâà «Ïðàâèë âíóòð³øíüîãî

òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» çàì³íèòè ñëîâàìè «Ïðàâèë

ñëóæáîâîãî ðîçïîðÿäêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)».

Голова В. Кличко

Про затвердження ситуаційних завдань 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади 

директора Департаменту житлово!комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

(категорія «Б»)
Розпорядження № 493 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер!
жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, вра!
ховуючи протокол № 16/2017 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державної служби категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер!
жавній адміністрації) від 18 квітня 2017 року:

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëü-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Á»), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäèíî-

ìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

25.04.2017 ¹ 493

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади 

директора Департаменту житлово!комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) (категорія «Б»)

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 1.

Ïðèì³òêà. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 40, 42-46, 48 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ ïîñàä

äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2016

ðîêó ¹ 246, ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ç ìåòîþ îá’ºêòèâíîãî ç’ÿñóâàííÿ ñïðîìîæíîñò³

êàíäèäàò³â âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ, äîñâ³ä ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ

ç ìåòîþ êîìïëåêñíî¿ ïåðåâ³ðêè êàíäèäàò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü ïðîôåñ³éí³é êîìïåòåíòíîñò³, îö³íêè

êîìóí³êàö³éíèõ ÿêîñòåé, âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì, çíàíü ³íîçåìíî¿ ìîâè òà âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³-

øåííÿ (çà íàÿâíîñò³ òàêèõ âèìîã äî ïîñàäè). Ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ êàòåãîð³¿ «Á» ðîçðîáëÿº òà

çàòâåðäæóº äåðæàâíèé îðãàí, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ, ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè òà âèìîã

äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, âèçíà÷åíèõ â óìîâàõ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Ñèòóàö³é-

í³ çàâäàííÿ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ïèñüìîâî.

Êîæåí êàíäèäàò ðîçâ’ÿçóº â³ä îäíîãî äî òðüîõ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çàëåæíî â³ä êàòåãîð³¿ ïîñà-

äè òà âèìîã, ÿê³ íåîáõ³äíî îö³íèòè. Ê³ëüê³ñòü ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü äëÿ êàíäèäàò³â âèçíà÷àºòüñÿ

êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³ºþ. Óñ³ êàíäèäàòè, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà îäíó ïîñàäó, ðîçâ’ÿçóþòü îäíàêîâ³ ñèòó-

àö³éí³ çàâäàííÿ. Íà ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîãî ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ êàíäèäàòîâ³ íàäàºòüñÿ íå á³ëüøå

îäí³º¿ ãîäèíè. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº ðåçóëüòàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ çã³äíî

ç âèìîãàìè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, íà âèÿâëåííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíå äàíå çàâ-

äàííÿ. Äëÿ îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òàêà

ñèñòåìà:

2 áàëè âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ âèÿâèëè ãëèáîê³ çíàííÿ òà óñï³øíî ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³é-

íå çàâäàííÿ;

1 áàë âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó

äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè;

0 áàë³â âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ íå ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê.

Âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çä³éñíþºòüñÿ êîæíèì ÷ëåíîì êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ³íäèâ³äóàëüíî òà âíîñèòüñÿ äî â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Îñòà-

òî÷íîþ îö³íêîþ ó áàëàõ çà ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ º ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà÷åí-

íÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îö³íîê ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî

çàëó÷åííÿ åêñïåðò³â (íå ìåíøå äâîõ) ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³ äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³

îêðåìèì âèìîãàì, ÿê³ îö³íþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Ó òàêîìó ðàç³ îö³íêó (0-1-

2) äàº åêñïåðò. Òàêà îö³íêà âðàõîâóºòüñÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ âëàñíî¿ îö³í-

êè.

Êàíäèäàòè, ÿê³ îòðèìàëè ñåðåäí³é áàë 0,5 àáî íèæ÷å çà îäí³ºþ ç âèìîã, íå ìîæóòü áóòè äîïó-

ùåí³ äî íàñòóïíîãî åòàïó êîíêóðñó.

Керівник апарату В. Бондаренко 

Çàïðîïîíóéòå øëÿõè óäîñêîíàëåííÿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â â áþäæåòí³é ñôåð³ ì³ñòà (øêîëè,
äèòÿ÷³ ñàäêè, ìåäè÷í³ çàêëàäè) ç îá´ðóíòóâàííÿì åêîíîì³÷íîñò³ ¿õ ðåàë³çàö³¿.

Âèìîãè, ùî îö³íþþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçâ'ÿçàííÿ : Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

Óïðàâë³ííÿ ïóáë³÷íèìè ô³íàíñàìè

Ðîáîòà ç ³íôîðìàö³ºþ

Ï³äãîòóéòå ïåðñïåêòèâíèé ïëàí çàõîä³â Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñôåð³
ïîâîäæåííÿ ç òâåðäèìè ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè, ùî ïîñèëþþòü ðåñóðñíó åôåêòèâí³ñòü ñèñòåìè
ïîâîäæåííÿ ç òâåðäèìè ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè ç óðàõóâàííÿì Äèðåêòèâè ªâðîïåéñüêîãî
Ïàðëàìåíòó òà Ðàäè 2008/98/ªÑ â³ä 19 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó ïðî â³äõîäè òà ñêàñóâàííÿ äåÿêèõ
Äèðåêòèâ.

Âèìîãè, ùî îö³íþþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçâ'ÿçàííÿ : Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

Óïðàâë³ííÿ ïóáë³÷íèìè ô³íàíñàìè

Ðîáîòà ç ³íôîðìàö³ºþ

Çàïðîïîíóéòå ïëàí ä³é â³äïîâ³äíèõ ñëóæá ì³ñòà Êèºâà ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïîøêîäæåííÿ íà îäí³é
³ç ìàã³ñòðàëåé òåïëîìåðåæ³ ì³ñòà, ùî ïðèçâåëî äî â³äêëþ÷åííÿ â³ä òåïëîïîñòà÷àííÿ æèòëîâîãî
ìàñèâó, â òîìó ÷èñë³ îá'ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, â çèìîâèé ïåð³îä.

Âèìîãè, ùî îö³íþþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçâ'ÿçàííÿ : Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

Ðîáîòà ç ³íôîðìàö³ºþ

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 3.

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 2.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Ïó÷åâó ßíó ²ãîð³âíó íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿
ñïðàâè çà ïîçîâîì ÏÀÒ"Áàíê "Ô³íàíñè òà Êðåäèò"äî Ïó÷åâà Î.Â.,Ïó÷åâî¿ ß.².â ñâî¿õ ³íòåðåñàõ òà ³íòåðåñàõ Ïó÷åâà
Ë.Î., òðåòÿ îñîáà: Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ â ì. Êèºâ³ ïðî çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò
³ïîòåêè òà âèñåëåííÿ.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 29 ÷åðâíÿ 2017ð. î 15.30 â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà
(02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5 - Â, êàá. 17).

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç ¿¿ ó÷àñò³.
Ñóääÿ Øåâ÷óê Î.Ï.

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

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

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

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

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ) 61308

Оформлення �проводиться �в �реда�ц і ї

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.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

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 54442
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ×ÅÒÂÅÐÃ, íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè,
äåïóòàòè ñõâàëèëè íîâ³ ïàðàìåòðè ô³íàíñóâàííÿ
Ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó íà 2018 ð³ê. Íà ðåàë³çàö³þ
ïðîåêò³â ì³ñòî ãîòîâå âèä³ëèòè óæå 100 ìëí ãðí.
Öå óäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ áóëî ñïðÿìîâàíî íà ³í³ö³àòè-
âè êèÿí ó 2017-ìó. Ðàçîì ç òèì, çì³íèëèñÿ óìîâè
ó÷àñò³ ó Ãðîìàäñüêîìó áþäæåò³. Â³äòåïåð ïðîåêòè
ä³ëèòèìóòüñÿ íà ìàë³ òà âåëèê³.

«Ìàêñèìàëüíà âàðò³ñòü ìàëîãî ïðîåêòó ñòàíîâè-
òèìå 400 òèñ. ãðí, âåëèêîãî — 2 ìëí ãðí. Ðàí³øå ó
íàñ òàêîãî ïîä³ëó íå áóëî. Çàãàëîì, íà ðåàë³çàö³þ
ìàëèõ ïðîåêò³â ìè ïåðåäáà÷àºìî íå á³ëüøå 20 ìëí
ãðí. Ðåøòó — 80 ìëí ãðí — íà âò³ëåííÿ âåëèêèõ. Ãðî-
ìàäñüê³ ³í³ö³àòèâè, ÿê ³ ðàí³øå, áóäóòü ïîä³ëåí³ çà
êàòåãîð³ÿìè. Ïðèì³ðîì, áåçïåêà òà ãðîìàäñüêèé ïî-
ðÿäîê, êóëüòóðà òà òóðèçì, íàâêîëèøíº ñåðåäîâè-

ùå, îñâ³òà, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, ñïîðò», — çàçíà÷èâ ãî-
ëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó
Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ.

Ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîäàííÿ ïðîåêò³â ñòàðòóº 1 ÷åðâ-
íÿ ³ òðèâàòèìå äî 15 ëèïíÿ. Ãîëîñóâàííÿ ðîçïî÷-
íåòüñÿ ó ê³íö³ âåðåñíÿ öüîãî ðîêó. Ìàêñèìàëüíà òðè-
âàë³ñòü ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ – ð³ê. Â³äë³ê
ðîçïî÷íåòüñÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó �

Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà íîâ³ ïàðàìåòðè Ãðîìàäñüêîãî
áþäæåòó íà 2018 ð³ê

ÍÎÂÈÉ ìóçåé óâ³éäå â òîï-10 òóðèñòè÷íèõ îá’ºêò³â
Êèºâà, íàãîëîñèâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

«Íàâ³ùî ì³ñòó öå ïîòð³áíî? Ïåðø çà âñå, ìè îò-
ðèìàºìî ì³ñöå, ÿêå ñòàíå ñâîºð³äíèì ñèìâîëîì òî-
ãî, ùî ìè ïåðåãîðíóëè ñòîð³íêó êîìóí³ñòè÷íîãî ìè-
íóëîãî, ÿê öå çðîáèëè âñ³ öèâ³ë³çîâàí³ êðà¿íè ªâðî-
ïè. Ïî-äðóãå, ìè îòðèìàºìî íàéêðàùèé ìóçåé òà-
êîãî õàðàêòåðó â êðà¿í³, à äëÿ ñòîëèö³ öå áóäå ùå

îäèí ïðèâàáëèâèé òóðèñòè÷íèé îá’ºêò», - çàçíà÷èâ
Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Ðîçì³ùóâàòèìåòüñÿ åêñïîçèö³ÿ íà òåðèòîð³¿ ÂÄÍÃ
(Íàö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó «Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè»).
Öå ì³ñöå îáðàíî íå âèïàäêîâî, àäæå ñàìå ÂÄÍÃ º îä-
íèì ³ç ÿñêðàâèõ ñèìâîë³â ðàäÿíñüêî¿ åïîõè.

«Ïîçáóòèñÿ ñèìâîë³â òîòàë³òàðíîãî ìèíóëîãî,
òå ùî ìè ðîáèìî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â, —
öå ëèøå ïåðøèé êðîê äåêîìóí³çàö³¿. Äðóãèé, ³ íà-
áàãàòî âàæëèâ³øèé, — ïåðåîñìèñëèòè öå òîòàë³òàð-
íå ìèíóëå. Íàøå çàâäàííÿ — íå çàáóâàòè ñòîð³íêè
ðàäÿíñüêî¿ ³ñòîð³¿, à íàâïàêè — ïàì'ÿòàòè ¿õ. Ïàì’ÿòà-
òè ÿê òàê³, êîòð³ í³êîëè íå ïîâèíí³ ïîâåðíóòèñÿ»,
— íàãîëîñèâ êåð³âíèê Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó
íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ Âîëîäèìèð Â’ÿòðîâè÷.

Åêñïîçèö³þ ñêëàäàòèìóòü ìîíóìåíòàëüí³ ñêóëüï-
òóðè ç³ ñòîëèö³, ðåã³îí³â Óêðà¿íè òà ïðèâàòíèõ êî-
ëåêö³é. ßê³ ñàìå ïàì’ÿòêè ðîçì³ñòÿòü ó ìóçå¿, âèð³øó-
âàòèìå ñïåö³àëüíà åêñïåðòíà ðàäà.

«Íàøà ìåòà — ñòâîðèòè ÿê³ñíó åêñïîçèö³þ, ïðè
öüîìó æîäíèõ êîøò³â ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ìè ñòâî-
ðèëè ñïåö³àëüíèé àáñîëþòíî ïðîçîðèé áëàãîä³éíèé
ôîíä, â³äïîâ³äíî êîæåí áàæàþ÷èé çìîæå ñòàòè ìå-
öåíàòîì íàøîãî ìóçåþ. Òàêèì ÷èíîì âèñòàâêà
ôóíêö³îíóâàòèìå çà êîøòè ïðèâàòíèõ ³íâåñòîð³â,
ìè ðîçðàõîâóºìî íà áþäæåò ó 10—15 ìëí ãðí», —
ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê ïðîåêòó Ìàêñèì Áàõìàòîâ.

Ìóçåé òàêîæ ìàòèìå îñâ³òíüî-äèñêóñ³éíèé ìàé-
äàí÷èê äëÿ âñ³õ, õòî ö³êàâèòüñÿ ³ñòîðèêî-êóëüòóð-
íèì ïåð³îäîì ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ �

Âîñåíè íà ÂÄÍÃ â³äêðèþòü
Ìóçåé ìîíóìåíòàëüíî¿ ïðîïàãàíäè ÑÐÑÐ

²ÍÂÀË²ÄÈ— ëþäè ç îáìåæåíè-
ìè ìîæëèâîñòÿìè. Îäíàê öå íå
îçíà÷àº, ùî âîíè íå ìàþòü ïðà-
âà íà ïîâíîö³ííå æèòòÿ. Äëÿ áóäü-
êîãî òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü- öå ñïîñ³á
ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ñíó-
âàííÿ ñåáå ³ ñâîº¿ ñ³ì'¿ ³, áåç-
ñóìí³âíî, ìîæëèâ³ñòü ñàìîðîç-
âèòêó, òâîð÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ³
çàëó÷åííÿ äî ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñ-
òåé. Òàê, íà ìèíóëîìó òèæí³
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàé-
íÿòîñò³ âçÿâ ó÷àñòü ó ÿðìàðêó
âàêàíñ³é äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíè-
ìè ìîæëèâîñòÿìè. ßê çàçíà÷à-
þòü îðãàí³çàòîðè, ïåðåâàãà çà-
õîäó â òîìó, ùî çäîáóâà÷³ ç

³íâàë³äí³ñòþ îòðèìàþòü ðåàëü-
íó ìîæëèâ³ñòü çíàéòè ðîáîòó, à
ðîáîòîäàâö³ - óÿâëåííÿ ïðî ïðî-
ôåñ³éí³ ÿêîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî
êàíäèäàòà.

Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ïðåòåíäåíò³â
âèÿâèëà çàö³êàâëåí³ñòü äî ðîáî-
÷îãî ñòåíäó ÊÌÖÇ. Ôàõ³âö³ ñëóæ-
áè çàéíÿòîñò³ ïîñï³ëêóâàëèñü ç
êîæíèì áàæàþ÷èì, ç'ÿñîâóâàëè
¿õí³ ïîòðåáè, ï³äáèðàþ÷è
â³äïîâ³äí³ âàêàíñ³¿. Âàæëèâèì º
òå, ùî äîëó÷èâøèñü äî öüîãî çà-
õîäó, ëþäè ç îñîáëèâèìè ïîòðå-
áàìè îäåðæàëè íåîáõ³äíó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ïîñëóãè, ÿêèìè âîíè
çìîæóòü ñêîðèñòàòèñü �

Ëþäÿì ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
äîïîìîæóòü ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ

ÑÅÐÂ²Ñ ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â
ñòîëèö³ ñòàâ á³ëüø ïåðñîíàë³çî-
âàíèì òà ãíó÷êèì,³ òåïåð â³í º ÷àñ-
òèíîþ ºäèíîãî îñîáèñòîãî êàá³íå-
òó êèÿíèíà.Çàâäÿêè éîìó, ìîæíà
øâèäêî òà çðó÷íî îòðèìóâàòè
³íôîðìàö³þ ïðî çì³íè ðóõó òðàíñ-
ïîðòó, ïåðåêðèòòÿ äîð³ã, â³äêëþ-
÷åííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, íàäç-
âè÷àéí³ ïîä³¿ òîùî åëåêòðîííîþ
ïîøòîþ àáî ó âèãëÿä³ SMS-ïîâ³äîì-
ëåíü.

Äëÿ òîãî, ùîá êîðèñòóâàòèñü
ñåðâ³ñîì, íåîáõ³äíî ñòâîðèòè
ºäèíèé îáë³êîâèé çàïèñ êèÿíè-
íà - Êè¿â ²Ä. Äëÿ öüîãî òðåáà ëè-
øå çàïîâíèòè ïðîñòó ðåºñòðàö³éíó
ôîðìó çà ïîñèëàííÿì.

Ïðè ðåºñòðàö³¿ âàì íåîáõ³äíî
âêàçàòè íàñòóïí³ äàí³: ïð³çâè-
ùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, àäðåñó

åëåêòðîííî¿ ïîøòè, êîíòàêòíèé
òåëåôîí, äàòó íàðîäæåííÿ, ñòàòü.

Ï³ñëÿ çàïîâíåííÿ ôîðìè
ðåºñòðàö³¿, ïîòð³áíî ïðèäóìàòè
íàä³éíèé ïàðîëü äëÿ âõîäó ó ñâ³é
êàá³íåò. Ðåºñòðàö³þ òàêîæ ìîæ-
ëèâî ïðîâåñòè çà äîïîìîãîþ ñîö-
ìåðåæ, íàòèñíóâøè íà îäíó ç
â³äïîâ³äíèõ êíîïîê, ðîçòàøîâà-
íèõ âíèçó ñòîð³íêè.

Ùîá îôîðìèòè ï³äïèñêó íà
ñïîâ³ùåííÿ ïðî ïåðåêðèòòÿ äîð³ã,
çì³íè ðóõó òðàíñïîðòó òà ìåòðî,
â³äêëþ÷åííÿ êîìïîñëóã òà ïðî
òåðì³íîâèé ïîøóê äîíîð³â êðîâ³,
â ë³â³é êîëîíö³ ìåíþ îñîáèñòîãî
êàá³íåòó òðåáà âèáðàòè ïóíêò«Ìî¿
ï³äïèñêè», à ïîò³ì ïðîñòî ïîñòà-
âèòè ãàëî÷êè ó òèõ êàòåãîð³ÿõ ðîç-
ñèëêè, íà ÿê³ âè õîò³ëè á ï³äïèñà-
òèñÿ �

ßê îòðèìóâàòè ñïîâ³ùåííÿ ïðî çì³íè 
ðóõó òðàíñïîðòó òà ïåðåêðèòòÿ äîð³ã
çà äîïîìîãîþ ñåðâ³ñó ³íôîðìóâàííÿ 

Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ äëÿ ëþäåé ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é

Ó ÑÒÎËÈÖ² ç’ÿâèòüñÿ òâîð÷à ìàéñòåðíÿ äëÿ ëþ-
äåé óñ³õ â³êîâèõ êàòåãîð³é. Â³äòåïåð ìåøêàíö³ Êèºâà
çìîæóòü çàñòîñîâóâàòè ñâî¿ òàëàíòè â ð³çíèõ ñôå-
ðàõ òâîð÷îñò³, òàêèõ ÿê: ñòîëÿðñòâî, ñëþñàðñòâî, ãîí-
÷àðñòâî,ë³ïëåííÿ, ðîáîòîòåõí³êà, ðàä³îòåõí³êà, åëåêò-
ðîí³êà, àâòîìîäåëþâàííÿ.

«Öåé ïðîåêò ïðîñòî íåîáõ³äíèé äëÿ êèÿí, àäæå
öå ÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ñåáå, ñïðîáóâàòè
ñâî¿ ñèëè â áàãàòüîõ ñôåðàõ. Öå äîñòóïíî íàâ³òü äëÿ
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, àäæå çàíÿòòÿ áåçêîøòîâí³»,
– ðîçïîâ³â àâòîð ãðîìàäñüêîãî ïðîåêòó «Ìàéñòåð-
íÿ òâîð÷îñò³» Âàäèì Îíóôð³é÷óê.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ
çàóâàæèâ, ùî â³äâîë³êòè ä³òåé ³ ìîëîäü â³ä øê³äëè-
âèõ çâè÷îê ìîæíà ëèøå çíàéøîâøè àëüòåðíàòèâí³
ñïîñîáè ïðîâîäèòè â³ëüíèé ÷àñ.

Çà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó ïðîãîëîñóâàëî 1 258 îñ³á.

À çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè àâòîðà ³äå¿, áþä-
æåò íà ðåàë³çàö³þ «Ìàéñòåðí³ òâîð÷îñò³» ñêëàäå
áëèçüêî 996 775 ãðí �
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